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Den dag kan gry, då allt vårt guld ej räcker 

Att forma bilden af den svunna tid, 

Hvars spridda spillror glömskans snö betäcker, 

Hvars hjältar hvila sig i grafvens frid; 

Men må den dag ej gry, dä svenskens sinne 

sig vänder bort från sina fäders minne. 

F r i t j o f  H o l m g r e n .  

Then Schlächt, hwaraf wår Döda warit, 

Med wordnad hivar then nämna wet, 

För Swensker Tro och Tapperhet, 

Hivart the för Rikets wälfärd farit. 

M a t h  i  a s  O d e n c r a n t z  
(i yÄreminne" — 1752 — cifver 

Reinhold Fromhold Rehbinder). 
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Förord.  
Det är omkring 40 år sedan jag började samla materiaiier till 

detta arbtte öfver min slägts historia, och det har under tiden fort
skridit mer eller mindre hastigt, allt efter som min tid tillåtit det 
och upplysningar kunnat anskaffas. 

När Anreps „Ättartaflor" utkommo på 1850—60-talet, visst den 
svenska adeln icke mycket om sina förfäder; i allmänhet torde 
endast dunkla slägtsägner om dem varit bekanta. Men ättartaflorna 
åstadkommo en väckelse, och många af adeln började forska i häf-
derna. En af dem var jag. 

Genom Ennes' „Carl XII's Krigare" erfor jag först, att icke alla 
medlemmar af ätten Rehbinder, som lefvat, förekommo hos Anrep, 
utan att det måste hafva funnits andra ättegrenar än de i hans 
Ättartaflor upptagna svenska och finska grenarna. 

Genom forskningar, som jag företog i Riksarkivet och Krigs
arkivet samt i Kongl. Bibliotheket, fick jag bekräftelse härpå, och 
jag lyckades snart nog sätta mig i förbindelse med i utlandet lefvande 
medlemmar af slägten, samtliga tillhörande i Sverige alldeles okända 
ättegrenar. 

Den förste af dessa var riksgrefven Reinhold Fabian Rehbinder, 
som besatt det gamla stamgodset Uddrich i Estland. Med honom 
kom jag snart i en liflig brefvexling, och han skaffade mig genom 
riddarhussekreteraren i Reval, baron Harald von Toll. alla uppgifter 
om ätten, som kunde erhållas genom å Riddarhuset i nämnda stad 
befintliga handlingar. År 1902 besökte jag Reinhold Fabian Reh
binder å Uddrich, i hvars välförsedda slägtarkiv jag erhöll mycket 
värdefulla upplysningar. 



Af ättens finska medlemmar skref jag till friherre Nicolai Reh
binder, som då var kapten vid kejserliga ryska gardets finska jägar-
regemente, till friherre Sten Otto Rehbinder, godsegare på Korsnäs, 
till kaptenen friherre Woldemar Rehbinder i Halikko, till friherr
innan Mathilda Rehbinder, född Tigerstedt, som jag senare, år 1902, 
besökte i Helsingfors, till friherrinnan Ottilia Rehbinder, född Bois-
man, samt till fru Léonie Doubitsky, född friherrinna Rehbinder, 
de båda sistnämnda i Helsingfors. 

År 1902 besökte jag äfven Korsnäs, der jag blef mottagen af 
friherre Berndt Rehbinder och hans moder, född Bremer, samt 
hade tillfälle att taga del af den ganska betydliga samling af slägt-
urkunder, som der förvarades. 

Vidare kom jag i skriftvexling med generalen af infanteriet Alex
ander Alexeiewitsch von Rehbinder och då varande kaptenen Alex
ander Maximowitsch von Rehbinder, båda i St. Petersburg, med 
majoren i preussiska armén Felix von Rehbinder i Königsberg samt 
med fru Pauline von Mohrenschildt, född von Rehbinder, i Reval, 
med fru Ida Gade, född von Rehbinder, i Kristiania, der jag besökte 
henne år 1904, och med friherrinnan Eugenie Wrangel, född von 
Rehbinder, i Sköfde. 

De förryskade grenarna af ätten har det varit mycket svårt att 
erhålla underrättelser om; dock erhöll jag genom öfverste Claes 
Grill, som på officiel väg studerade ryska militärförhållanden, många 
värdefulla upplysningar om dem. 

Derjemte vände jag mig till riddarhusnotarien i Riga, baron 
Schoultz von Ascheraden, och till riddarhusarkivarien derstädes, 
baron Löwis af Menar, samt till vid svenska beskickningar eller kon
sulat i utlandet anställda personer, nemligen: Edvard Brändström, 
militärattaché i St. Petersburg, Axel von Arbin, militärattaché samma
städes, August Titz, konsul i Riga, Carl Meyer, konsul i Königsberg, 
Wedel-Jarlsberg, konsulatsekreterare i Wien, C. Bödtker, general
konsul i Hamburg, Adolph Federer, konsul i Stuttgart, Carl Maison, 
vice konsul i Miinchen, Robert Koelle, konsul i Karlsruhe, Rosen-
krantz, generalkonsul i Dresden, Gahlenbeck, vice konsul i Reval, 
och Uddenberg, konsulatsekreterare i Berlin. 

Dessutom står jag i förbindelse till framlidne riksheraldikern 
Carl Arvid Klingspor för de anteckningar från riddarhusen i Reval, 
Riga och Mitau, som han ställt till mitt förfogande, samt till herr 
Nicolai von Stiernhielm, till Wassula i Lifland, för hans stora väl



vilja att skänka mig fältmarskalkinnan Rehbinders i olja målade 
porträtt förutom viktiga handlingar rörande fältmarskalken friherre 
Bernhard Otto Rehbinder. 

* 

Från min hand var manuskriptet färdigt för omkring tio år sedan. 
När bokens utgifning i trycket beslöts för ett par år sedan, blef 
det dermed förbundna betydliga arbetet öfvertaget af min svärson 
Sigurd Jensen-Bäfverfeldt. 

Det har för mig varit ett stort nöje att få mottaga hans nitiska 
och kunniga hjelp med detta stora verk. Hans arbete med att ut-
gifva boken, läsa korrektur och leda tryckningen har för mig varit 
ovärderligt, likasom förut hans intresserade och framgångsrika arbete 
med att framskaffa kompletterande upplysningar och rikta verket 
med många nya illustrationer. Dessutom har han författat biografi 
n:r 9 och delar af n:r 11 och n:r 8 samt bl. a. utarbetat de genea
logiska öfversiktstablåerna och det allmänna personregistret. 

Under allt detta har han rönt hjelpsamt tillmötesgående af ett 
stort antal personer, bland hvilka han önskar att med tacksamhet 
få nämna: majoren friherre Folke Folkesson Rehbinder på Östan
skog, kammarherren friherre Karl Fredrik Lagerfelt i Stockholm, 
filosofie doktor Gunnar Freudenthal i Höör, norske amiralstabschefen 
kommendör Gustav Rehbinder Gade i Oslo, kaptenen friherre Gu
staf Henrik Rehbinder i Helsingfors, fru Anna von Nasacken, född 
riksgrefvinna Rehbinder, i Reval, statsöfverbibliothekarien riksgrefve 
Nikolaus Theodor Rehbinder i Berlin, riksgrefvinnan Xenia Reh
binder, född von Andreewsky, på Klosterhof i Baden, ingeniören 
riksgrefve Henrik Rehbinder i Miinchen, norske konsuln Arturo 
Clauson i Neapel samt f. legationssekreteraren riksgrefve Wladimir 
Rehbinder i Paris. 

Hälla, Godegård, i april 1925. 

C. M. V. REHBINDER. 



FÖRSTA DELEN 

H I S T O R I K  



1. 

Ätten Rehbinders ursprung och namn. 

„Det så kallade romerska rikets adelsregel äfvensom flera tro
värdiga auktorer och handlingar intyga, att ätten Rehbinder alltid 
varit ansedd såsom ett urgammalt adeligt hus samt nyttjad vid tor-
nerspel och andra ridderliga öfningar" (Johan Adam Rehbinder). 

Von Stiernmans „Matrickel öfver Svea Rikes Adel" (1754) och 
Gezelius härleda ätten från Westphalen och angifva, att den hade 
förekommit nära 700 år i Kurland och Polen. I det för Henrik IV 
Rehbinder 1680 utfärdade friherrebrefvet uppges äfven, att ätten här
stammar från Westphalen, samt att den för öfver 600 år tillbaka haft 
sitt stamhåll i Kurland och Polen. Den skulle således vara dit in
kommen på 1000-talet och i sådan händelse antagligen med romerske 
kejsaren Konrad II, då han 1029 inträngde i Polen och bekrigade dess 
konung Mieczislav. Emellertid synes det föga sannolikt, att en kri
sten familj kunde bofästa sig i dessa då för tiden hedniska länder 
utan stöd af någon riddarorden. 

År 1205 kom emellertid ätten med Svärdsriddarne, som gjort 
Östersjöprovinsernas omvändelse till kristendomen till sin uppgift, 
till Lifland och gjorde sig derstädes liksom i Kurland och Estland 
besutten. 

Då Gottschalk Rehbinder år 1620 anmälde sig till inträde på Kur-
ländska Riddarbänken, uppgaf han, att hans slägt ankommit till detta 
land från „Nederländerna", hvarmed på den tiden förstods West
phalen och Neder-Sachsen. Ätten synes derstädes haft sitt urstamhåll 
äfvensom å andra orter af det forna romerska riket, såsom markgref-
skapet Mähren, der det fordom skall hafva funnits en konung af 
denna ätt, och der den uppgifves hafva egt en stad eller köping vid 
namn Rehbinder. 
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Då ofvannämnda anmälan gjordes af Gottschalk Rehbinder, var 
det likaledes bekant, att Rehbindrarne tillhörde ett urgammalt adligt 
hus, som alltid hade gift sig med döttrar af adliga familjer. 

Lika dunkelt som ätten Rehbinders ursprung, som förlorar sig 
i tidernas natt, är ursprunget till namnet Rehbinder. 

På tyska betyder „Reh" rådjur och „ Binder" bindare (eller 
fångare). Rehbinder skulle alltså betyda rådjursbindare eller rådjurs-
fångare och har sannolikt blifvit tilldeladt någon medlem af ätten 
för hans Färdighet i djurfångst, hvilket häntyder på ett mycket gam
malt ursprung. 

Enligt • en tysk tradition, som utan förbehåll finnes upptagen 
i en tysk greflig kalender, skulle ätten fordomdags fört i sitt vapen 
tre band och till följd af detta ,.talande vapen" burit namnet Drei-
bänder. Genom bl. a. övergångsformerna Drebender och Rebender 
skulle det ursprungliga namnet genom en fullständig misstolkning slutligen 
fått sin nuvarande form och betydelse, samtidigt med att urvapnets 
tre fladdrande band genom en annan misstolkning ändrats till tre 
slingrande ormar och derigenom mist hvarje betydelsesamband med 
ättens namn. Emellertid finnes ingen uppgift på att ätten fört detta 
vapen och burit detta namn å något af riddarhusen i Stockholm, 
Helsingfors, Reval, Riga och Mitau, och ej heller i andra urkunder 
och källor. Då uppgiften om de tre banden sålunda saknar hvarje 
antydan till historiskt bevis och äfven i sig sjelf verkar osannolik, 
kan den ej anses vara annat än en legend. 

I äldre tider skrefs namnet i Östersjöprovinserna Rebener, hvilket 
skrifsätt äfven förekommer å den af konung Gustaf II Adolf sjelf 
ritade bataljplanen öfver slaget vid Wallhof (1626) samt i riksrådet 
Adler Salvius' på latin skrifna relation öfver nämnda slag (båda i 
Krigsarkivet). Å anherretaflorna framför öfverstelöjtnanten grefve 
Georg Fredrik von Aschebergs och ryttmästaren grefve Ludvig 
Wollrath von Aschebergs tryckta tyska likpredikan (1677) förekom
mer skrifsättet Rebindor. 

Ryttmästaren Henrik III Rehbinder skref 1611 Rhebinder och 
hans son ryttmästaren Bernhard I Rehbinders enka Elisabeth von 
Vietinghof 1644 Rebender och Rehbinder; men hennes son general
majoren Henrik IV Rehbinder, natural. svensk adelsman och fri
herre Rehbinder till Uddrich, n:r 77, skref Rebinder, ehuru i det 
för honom 1680 utfärdade friherrebrefvet förekommer skrifsättet 
Rehbinder. Af den sistnämndes söner skrefvo Bernhard, Otto, Rein
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hold, Gustaf och Carl Magnus: Rehbinder, men Hans Henrik: Re-
binder och Rehbinder. Under en till Kongl. Maj:t ställd ansökan, 
daterad den 19 okt. 1709, af fyra utaf nämnde Reinhold Rehbinders 
döttrar: Regina, Eleonora Maria, Eva och Elisabeth, förekomma 
lika många olika skrifsätt af slägtnamnet, nemligen: Rebinder, Reh
binder, Rehender och Rebender. 

I allmänhet skrefvo sig dock ättens medlemmar under 1700-talet 
Rehbinder, men i kyrkoböcker och andra handlingar förekomma 
äfven under detta århundrade många olika skrifsätt, såsom Rhebin-
der, Rehebinder, Rebinder, Rebender, Rebbender, Ribbinder och 
äfven Rehbinder. 

Såväl i Sverige som i Finland, Östersjöprovinserna, Ryssland, 
Tyskland och Norge skrifves nu mera Rehbinder, hvad beträffar 
Östersjöprovinserna, Ryssland och Tyskland med partickeln „vontt 

framför namnet, och med undantag för en förryskad gren, som be
bor trakten af Charkow i Ryssland, hvilken enligt uppgift af ryske 
professorn Kowalewsky skrifver Rebinder. 

2. 

Ätten Rehbinders utbredning, 

l. Geografisk utbredning. 

Den till Östersjöprovinserna från Polen 1205 inkomna grenen af 
ätten qvarstannade derstädes under den härmästerliga tiden omkring 
350 år och kom på 1550-talet, då den siste härmästaren Gotthard 
Kettler gaf sig under Polen, under detta lands välde. I början af 
1600-talet kom ätten under svenska kronan, i det att Henrik III 
Rehbinder begaf sig in till Lifland på svenskt område från det under 
Polen lydande Kurland. Hans afkomlingar utflyttade under samma 
århundrade till Sverige, Finland och Holland. Under 1700-talet 
spridde sig ätten ytterligare till Savoyen, Danmark, Norge, Frank
rike, Preussen och Ryssland. 

I de uräldsta tyska hemvisten i Westphalen, Neder-Sachsen och 
Mähren har ätten säkerligen icke på länge förekommit, i Savoyen, 
Holland och Frankrike slog den aldrig fast rot, och i Kurland ut-

2 — Ätten Rehbinder. 17 



gick den i slutet af 1700-talet. Ännu i slutet af 1700-talet förekom 
ätten i Polen, men förekommer sannolikt icke mera derstädes. Från 
Lifland, der ätten sedan midten af 1800-talet icke funnits, utflyttade 
grenar i slutet av 1700-talet till Ryssland, Preussen och Danmark 
samt från sistnämnda land till Norge, der den siste manlige af-
komlingen af denna gren afled 1881. Ännu fortlefver ätten på man
sidan i Sverige, Finland, Estland, Ryssland, Tyskland, Frankrike 
och Amerika. 

2. De äldsta kända medlemmarna af ätten. 

Om ättens urstamfader eller den, som först i Neder-Sachsen eller 
Westphalen förde ridderligt sköldemärke, är intet kändt, hvilket till 
följd af ättens höga ålder är lätt förklarligt. Johan Adam Rehbin
der anser, „att sköldebrefvet, som derom borde lemna vägledning, 
antingen genom tidens längd gått förloradt eller, som ock sannolikt 
är, qvarstannat i familjens äldsta, det tyska hemvistet." Men såsom 
varande af urgammal adel, har ätten helt visst aldrig erhållit något 
sköldebref, emedan sådana först under senare hälften af 1300-talet 
började utfärdas af romerske kejsaren, och hvarigenom s. k. perga
ments-, diplom- eller brefadel uppkom. 

Bröderna Gotthard och Henrik Rehbinder, hvars fader skall 
hetat Johan och varit riddare, äro de första medlemmar af ätten, 
som man med säkerhet känner till deras förnamn, och som 1205 
kommo till Lifland med Svärdsriddarne. Gotthard dog ogift, men 
Henrik var gift i det gamla adliga huset von Mestacken, och från 
honom härstamma alla kända grenar af ätten. 

Den man dernäst känner till förnamn är Gerdt I Rehbinder, som 
lefde 1404, och som „för sitt välförhållande" blef förlänad med 
Lassen i Diinaburgska och med två gods i Uber-Dunska kretsen. 
När Gottschalk Rehbinder år 1620 anmälde sig till inträde på Kur-
ländska Riddarbänken, uppgaf han Gerdt såsom sin urstamfader samt 
att denne för mera än 206 år sedan erhållit de ofvan nämnda god
sen i förläning, 

I slutet af 1500-talet lefde i Östersjöprovinserna bröderna Wil
helm och Wolter Rehbinder, hvaraf den förstnämnde innehade de 
till Gerdt I Rehbinder donerade godsen Lassen, Lassenbeck och 
Brunnen samt den sistnämnde godset Limmat i Estland. Det synes 
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häraf vara sannolikt, dels att Wilhelm, som innehade stamgodsen, 
var den äldre brodern och Wolter den yngre, dels slutligen att 
såväl Wilhelm och Wolter som Gottschalk härstammade från Gerdt I; 
men huru många ätteleder som äro emellan dem, är ej kändt. 

3. Ätten Rehbinders förgreningar. 

I .  W i l h e l m  I  R e h b i n d e r  b l e f :  
A. genom sin sonsons sonson Henrik IV stamfader för: 
a) Äldre finska ättegrenen eller Bernhard Henrikssons ätte

gren, introducerad såsom friherrlig på Svenska Riddarhuset under 
n:r 77 och på det Finska under n:r 3. Denna ättegren delade sig 
med Bernhards söner Berndt och Otto Magnus i 2 grenar, 
hvaraf Berndts gaf upphof: åt Stamhuset Ingoisberg, som lefde i 
Finland och utslocknade på svärdssidan 1784 och på spinnsidan 
1840; — åt Stamhuset Waimel, som först var bosatt i Finland, men 
utflyttade till Lifland, å hvars riddarhus det inskrefs bland friherrliga 
ätter under n:r 19, samt slutligen till Ryssland, hvarest det ännu lefde 
i medlet af 1800-talet, och der det sannolikt ännu fortlefver,.— samt 
åt Stamhuset Wiksberg, som lefde i Finland och utslocknade på 
svärdssidan 1841. Otto Magnus' ättegren fortlefver ännu i Finland 
och i Ryssland, dit en medlem deraf utflyttade under slutet af 
1800-talet; 

b) Estländska ättegrenen eller Otto Henrikssons ättegren, in
troducerad på Svenska Riddarhuset såsom friherrlig under n:r 77 
samt på Estländska Riddarhuset såsom friherrlig under n:r 45 och 
såsom greflig under n:r 46. Denna ättegren delade sig med Otto 
Henrikssons söner i 2 stamhus, hvaraf det äldre, Stamhuset 
Uddrich, såsom sin stamfader räknar Gustaf Magnus, och 
d e t  y n g r e ,  S t a m h u s e t  S e l l e n k u l l ,  s å s o m  s i n  s t a m f a d e r  A n d e r s  
Reinhold. Stamhuset Uddrich, hvars medlemmar i allmänhet 
lefvat på sina stora gods i Estland, men hvaraf några i slutet af 
1800-talet gått i rysk tjenst, fortlefver ännu i Estland och Ryssland. 
Stamhuset Sellenkull åter qvarstannade i Estland, hvarest det ut
slocknade på svärdssidan 1775 och på spinnsidan 1817. 

c) Svenska ättegrenen eller Reinhold Henrikssons ättegren, in
troducerad på Svenska Riddarhuset under n:r 77. Denna ättegren 
delade sig med Reinhold Henrikssons söner Henrikjohan och 
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R e i n h o l d  F r e d r i k  i  Stamhusen Stora Kålltorp och Marsäter 
(Fredriksnäs). Stamhuset Stora Kålltorp lefde dels i Bohuslän, dels 
i Westergötland och Wermland, samt utslocknade på svärdssidan 
1824 och på spinnsidan 1853. Till stamhuset Marsäter (Fredriksnäs) 
höra samtliga nu lefvande svenska medlemmar av ätten Rehbinder. 

d) Stamhuset Gross-Goldenbeck, introducerad på Svenska Riddar
huset under n:r 77, grundades af Hans Henrik Henriksson; med
lemmarna deraf lefde i Estland på sina gods; det utslocknade på 
svärdssidan 1753 och på spinnsidan 1788. 

e) Svensk-finska, Yngre finska eller Gustaf Henrikssons ätte
gren, introducerad på Svenska Riddarhuset under n:r 77 bland 
friherrar samt på det Finska såsom friherrlig under n:r 3. Denna 
ä t t e g r e n  d e l a d e  s i g  g e n o m  G u s t a f  H e n r i k s s o n s  s ö n e r  H e n r i k  
Johan och Carl Herman i Stamhusen Hannula och Bråfvels-
berg, hvaraf det förstnämnda ännu fortlefver i Finland, der det 
ständigt uppehållit sig, och det sistnämnda lefde i Upland, hvarest 
det utslocknade på svärdssidan 1809. 

f) Stamhuset Kotzum, hvars grundare var Carl Magnus 
Henriksson. Detta stamhus lefde i Estland, men var liksom 
de öfriga från Henrik IV härstammande grenarna introduceradt på 
Svenska Riddarhuset under n:r 77 bland friherrar. Det utslocknade 
på svärdssidan 1720 och på spinnsidan på 1730-talet. 

g) Stamhuset Axbergshammar, hvars grundare var Fabian 
Evert Henriksson, introduceradt på Svenska Riddarhuset 
under n:r 77 bland friherrar. Medlemmarna af detta hus synas 
lefvat i Östersjöprovinserna och Sverige. Det utslocknade under 
första hälften af 1700-talet. 

B. Genom sin sonsons sonson Bernhard II, stamfader för 
Estländsk-ryska ättegrenen, inskrifven i Estländska Matrickeln så 
som adlig under n:r 44 samt en gren deraf i den Lifländska Matric
keln såsom adlig under n:r 19 och såsom baronlig under n:r 313. 
Med Bernhard II's söner delade sig denna ättegren i: 

a) Stamhuset Kurrisaar, som grundades af Bernhard III 
och lefde i Estland, hvarest det utslocknade på svärdssidan omkr. 
1730 och på spinnsidan 1756; 

b) Stamhuset Wagenkull, hvars stiftare var Christofer I. 
Det lefde i Estland och Lifland och utslocknade i medlet af 1700-
talet; 
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c) Stamhuset Wollust, som hade till grundare Henrik Leo
nard. Det lefde i Estland och Lifland, men utflyttade i midten af 
1700-talet till Ryssland, hvarest det ännu eger bestånd, samt till 
Schleswig-Holstein, hvarifrån öfverflyttning till Ryssland snart 
egde rum. 

C. Genom sin sonsons son Wilhelm II stamfader för Lif-
ländsk-rysk-preussiska ättegrenen, inskrifven i Lifländska Matric-
keln såsom adlig under n:r 19 och som baronlig under n:r 313 
samt en gren på Estländska Riddarhuset såsom adlig under n:r 44. 
D e n n a  ä t t e g r e n  d e l a d e  s i g  g e n o m  W i l h e l m  I I ' s  s o n  W i l h e l m  
Christofers söner i 2 stora grenar, nemligen: 

a )  C a r l  R e i n h o l d s  ä t t e g r e n  e l l e r  Stamhuset Kerwel, som 
först lefde i Estland, men som i slutet av 1700-talet utflyttade till 
Ryssland, der det fortlefver, och 

b )  A r e n d t  W i l h e l m s  g r e n ,  s o m  d e l a d e  s i g  i  3  s t a m h u s  
genom hans 3 söner: 1) Carl Johan grundade Stamhuset 
Sörick-Parasma, som uppehöll sig i Lifland och Ryssland, hvarest 
det utslocknade i början af 1800 talet. 2) Otto Magnus började 
Stamhuset Kockora, som lefde i Lifland, men i slutet af 1700-talet 
utflyttade till Ost-Preussen, der det ännu fortlefver. 3) J o a c h i m 
Wilhelm blef grundare af Stamhuset Jesse, som först var bosatt 
i Estland, hvarifrån en gren utflyttade till Danmark och Norge, der 
den utslocknade på svärdssidan 1881, samt en gren till Ryssland, 
hvilken ännu fortlefver derstädes. 

D. Genom sin sonson, Gotthard II, stamfader till Stamhu
set Jerkull, som lefde i Lifland på sina gods och utslocknade i bör
jan av 1600-talet. 

II. Wolter Rehbinder (yngre broder till Wilhelm I Reh
binder) blev stamfader för Stamhuset Limmat, som lefde i Estland 
på nämnda gods, och som utslocknade på svärdssidan 1713. 

III. von Rehbinder (I), som möjligen var en yngre son 
af Gerdt I Rehbinder, kan man räkna såsom stamfader för Kur-
ländska ättegrenen, inskrifven på Kurländska Riddarhuset under 
n:r 45, som lefde i Kurland på de gamla stamgodsen Lassenbeck och 
Brunnen, och som utgick på svärdssidan i slutet af 1700-talet eller 
i början af 1800-talet. 

21 



3. 

Ätten Rehbinders upphöjande i adligt, fri-
herrligt (baronligt) och grefligt stånd samt 
dess inskrifning å riddarbänk eller riddarhus. 

Såsom varande urgammal adel har ätten Rehbinder, enligt hvad 
förut är nämndt, aldrig erhållit något sköldebref, utan endast skölde
märke. Tidpunkten för adelskapets eller sköldemärkets erhållande 
känner man icke; men man kan med säkerhet antaga, att den är 
mycket långt aflägsen, eller att ätten omkring 900 år, kanske ännu 
längre, fört ridderligt sköldemärke. 

Vid ättens ankomst till Östersjöprovinserna (1205) förde hon 
emellertid adligt vapen; men det dröjde länge, innan adeln derstädes 
erhöll någon egentlig organisation. Början härtill gjordes i hertig-
dömena Kurland och Semgallen, hvarest det 1620 tillsattes en rid-
darbänksrätt för att undersöka adelns rättighet att upptagas i hertig-
dömenas adelsmatrickel med säte på riddarbänken. 

Gottschalk Rehbinder anmälde sig nämnda år till denna riddar-
bänksrätt för att blifva intagen i matrickeln, och när densamma den 
20 juli 1634 slutat sitt arbete, blefvo i första klassen, som delades i 
tre afdelningar, upptagna de ätter, som bevisat sitt adelskap med 16 
anor. I första klassens första afdelning upptogos 64 härmästerliga 
ätter, som den 17 okt. 1620 blifvit godkända af landtriddarbänksrät-
ten. Bland dessa erhöll ätten Rehbinder, antagligen genom lottning, 
n:r 45. 

Det dröjde ännu länge, innan åtgärder vidtogos för att ordna 
adeln inom Lifland och Estland. Deraf kommer det sig, att ätten 
Rehbinders nästa inskrifning blef på Svenska Riddarhuset, som af 
konung Gustaf II Adolf instiftades 1625. Då varande öfversten 
Henrik IV Rehbinder och öfversten Evert Taube erhöllo nemligen 
den 14 aug. 1668 Kongl. Maj :ts öppna bref till landtmarskalken herr 
Johan Gyllenstierna, att de, enär de bevisat sitt adliga stånd, skulle 
blifva på Svenska Riddarhuset intagna med rätt att få njuta lika 
privilegier och frihet med Ridderskapet och Adeln i Sverige. Öfver-
ste Rehbinder blef med anledning häraf intagen i gamla matrickeln 
under n:r 713, och sedan han, såsom generalmajor och guvernör, 
den 11 febr. 1680 blifvit upphöjd i svenskt friherrligt stånd, erhöll 
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RIDDARHUSET I STOCKHOLM 

han s. å den 5 okt. introduktion på Svenska Riddarhuset under n:r 
77 bland friherrar samt under namn af »Rehbinder till Uddrich". 
Friherrebrefvet (se nedan) uppräknar de många och trogna tjenster 
han gjort Konungen och Riket samt vitsordar hans tappra och be
römliga förhållande. 

Genom en rysk ukas af den 22 aug. 1729 blef en kommission 
förordnad att reglera den lifländska adelsmatrickeln. Denna kom
mission bestod af landtråden, landtmarskalken och deputerade af 
det ädla ridderskapet i Dorpatska, Pernauska, Rigaska och Wen-
diska kretsarna och hade instruktion och fullmakt att pröfva hvarje 
familjs anspråk. Då denna kommission den 29 juni 1747 fullgjort 
detta uppdrag, verkställde den ordnandet af de till lifländska adels-
corpsen såsom behöriga befunna familjer, så att de till den här
mästerliga tiden hänförliga familjer skulle kasta lott om numren, 
men de öfriga numreras i ordning efter inskrifningsdatum såsom 
adliga. Ätten von Rehbinder af huset Löwenkiill och Ropenhof 
erhöll härvid n:r 19 bland härmästerliga slägter, hvaraf 52 inskrefvos. 
I april 1798 blef ätten ytterligare genom majoren friherre Berndt 
Otto Rehbinder, tillhörande svenska friherrliga ätten n.r 77, såsom 
friherrlig intagen i lifländska adelsmatrickeln, likaledes under n:r 
19. Genom landtdagsbeslut af 1798 blef barontitel tillerkänd de 
förut under n:r 19 såsom adliga inskrifna grenarna af ätten eller 
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stamhusen Wagenkiill, Löwenkiill och Ropenhof samt Jesse, hvilka 
såsom baronliga inskrefvos under n:r 313. Detta landtdagsbeslut 
blef dock icke genom rysk kejserlig ukas bekräftadt. 

Å Estländska. Riddarhuset blefvo de adliga ätterna i Estland af 
en likaledes 1729 tillsatt kommission, som afslutade sitt arbete först 

1756, inskrifna i tre 
klasser, hvaraf första 
klassen innefattade fa
miljer, som under dan
ska regeringstiden, 1219 
—1346, och ända till 
slutet af härmästerliga 
tiden, 1561, tillhört det 
ärftliga ridderskapet, och 
som vid adelsmatrickelns 
upprättande kunnat be
visa sin härkomst. Ät

terna inom hvarje klass äro numrerade i alfabetisk ordning. Ätten 
Rehbinder inskrefs, såsom härmästerlig, i första klassen: såsom adlig 
under n:r 44, såsom friherrlig under n:r 45 och senare såsom greflig 
under n:r 46. 

År 1787 den 27 juli hade nemligen en medlem af estländska 
ättegrenen, geheimerådet friherre Otto Magnus Rehbinder till 
Uddrich, af kejsar Joseph II blifvit upphöjd i det heliga romerska 
rikets riksgrefvevärdighet för sig och sina manliga och qvinliga 
descendenter, på hvilken värdighet hans afkomlingar erhöllo ryske 
kejsarens bekräftelse genom Heraldie Departementets ukas av 
den 4 juni 1840, hvilken bekräftar dem i deras värdighet såsom 
romerska riksgrefvar, men icke såsom ryska grefvar. Med anledning 
häraf blef denna gren, som liksom den estländska friherrliga tillhörde 
svenska friherrliga ätten n:r 77, såsom greflig intagen å Estländska 
Riddarhuset. 

Mannrichtern Joachim von Rehbinder, af huset Jesse, synes i 
medlet af 1700-talet hafva blifvit upphöjd i ryskt baronligt stånd och egde 
baroniet Neuenburg i Estland, till hvilket han skref sig. Hans af
komlingar förde barontiteln, hvilken dessutom tillerkändes dem ge
nom lifländska !andtdagens beslut 1798. 

I slutet af 1700-talet blef verkliga geheimerådet och senatorn 
Arendt Wilhelm von Rehbinder upphöjd i ryskt grefligt stånd; men 
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då han dog utan söner, utgick denna grefliga gren med stiftaren 
Sjelf 1800. 

Sedan efter Finlands skiljsmessa från Sverige och förening med 
Ryssland ett finskt riddarhus 1818 blifvit inrättadt, erhöllo de två i 
Finland qvarstannade grenarna af svenska friherrliga ätten n:r 77 
nämnda år den 17 sept. 
introduktion derstädes 
under n:r 3 biand fri
herrar. En medlem af 
den äldsta af dessa 
grenar, ministerstatsse
kreteraren för Finland, 
friherre Robert Henrik 
Rehbinder till Uddrich, 
blef den 3 sept. 1826 
upphöjd i finskt grefligt 
stånd, men tog i denna 
värdighet icke introduktion på Finska Riddarhuset, och då han var 
barnlös, utgick hans grefliga gren med honom sjelf 1841. 

4. 

Ätten Rehbinders urstamvapen och dess 
förändringar. 

Enligt de i koppar stuckna anherretaflorna framför överstelöjt
nanten grefve Georg von Aschebergs och ryttmästaren grefve Lud
vig Wollrath von Aschebergs tryckta tyska likpredikan hade ätten 
Rehbinders urstamvapen följande utseende: i blått fält trenne bred
vid hvarandra ställda upprätt stående slingrande krökta ormar af 
silfver, den längst till höger stående vänd åt vänster, den mellersta 
och vänstra vända mot höger. 

Hjelmar saknas å de i nämnda anherretaflor förekommande va
pen, men om till ofvan beskrifna vapen, med den skillnad, att alla 
tre ormarna böra vara vända åt höger, lägges ofvanpå skölden en 
öppen tornerhjelm, å hvilken, mellan en gyllene vinge till höger och 
en silfverne till vänster, synes ett upprättstående bart svärd, som på 

RIDDARHUSET I HELSINGFORS 
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spetsen förer en dödskalle, samt å hvardera sidan om svärdet en 
upprättstående slingrande orm, som sträcker hufvudet upp mot död
skallen, så torde urstamvapnets sannolika utseende, efter tillgängliga 
källor, vara så nära som möjligt beskrifvet. 

Ett med detta lika vapen förde Giirgen Johan Rehbinder år 1702, 
som synes af ett vid ett bref, skrifvet i Stade nämnda år den 27. 
sept., fästadt sigill, å hvilket äfven hjelmen med ofvan beskrifna 
hjelmprydnad finnes 

I härmästarnas tid skulle vapnet enligt Johan Adam Rehbinder 
förändrats, då ätten med anledning af en påkommande tvist mellan 
en Rehbinder och en Vietinghoff rörande deras sköldemärken, miss
nöjd med sitt vapen, uppå gjord ansökan hos påfven i Rom erhöll 
ett annat och i stället för ormarna fick tre krönta treor, med tillägg 
af påfven, att de voro en »embleme" af treenigheten. Detta vapen 
skulle sedermera blifvit af tyske kejsaren gilladt. 

Denna legend tyckes vinna stöd deraf, att i det af konung Carl 
XI (1680) för Henrik IV Rehbinder utfärdade friherrebrefvet säges, 
att det gamla adliga stamvapnet utgjordes af trenne krönta treor i 
silfverfält; men dess trovärdighet förfaller alldeles, då det kan bevi
sas, att Henrik IV Rehbinder före sitt upphöjande i friherrligt stånd 
förde de krönta ormarna såsom sköldemärke, hvilket kan ses af 
tvenne i Riksarkivet befintliga, af honom egenhändigt skrifna bref, 
hvars vidfästade försegling utvisar sistnämnda vapen, äfvensom af ett 
i familjearkivet å Uddrich befintligt bref af hans hand med vid-
fästadt sigill. 

Knechke kommer sanningen nära, då han säger, att Henrik (IV) 
Rehbinder vid sitt upphöjande i friherrligt stånd förde följande va
pen: i guldfält tre krönta, tre gånger krökta, bredvid hvarandra 
stående ormar, samt att detta vapen, som i friherrevapnet skulle ut
göra hjertskölden, „förvandlades i det tre gånger upprepade krönta 
talet 3." 

Det synes med anledning af det ofvanstående vara i hög grad 
sannolikt, att de tre, tre gångar krökta ormarna blifvit af misstag 
utbytta mot treor, med hvilka de måste hafva stor likhet och lätt 
kunnat förväxlas. Detta är så mycket sannolikare, som bröderna 
Woldemar Heinrich Reinhold och Berndt Wilhelm von Rehbinder 
förde olika vapen, nemligen den förre (1761), enligt sigill under 
namnteckning å i familjearkivet på Uddrich befintligt dokument, tre 
upprättstående slingrande krönta ormar, på hjelmen en spira eller 
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ett svärd mellan tvenne vingar, förande på spetsen en rund knapp, 
som kan föreställa en dödskalle eller en spegel, samt på ömse sidor 
derom en upprättstående slingrande krönt orm, som sträcker hufvu-
det emot dödskallen (eller spegeln), samt den senare (1748) i skölden 

ÄTTEN REHBINDERS STAMVAPEN 
(Rekonstruktion i medeltidsstil) 

3 krönta treor och på hjelmen, mellan tvenne vingar, ett svärd eller 
en spira, förande på spetsen en knapp, som kan vara en dödskalle 
eller en spegel, och på hvarje sida derom en krönt trea. 

Löfverket har å urstamvapnet antagligen varit i svart, guld och 
silfver. Det adliga vapnet beskrifves, då Henrik IV Rehbinder år 
1668 blef naturaliserad svensk adelsman, sålunda: „Tre svarta med 
gyldene kronor krönta treor i silfverfält, deröfver en öppen torner-
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DE HERALDISKA FÄRGBETECKNINGARNA 
(Enligt Klingspor) 

hjelm prydd med 2: ne wingar, en i guld, en i silfver, mellan dessa 
ett bart svärd, förande på spetsen en dödskalle, på ömse sidor om 
svärdet en krönt 3:a. Löfverket i svart, guld och silfver". Äfven 
här ha sålunda ormarna blifvit tolkade som treor, och hvad silfver-
fältet beträffar, så kan det mycket väl hafva tillkommit derigenom, 
att fältets färg i ett sigill icke varit tydligt angifvet, utan varit till ut
seendet slätt, hvilket tolkats såsom silfver. 

Då Henrik IV Rehbinder 1680 den 12. febr. blef upphöjd i 
svenskt friherrligt stånd, fick han sitt hjertvapen tillökadt med 10 
gyllene stjernor, till åminnelse af sina 10 söner, Bhvilka alla låtit 
tappert bruka sig i Rikets tjenst", och blef derjemte vapnet tillökadt 
med flera fält. Det har enligt friherrebrefvet följande utseende: „En 
sköld fördelt i fem fält, utaf hvilka det mellersta utgör det gamla 
adliga stamvapnet, trenne krönta treor i blått i stället för silfverfält 
med tilläggning af 10 gyllene stjernor. Utaf de öfriga fälten äro 
de första och fjärde svarta, visande tvenne i kors lagda svärd 
genom en gyllene krona i hvartdera fältet. De andra och tredje 
fälten äro röda med tvenne krönta lejon, som hvartdera håller 
en norsk vapenyxa eller bila. Utaf hjelmarna utgör den ena 
den gamla adliga, som inom en silfverne och en gyllene vinge 
samt tvenne krönta treor visar ett upprättstående svärd med 
en dödskalle på spetsen. På andra hjelmen finnes ett sittande 
krönt lejon med utsträckta framfötter, hållande i hvardera ramen 
fem pilar." 
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De i första och fjerde fältet förekommande, genom gyllene 
kronor trädda i kors lagda svärden skulle enligt Johan Adam Reh-
binder påminna om slägtens härmästerliga ursprung, såsom varande 
de lifländska härmästarnes urgamla vapen, och det gyllene lejonet 
med pålyxan i andra och tredje fältet var ett alliancevapen, taget ur 

ADLIGA ÄTTEN REHBINDERS VAPEN 
(Enligt Klingspors baltiska vapenbok) 

Henrik IV Rehbinders hustrus, född von Yxkull, adliga vapen, hvarest 
det förekommer alldeles lika till formen i första och tredje fältet, men 
med den skillnad, att lejonet är rödt och fältet i guld. Hjelmpryd
naden å högra hjälmen var den gamla adliga, och det sittande krönta 
lejonet å venstra hjälmen skulle antagligen påminna om den gamle, 
till friherre upphöjde hjelten, som i krig fört med sig sina 10 tappra 
söner, de 10 pilarna, 5 i hvardera ramen. 
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I Östersjöprovinserna bibehölls de tre ormarna i det urgamla 
stamvapnet; men det blå fältet utbyttes mot guld, och å hjelmpryd
naden ersattes svärdet af en spira och dödskallen af en spegel. 

Enligt riddarhussekreteraren i Reval, baron Harald von Toll, 
beskrifves ättens stamvapen och dess förändringar å Riddarhuset 
derstädes sålunda: 

„ W  a p p e n  d e r  F a m i l i e  v o n  R e h b i n d e r :  
Das angestammte Wappen dieser Familie ist ein goldenes Feld 

in welchem 3 goldgekrönte, dreijmal gekrtimmte, neben einander 
gesetzte Schlangen sich befinden, auf dem gekrönten adelichen Tur-
nierhelm erhebt sich ein blauer owaler Spiegel mit einer silbernen 
Einfassung auf einem goldenen Stiele, der von zweij gegen einander 
gekehrten wiederholten Schlangen beseitigt wird, zwischen einem 
ganzen Fluge, welcher rechtshand golden und linker Hand silbern ist. 

Dieses eigentliche alte Wappen ist in der Folge von den ver-
schiedenen Zweigen dieser Familie, unbekannt aus welchem Grunde, 
vielfältig verändert worden. Der Zweig dieser Familie, zum Bei-
spiele, welcher mit Bernhard von Rehbinder anfängt, fiihrt statt der 
Schlangen drei goldgekrönte 3 im silbernen Felde, auf dem Helmen 
einen Spiegel wie im oben beschriebenen Wappen, in demselben 
ein Todenkopf zwischen dem rechts silbernen, links goldenen Fliigel; 
die Helmdecken abwechselnd Gold, Silber und schwartz. Andere 
haben ein blaues Schild, in dessen obern Hälfte 10 goldene sechs-
gespitzte Sterne zu 5 und 5 gestellt, und in der untern Hälfte dreij 
goldgekrönte 3; auf dem gekrönten adelichen Turnierhelme einen 
ovalen Spiegel in goldener Einfassung, auf einem eben solchen Stiele 
zwischen einem links silbernen und rechts goldenen Fliigel; die 
Hfelmdecken abwechselnd Gold, Silber und blau. 

Das Wappen, welches der Generalmajor Heinrich von Rehbinder 
bei seiner Erhöhung in der freiherrlichen Stånd annahm, ist: Ein 
gespaltenes und geteiltes Schild; in dessen Mitte ein Hertzschild, 
blau, in dessen obern Hälfte 10, zu 5 und 5 gestellte, goldene sechs-
gespitzte Sterne, in der untern Hälfte dreij neben einander ge
stellte goldgekrönte 3. Im ersten und vierten schwartzen Felde 
zweij durch eine goldene Krone im Andreaskreuze gestellte silberne 
Degen mit den Gefästen nach unten. Im 2:ten und 3:ten rothen 
Felde ein goldner gekrönter Löwe, welcher eine silberne gekrummte 
Hellebarde in den Pranken hält. Das Hauptschild ist mit einer 
Freiherrnkrone bedeckt und mitzwei goldgekrönten adelichen Turnier-
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helmen besetzt. Auf dem zur rechten Hand ist ein vorher beschrie-
bener owaler Spiegel in goldener Einfassung mit goldenem Stiele, 
von zweij gegen einander gekehrten gekrönten 3 begleitet, zwischen 
einem links goldenen und rechts silbernen Fliigel. Auf dem Helme 
zur linken bricht ein linksgekehrter goldgekrönter Löwe hervor, der 

ADLIGA ÄTTEN REHBINDERS VAPEN 

(Enligt Klingspors svenska vapenbok) 

in seinen zu beiden Seiten ausgestreckten Planken in jeder 5 sil
berne Pfeile hält. Die Helmdecken in schwartz, abwechselnd mir 
Gold und Silber ausgeschlagen. 

D a s  W a p p e n  d e s  G r  a  f e n  R e h b i n d e r .  ( O r i g i n a l  G r a -
fendiplom d. d. 22. Junij 1787, aller höchst bestätigt 1840 4. Juni): 

Ein in der Länge und in der Quere zweijmal geteiltes Schild 
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mit einem blauen und von einer reichsgräflichen Krone bedeckten Hertz-
schilde, welches in der Mitte mit einem schwarzen Faden getheilt 
ist; in der obern Hälfte befinden sich zehn kleine silberne Sterne, 
fiinf, fiinf, und in der untern dreij goldgekrönte silberne Dreijer. 
In dem ersten und achten schwarzen Felde sind zweij in Form eines 
Andreaskreutzes, in der Mitte durch eine goldene Krone gezogene 
aufrechtstehende Degen mit goldenen GrifFen zu sehen; in dem 

F KL HERR LIG A ÄTTEN REH BINDERS VAPEN 

zweijten goldnen befindet sich ein zweijköpfiger schwartzer Adler 
mit ausgespreitzten Fliigeln und roth ausge^chlagenen Zungen; in 
dem 3: ten und 6: ten rothen ist ein rechtsgekehrter aufrechtstehender 
goldener Löwe, welcher auf einem silbernen, einwärts krumm gebo-
genen Beil steht, und solches mit den beijden vordern Pranken hält; 
in dem 4: ten goldnen sind dreij abwärts gekehrte griine Linden-
Blätter, zweij, eins; in dem 5: ten goldenen ein gegen die Linke ge-
kehrter, auf einem weissen mit einer rothen Decke belegten Schim-
mel sitzender, in der rechten Hand ein Commandierstab fiihrender 
gehamischter Ritter; in dem 7:ten goldenen endlich ein schwarzes 

32 



mit vier bebarteten und mit rothen weiss ausgeschlagenen Miitzen 
versehenen Köpfen begleitetes Ankerkreutz. Auf dem Schilde ruht 
eine reichsgräfliche Krone, iiber welcher fiinf offene roth gefutterte 
blau angelaufene, mit anhängenden Kleinoden, in der Mitte mit Gold 
und schwarz, zur rechten mit Silber und blau und zur linken mit 
Gold und roth, vermischt herabhängenden Decken versehene, gold
gekrönte Turnierhelme erscheinen. Auf dem mittleren steht zwischen 
zwei mit den Sachsen einwärtsgekehrten schwartzen Adlerfliigeln eine 

RIKSGREFI.IGA ÄTTEN REHBINDERS VAPEN 

goldene mit zwei schwartzen, gegen einander einwärts gekehrten, 
goldgekrönten Dreijern begleitete Säule, worauf ein gold eingefasster 
Brennspiegel steht. Auf dem zweijten ist ein rechtsgekehrter, ge-
harnischter, mit der Hand eine königliche Krone haltender Arm. 
Aus dem 3: ten wächst ein goldgekrönter gegen die Rechte gekehrter 
silberner Löwe mit roth ausgeschlagener Zunge, welcher mit beijden 
Branken und zwar mit jeder fiinf Pfeile hält. Auf dem 4:ten sind 
zweij gold und schwarz in die Quere gestreifte Fähnlein, und auf 
dem 5:ten befindet sich der in dem Schilde beschriebene geharnischte 
Ritter. Die Schildhalter sind zur rechten ein auswärts sehender 
goldgekrönter schwartzer Adler mit roth ausgeschlagener Zunge, zur 

3 — Ätten Rehbinder. 



linken aber ein ebenfalls auswärts sehender goldkrönter Löwe mit 
ausgewundenem Schwantze und roth ausgeschlagener Zunge." — 

Det förut beskrifna „angestammte Wappen" föres ännu af de 
i Ryssland lefvande afkomlingarna af ätten, tillhörande Wilhelm II's 
eller estländsk-ryska ättegrenen, hvilket synes af sigillet till ett af 
generalen af infanteriet i rysk tjenst Alexander Alexeiewitsch von 

ADLIGA ÄTTEN VON REHBINDERS VAPEN 

Rehbinder den 5 jan. 1889 från Petersburg skrifvet bref (till ut-
gifvaren) med vidfästadt sigill. 

Det friherrliga vapnet fördes af de i Estland bosatta friherrarna 
Rehbinder, härstammande från de svenska, till dess den äldre gre
nen 1787 blef upphöjd i riksgrefligt stånd och erhöll det ofvan be
skrifna riksgrefliga vapnet. Den yngre grenen var då redan ut
gången. 
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Den på Riddarhuset i Riga under n:r 19 introducerade utgre-
ningen af Wilhelm II's eller lifländsk-ryska ättegrenen, husen 
Kockora och Jesse, som år 1798 genom landtdagsbeslut tillerkändes 
barontitel, synes äfven fortfarande föra „das angestammte Wappen", 
under det att den gren af huset Jesse, som utflyttade till Danmark 
i medlet af 1700-talet, enligt Kongl. Danska Genealogiska och He
raldiska Lexicon öfver adliga familjer i Danmark, Norge och Her-
tigdömena, förde följande vapen: „I blått fält trenne bredvid hvar-
andra ställda treor med trenne kronor öfver; på hjelmen, som är 
krönt, tvenne örnvingar, mellan hvilka synes en på en spira stående 
spegel emellan två emot hvarandra stående guldkrönta treor". 

Utan tvifvel hafva ormarna i urstamvapnet äfven här blifvit för
växlade med treor, emedan friherre Mauritz Otto Wrangel (enligt 
uppgift till utgifvaren) i sin svärfaders, norske öfversten (baron) Gu
staf Christian (von) Rehbinders ego sett en sigillstamp, hvarest or
marna, sådana de i urstamvapnet förekomma, voro tydligt afbildade. 

Den i Ryssland lefvande lifländsk-ryska eller Bernhard II's ätte
gren, introducerad på Riddarhuset i Reval i 1. klassen under n:r 
45, förer enligt uppgift (1891) af öfversten vid ryska lifgardet Sem-
jonowska reg:tet Alexei Maximowitsch von Rehbinder (i bref på 
ryska till utgifvaren) följande vapen: Ofvan en spegel och två or
mar, i midten en sköld med tio stjernor och under dem tre ormar. 

Den tyska grenen af ätten — huset Kockora — för slutligen, 
enligt en tysk heraldiker, följande vapen: „Im blauen Felde 3 gold
gekrönte naturfarbene Schlangen, gesetzte neben einander. Auf dem 
gekrönten Helme, mit blauen und goldenen Decken, zwischen zwei 
offenen schwarzen Adlerfliigeln, ein owaler blauer Spiegel mit goldener 
Einfassung auf goldenem Stiele, begleitet von 2 zugekehrten gold-
gekrönten Schlangen." 

5. 

Det svenska friherrebrefvet. 
VI CARL med GUDS nåde Sveriges, Götes och Wändes Konung 

och Arffurste, Stor-Furste till Finland, Hertig uti Skåne, Estland, 
Liffland, Carelen, Brehmen, Verden, Stettin, Pommern, Casuben och 
Wänden, Furste till Riigen, Herre öfver Ingermanland och Wissmar, 
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så ock Phaltz-Grefve ved Rhein i Beyern, till Gullich, Clewe och 
Bergen, Hertig et cetera, gjöre weterligt, att såsom i alla tider hafwa af 
mägtiga och visa regenter de skickliga och wäl meriterade i serdeles 
Nådig consideration och estime hållne blifwit och nu blifwa hos 
Öfwerheten hållne, och det merendels för den skuld, att de sjeirwe 
för sin dygd wäl kunde måga kräfwa någon belöning och deraf 
exitera sig om dygd och äran att winnlägga och sin Öfwerhet till 
trogen tjenst och behag samt sitt fädernesland till gagn och fördel 
så mycket högre eftertrakta och lofwa; men enkannerligen ock af 
urminnes tider beriktigt har warit samma Estime och dygd hafwer 
som belöning att betyga medelst förbättring på förra ståndet och con-
fererande af förmåner, Digniteter och Privilegier; och då wår tro-
man och Generalmajoren af cavalleriet Oss älskelig, ädel och wäl-
bördig HENRICH REHBINDER hafwer uppwisat sin extraction wara af 
en förnäm adelig familie uti Westphalen, som öfver 600 år tillbaka 
uti Curland och Polen hafwer haft deras stamhåll, men sedan uti 
Dess farfaders tid till svenska sidan sig transporterat, der den ock 
ständigt genom deras underdåniga devotion och trohet wåra förfäder 
och Sveriges Krono berömmeligen bewisat, som ock fadren uti slaget 
wid Wallhoff uti Liffland för riksens fiender lifwet tillsatt och upp
offrat grafwen, item ock Herr Generalmajoren allt ifrån barndomen 
traktat efter ära och dygd, städse de medel och utwägar sökande, 
hwarigenom han med tiden kunde giöras capable till sin öfwerhets 
och fäderneslands tjenst och till den ändan, såsom han en serdeles 
inclination har haft till militisewäsendet, år 1622 begifwit sig i tjenst 
hos Hans Allmägtigste Glorwördigste i åminnelse Konung Gustaf Adolph 
och honom uti hela det Polniska kriget, jämwäl ock sedermera in
till dess död uti det blodiga slaget för Ltitzen såsom en Wapen-Page 
åtföljt, utståendes derwid många swåra Travailler och avancerandes 
sedan anno 1632 till Lieutenant under framlidne Öfwerste Grass Re-
gimente till fot, hwilken charge han med serdeles flit, tro och tap
perhet i fem års tid förrättat hafwer; Och som han blifwit transpor
terad till trupperna till häst, begaf han sig anno 1638 under öfwerste 
Otto von Yxkull-Gyllenbands Regimente och uti samma beställning 
warit uti i samfällda nio års tid under det Tyska kriget, hwaruti 
han continuerade att gifwa åtskilliga goda prof af en rättskaffens och 
tapper soldat, hafwandes uti den blodiga slagtningen för Wittstock 
undfått aderton dödeliga skott och Blessurer och således gjort sig 
wäl wälförtient till ryttmästarechargen uti Hennes Maj:t Drottning 
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Christinas Lifregimente till Häst, som honom anno 1648 confererad 
blef, och hwarjämte han under samma år uti belägringen för Prag 
till Major uti samma Regimente avancerat, hwarutinnan han äfwen-
wäl wid åtskilliga occassioner och rencontrer förmedels dess ådaga
lagda vigilence och tapperhet uti 2: ne års tid sig så märkeligen sig
nalerat, att wår Högtärade Salig Herr Fader, dåwarande Generalissi-
mus öfwer den Svenska uti Tyskland stående arméen, är billigt för
orsakad worden, uti dess honom Rehbinder meddelat Dimission 
efter krigets upphörande, hans goda Conduite med serdeles beröm 
att erkänna och i håg komma; hwarföre han ock i regard deraf, när 
Högbemälde Hans Maj:t hade trädt till regeringen och det Polniska 
kriget var itändt, blev emplojerad till Öfwerste Lieutenant uti saliga 
Fältmarskalken Grefwe Gustaf Leijonhufwuds Lif-Regimente til Häst, 
förhållande sig deruti så wäl och berömmeligen när Pollackarne re-
bellerade mot Wårt Rike och Ruinerade Sex Regimenten i Lithauen, 
att han icke endast mellankommit, och strax föll nu på fienden med be-
mälda Regimente och slog i samma action Fem Tusende Polackar, 
utan ock förde 2: ne Öfwerstar, Sextio Officerare och Fem Hundra 
Tjugo gemena fångna med sig tillbaka, förutom många andra remar-
quabla actioner, dem han så wid Culm under Herr Rikscancellerens 
Grefwe Magni Gabriel De la Gardies, på den tiden wid Liffländ-
ska sidan uppdragna commando, som på flera andra orter i Lithauen 
efter som hans undfägna attestater och wittnesbörder med mera till 
hans serdeles beröm det utwisar, exequeradt och fullbordadt hafver, 
förwärfwandes sig derigenom hos Hans Högtbemälda Kongl. Maj:t 
Wår högtärade salige Herr Fader det nådiga omdöme, att han i 
April 1656 bemälda Regimente blef uppdragit, blifwandes sedan under 
retiraden utur Lithauen, då Moskowiten med en ansenlig forsse med 
Ett Hundrade Tusende man föll in i Liffland, med bemälda Regi
mente till staden Riga commenderad, hwarwid han med detsamma 
Sveriges Crono under hela belägringen en sådan god och wigtig 
tjenst giorde förmedelst åtskilliga lyckliga utfall, — bringandes med 
sig af- fienden många förnäma officerare, både öfwerstar och andra, 
förutom fahnor och trophéer och dem han af fienden till ett oräkne
ligt antal nedgjort, att det meriterar honom och posteriteten — en 
speciel nådig hågkommelse; för den skull Wi ock i anseende af allt 
detta förberörda, honom anno 1673 med General-Major-chargen 
öfwer den Finska Militien månde anse och desslikes den Finska 
gränsorten till bewakning i Nåder anförtrott, hwilken beställning han 
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sedan med största flit och dexteritet beklädt, och alltid uti de femtioåtta 
års tid han låtit sig i Wår och Riksens tjenst bruka, en underdånig zele 
för Wårt och Wårt Rikes intresse temoignerat, jemte det ock tio stycken 
hans söner hafwer warit uti Wår och Riksens werkliga tjenst, af 
hwilka 3: ne äro med döden afgångne och 7 stycken ännu i lifwet, 
som sig sammaledes så troget och berömligen comporteradt, att utaf 
dem redan 3:ne stycken äro till öfwerstar avancerade och de andre 
til Öfwerste-Lieutenanter och Majorer. 

Nu såsom bemälde General-Major Rehbinder med så stor heder 
och beröm af sin goda och redeliga conduite samt tappra och trogna 
tjenster hafwer gjort sig meriterad af Wår Kongl. Nåde, så hafwer 
Wi ock nogsamt skäl och orsak honom dermed betänka, enkanner
ligen att upphöja honom och dess barn samt efterkommande Lifs-
arfwingar till Friherrestånd och dignitete, hwilket Wi härmed ock i 
kraft af detta Wårt öppna bref utaf serdeles gunst och Nåde jämväl 
i anseende till ofwanberörda motiver med Kongl. magt och myndig
het gjöre, meddelandes honom General-Majoren Rehbinder och alla 
hans ägta barn och Lifsarfwinger, både mankjön och qvinnkjön, så 
födde som ofödde, Friherrenamn, Titell och Previlegier, och till en 
förbättring på hans förra stamvapen, neml.: En sköld fördelt i fem 
fält, utaf hwilka det mellersta utgjör det gamla adeliga stamwapnet, 
3: ne krönta Treor uti blått i stället för silfwerfält med tilläggning af 
10 gyldene stjernor. Utaf de öfriga fälten äro de första och fjärde 
swarta, wisandes twenne i kors laggda swärd igenom en gyldene 
krona i hvardera fältet. De andra och tredje fälten äro röda med 
twenne krönta leijon, som hwardera hålla en norsk wapenyxa eller 
bila. Utaf hielmarna utgöra den ena den gamla adeliga, som mellan 
en silfwerne och gyldene winge samt twenne krönta treor, wisar ett 
upprätt stående swärd med en dödskalle på spetsen; på den andra 
hielmen finnes ett sittande krönt leijon med utsträckta framfötter, 
hållande i hwardera ramen fem pilar, hwilket wapen mehrbemälte 
Wår Tioman General-Majoren Friherre Henrik Rehbinder och hans 
ägta bröstarfwingar jämväl deras efterkommande, arfwinge efter 
arfwinge, eger rättighet att föra och bruka i alla tillfällen såsom å 
fältslagtningar, stormande, skermiitzler, Tornerande, ringrännande, 
och afmålningar, insegel, Begrafningar så ock under andra occasio-
ner, i skämt och allwar till hans och hans efterkommande arfwingars 
äro, nödtorft, egen vilja och behag likasom andra Friherrar i Wårt 
Rike, dertill med niutgr alla de Prewilegier, Fri- och Rättigheter. 
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FRIHERRLIGA ÄTTEN REHBINDERS VAPENSKÖLD I RIDDARHUSET 
I STOCKHOLM 

Wi efterlåta emellertid honom och dem att nämna och skrifwa sig 
Friherrar till hans arfwestamgods Uddrich, Wagenkuhl och Kawandt-
holm. Wi begäre för den skuld af alla Potentater, Konungar, Fur
star, Fria Republiquer samt alla andra, efter hwars och ens höghet, 
conditioner och wärde respective, wänligen och enständeligen, så ock 
biude och befalle alla i gemen och hwar och en i synnerhet, som 
Oss med hörsamhet och lydnad förpligtade äro, och för Wår crona 
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giöra och låta, att de må erkänna merbemälte General-Major Fri
herre Henrik Rehbinder samt hans ägta Lifsarfwingar för rätta Fri
herrar, bewisandes honom och dem den äro och respect som hans 
friherrestånd tillhörer, och icke görande honom och dem häremot 
hinder, men och förfång i någon motto nu eller i tillkommande tider. 
Till yttermera wisso är detta med Wår egen hands underskrift och 
med Wårt och Riksens stora Secrete rätteligen underhängande be-
kräftadt. Gifwet på Kungsör den Tolfte dagen i Februarij månad 
åhr efter Christi börd Ett Tusende Sex Hundrade och på det 
Åttationde. 

CAROLUS. 

J. Rensköld. 

6. 

Sammanfattning af ätten Rehbinders 
krigshistoria. 

Liksom flertalet af de urgamla adliga ätterna var ätten Rehbinder 
ursprungligen en krigarslägt, som från urminnes tid »varit nyttjad 
vid tornerspel och andra ridderliga öfningar." Dess manliga medlem
mar egnade sig från far till son åt krigaryrket, och först i senare 
tid ingingo några af dem på den civila tjenstemannabanan eller 
egnade sig åt fredliga yrken. 

1 alla de länder, der medlemmar af ätten tid efter annan slogo 
ned sina bopålar eller tillfälligtvis uppehöllo sig, deltogo de i der-
städes förefallande krig, ständigt utmärkande sig för mannamod och 
duglighet. 

Ättens krigiska glansperiod inföll under tiden från början af 1600-
talet till medlet af 1700-talet, under hvilken tid den talrikt och med 
stor själfuppoffring och tapperhet deltog i Carl IX's, Gustaf II 
Adolfs, Christinas och de stora Carlarnes krig. Denna glansperiod 
nådde sin höjdpunkt under Carl XII's krigiska regering. 

De första till namnet kända medlemmarna af ätten, Gotthard och 
Henrik Rehbinder, som i början af 1200-talet med Svärdsriddarne 
inträngde i de då hedniska Östersjöprovinserna, deltogo utan tvifvel 
i de strider, hvarigenom dessa provinser underkufvades af riddarne, 
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och hvarigenom de der befästade sin magt. Det är äfven antagligt, att 
den sistnämndes afkomlingar under 13-, 14- och 1500-talen deltogo i 
de ständiga striderna mellan Svärdsriddarne å ena sidan samt erke-
biskopen af Riga och Sverige å andra sidan, mellan Sverige och 
Svärdsriddarne å ena sidan och Ryssland å andra sidan samt mot 
Polen och Ryssland hvart och ett för sig. Gerdt (I) Rehbinder, som 
år 1404 „för sitt välförhållande" erhöll flera gods i Kurland i för-
läning, hade utan tvifvel krigiska bedrifter att tacka härför. Att ätten 
under 1500-talet med utmärkelse deltog i då förefallande krig, finner 
man af det 240: de af konung Sigismund II Augusts af Polen (1548 
—1572) tryckta bref, hvari konungen talar om „de tappra Rehbin-
drarne". 

I hvilka krig Wilhelm (I), hans broder Wolter och hans son 
ryttmästaren Henrik (II) Rehbinder, hvilken sistnämnda år 1603 
stupade i envig mot Otto von Krummess, tagit del, är icke kändt. 
Först med Henrik II's son Henrik III Rehbinder börjar man få 
säkra underrättelser om ättens krigsbedrifter. 

Den förste, som i svensk tjenst deltagit i krig, var Henrik III, 
hvilken såsom ryttmästare för Pernauska kompaniet deltog i Carl 
IX's och Gustaf II Adolfs krig mot Danmark (1611 —13). 

Henrik Rehbinders tre söner deltogo senare i Gustaf II Adolfs 
krig samt uppoffrade lif och blod i Sveriges tjenst. Den äldste af 
dem, Bernhard I, stupade såsom ryttmästare vid Walhoff (1626) i 
spetsen för en „fahnaw vestgöta ryttare; men hvar de andra två, 
ryttmästaren Wilhelm II Rehbinder och en annan broder Rehbinder, 
hvars grad är okänd, föllo, är ej med säkerhet kändt; antagligt är 
dock, att de stupade i Tyskland på 1630-talet (före 1637). 

I Gustaf II Adolfs fälttåg deltogo dessutom Bernhard I's söner 
Henrik IV och Bernhard II, den förste anställd hos konungen per
sonligen såsom vapenpage (1622—1632). I trettioåriga krigets sena
ste skede, under drottning Christinas regering, deltog Henrik IV 
ända till dess slut, erhöll derunder i slaget vid Wittstock (1636) 18 
svåra blessyrer samt utmärkte sig särskildt vid belägringen af Prag 
(1648). 

I Carl X Gustafs fälttåg deltog likaledes Henrik IV, först såsom 
öfverstelöjtnant, sedan såsom öfverste för fältmarskalken grefve Gust. 
Ad. Leijonhufvuds lifreg: te till häst, utmärkande sig vid flerfaldiga 
tillfällen för mod och rådighet, särskildt vid försvaret af Riga mot 
ryssarne (1656) och i slaget vid Culm s. å. samt i synnerhet genom 
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den lysande vapenbragd, hvarigenom han räddade general Griffin 
från undergång, då han med sitt regemente anföll och slog 6000 
polacker, hvarvid han tog 60 officerare och 520 man till fånga förutom 
en stor mängd fanor och segertecken. 

Henrik IV's broder, Bernhard II, stupade såsom major vid ett 
utfall från Riga (1656), och de tre äldsta af sina söner, Bernhard, 
Otto och Reinhold, medförde han i fält i slutet af Carl X Gustafs 
regering, hvarunder de båda förstnämnda blefvo sårade och fångne, 
Bernhard vid Hafverby i Kurland 1658. Dessutom deltog Bernhard 
II's son, ryttmästaren Bernhard III, sannolikt i Carl X Gustafs 
fälttåg. 

I Carl XI's krig deltog ätten Rehbinder ännu talrikare. Henrik 
IV, då generalmajor af kavalleriet, hade den sällsynta lyckan att med 
10 tappra söner deltaga i fäderneslandets försvar. Den äldste, Bern
hard, deltog såsom major i fältmarskalken Henrik Horns tåg från 
Lifland genom Kurland och Samogitien till Preussen för att undsätta 
fältmarskalken Königsmark i Pommern (1678—79), i hvilken expedi
tion äfven deltogo den fjerde af hans söner, Gustaf, såsom ryttmä
stare, samt ryttmästaren Kristoffer (I) von Rehbinder, som stupade 
vid Tilsit i Preussen (1679). Tre af Henrik IV's yngre söner, kap
tenerna Magnus, Carl-Gustaf och Evert Rehbinder, stupade på 1670-
talet i Tyskland under fältmarskalken grefve Otto Wilhelm von Kö-
nigsmarks befäl, och i det blodiga slaget vid Lund blefvo tre andra 
af hans söner svårt sårade, nemligen Reinhold, hvilken såsom major 
förde befälet öfver Lifgardets tredje brigad, och som blef liggande 
som död på slagfältet, dåv. kaptenen (sedermera öfversten) Hans 
Henrik, som fick ena benet afskjutet, samt kaptenen (sedermera ma
joren) Gustaf Rehbinder. 

I öfrigt deltogo i Carl XI's fälttåg: majoren Otto, fänriken Fabian 
Evert, majoren Bernhard III, kaptenen Henrik Leonard samt majo
ren vid Österbottens infanteri Carl Magnus Rehbinder, hvilken 1676 
kom till Skåne med de trupper, som under generallöjtnant Galles 
befäl dit afsändes från Linköping såsom förstärkning, samt fänriken 
vid samma regemente Wilhelm Rehbinder. 

Som redan är nämdt, nådde ättens krigiska glansperiod sin höjd
punkt under Carl XITs regering, då ätten Rehbinder liksom flera 
andra adliga ätter gjorde oerhörda uppoffringar för konung och fädernes
land. Ätten blef derunder, till följd af de dryga krigskostnaderna 
den fick vidkännas under fälttåg i aflägsna länder samt långvarig 
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fångenskap i Ryssland, under hvilken affärerna i hemlandet icke 
kunde skötas, i det närmaste utarmad och nödgades sälja många af 
sina gods. 

„Så länge Carl lefde," säger Fryxell, »kämpade adeln under hans 
fanor med trohet, fast under ständigt växande betryck och uppoff
ringar. I Halland och Bohuslän fanns 1710 knappt någon riksdags-
mässig adelsman qvar, och hvem kan räkna de många hundrade, 
som under detta 18-åriga krig föllo för konung och fädernesland. 
Några slägter tyckas härutinnan hafva utmärkt sig mer än andra. 
Sådana hjältestammar voro Albediihl, Hamilton, Horn, Hård, Liewen, 
Posse, Rehbinder, Rosenstierna, Wachtmeister, Wattrang och Wran-
gel. Det säges, att sistnämnda slägt under Carl XII's fälttåg förlorat 
70 och ensamt vid Pultava 22 medlemmar." 

Om också ätten Rehbinder, mindre manstark än den utomordent
ligt talrika ätten Wrangel, icke kan mäta sig med dessa siffror, 
hvilka äfven torde vara något öfverdrifna, voro dock dess uppoffringar 
under Carl XII's krig mycket stora. Af 56 från 1700 till 1718 
lefvande till manlig ålder komna medlemmar af ätten deltogo, så 
vidt man vet, 40 i Carl XII's fälttåg, 6 stupade derunder, 1 afled i 
fält, 4 blefvo sårade och 17 fångna af ryssarne. 

I danska kriget (1700) deltog generallöjtnanten friherre Reinhold 
Rehbinder, som i april månad nämnda år erhöll konung Carl XII's 
befallning att i Göteborg hålla sig färdig att agera mot danskarne; 
men om några andra medlemmar af ätten deltogo i detta den unge 
konungens första fälttåg, är icke kändt. 

Så mycket mera talrikt var ättens deltagande i det andra af Carl 
XII's fälttåg. Öfversten friherre Hans Henrik Rehbinder hade redan 
1699 med sitt regemente, det Karelska rytteriet, blifvit från Finland 
avsänd till Estland och förlagd i Wesenberg, hvarifrån han i septem
ber 1700 tillbakaslog ryske generalen Tcheremetieff, som med 4000 
man var utsänd för att uppbränna dervarande magasin. 

I april 1700 afsändes ytterligare från Finland till Östersjöprovin
sernas försvar under generalen friherre Otto Wellingks befäl 4560 
man fotfolk och 4900 ryttare, bland hvilka senare befunno sig Åbo 
läns ryttare under befäl af öfversten friherre Bernhard Rehbinder 
samt Åbo, Nylands och Wiborgs fördubblingskavalleri under öfver
sten friherre Carl Magnus Rehbinder. Sedan Wellingk slagit sach-
sarne vid Wolmar, följde han efter den tillbakavikande fienden och 
tog ställning norr om Duna, hvarest sachsarne den 21 juli (1700) 
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angrepo hans vid Uexkiill stående vänstra flygel, som stod under 
befäl af öfverste Bernhard Rehbinder, som med stor tapperhet slog 
dem tillbaka. 

I Carl XII's tåg till Narva deltogo sedermera nämnde trenne 
öfverstar Rehbinder i spetsen för sina regementen. En utaf dem, 
man vet icke hvilken, smög sig under natten före slaget in under 
fiendens cirkumvallationslinie samt uppmätte grafvens och vallens 
dimensioner. Öfverste Hans Henrik, som under anfallet på ryssar
nes befästade läger tillhörde vänstra kolonnen, blev dödsskjuten, 
när kavalleriet öfver vallen bröt in i ryska lägret, och öfverste Bern
hard blef svårt sårad. Derjämte stupade kaptenen Fabian Ewert 
Rehbinder, öfverstarnes yngste broder. 

De af ättens öfriga medlemmar, som deltogo i slaget, voro: dåv. 
kaptenen Henrik Johan och ryttmästaren Henrik Johan, löjtnanterne 
vid kavalleriet Berndt Rehbinder och Christoffer II von Rehbinder 
samt kornetterne Otto Magnus och Gustaf Magnus Rehbinder samt 
Berndt Wilhelm Rehbinder, eller inalles elfva. 

Några af Rebindrarne åtföljde sedan Carl XII på hans segertåg 
genom Polen och Sachsen och på hans tåg genom Lithauen och 
Ryssland till Ukraina, under det att andra stannade i hemlandet och 
deltogo i Finlands och Östersjöprovinsernas försvar. 

Bland dem som åtföljde konungen voro: dåv. fänriken Carl 
Herman Rehbinder, som kom i tjenst vid 15 års ålder 1701, deltog 
i slaget vid Klissow (1702), i slaget vid Pultusk och belägringen af 
Thorn (1703), i stormningen af Lemberg (1704), i träffningen vid 
Grodno och fältslaget vid Holofzin (1708) samt i slaget vid Liesna 
(s. å.), i stormningen af Wiprek (1709) samt slutligen i slaget vid 
Pultava, hvarest han blef fången; öfverstelöjtnanten Henrik Johan 
Rehbinder, som följde konungen på alla hans tåg ända till Pultava, 
hvarest han under slaget förde Nerikes och Wermlands reg:te, och 
som blef fången vid Dniepern; kaptenen Gustaf Gustafsson Rehbin
der, som blef svårt sårad i slaget vid Holofzin och fången vid 
Dniepern; ryttmästaren Wilh. Henrik von Rehbinder, som stupade 
i Polen; ryttmästaren Carl Gustaf, som stupade vid Pultava, och 
öfversten Carl Magnus Rehbinder, som dog derstädes dagen före slaget. 

I öfrigt blefvo fångne vid Pultava eller Dniepern: ryttmästaren 
Otto Henrik, öfverstelöjtnanten Berndt och ryttmästaren Otto Mag
nus Rehbinder samt majoren Bernhard III och löjtnanten Otto Rein
hold von Rehbinder. 
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Öfverstelöjtnanten Kristoffer II von Rehbinder, som under sina 
fälttåg erhållit 8 svåra blessurer, blev fången vid Stara-Czanzara 8 
dagar före slaget vid Pultava. 

Under det Carl XII förde kriget in på fiendens område i Polen, 
Sachsen och Ryssland, blefvo hans egna gränsprovinser förhärjade 
af en öfvermägtig fiende och oaktadt det tappraste och ihärdigaste 
försvar slutligen eröfrade af ryssarne. Flera medlemmar af ätten 
Rehbinder utförde under försvaret af Östersjöprovinserna lysande 
hjältebragder. 

I slaget vid Rauge (1701), der ryssarne blefvo slagne af öfverste 
von Schlippenbach, utmärkte sig i synnerhet ryttmästarne Berndt 
Rehbinder, som med 160 ryttare vid Cazeritz slog 3000 ryssar till
baka, och Kristoffer (II) (von) Rehbinder, hvilken sistnämnde sårades 
och fick två hästar skjutna under sig. Samma år stupade ryttmästa
ren Berndt Johan Rehbinder vid Loitzen i Lifland i spetsen för sitt 
kompani, som af en flera tusen man stark rysk kår blef nedhugget 
eller förskingradt. 

Landtrådet friherre Otto Rehbinder hade af Carl XII år 1701 
fått befallning att uppsätta ett landtregemente i Jerviska kretsen af 
Estland, på samma gång som han utnämndes till dess öfverste. Det 
benämndes öfverste Rehbinders regemente och tog en verksam del 
i Estlands försvar. När ryssarne belägrade Narva (1704), lyckades 
öfverste Rehbinder att med sitt regemente, omkr. 600 man starkt, 
undsätta staden. När Narva efter ett hjältemodigt försvar s. å. 
af ryssarne intogs med storm, blef han gjord till krigsfånge jämte 
majorerne Berndt Rehbinder och Carl Reinhold (von) Rehbinder, 
hvilka båda med mycken tapperhet deltagit i stadens försvar. 

På den lifländska krigsteatern deltogo fortfarande flera af ättens 
medlemmar, utförande märkliga bedrifter i carolinsk anda. 

I det för svenskarne olyckliga slaget vid Teilitz (1702) var rytt
mästaren Berndt Rehbinder en af de få som med sin sqvadron höll 
stånd, när det svenska kavalleriet vek tillbaka och kastade sig in på 
fotfolket, hvarigenom en sådan oreda uppstod, att slaget förlorades. 
Året derpå (1703) utförde han jämte majoren Kristoffer Freidenfelt 
lysande vapenbragder genom att vid Tolama nedhugga en rysk ströf-
kår, som under öfversten Andreas Ivanowitsch Rukawitznikof för
härjade landet, bortförande menniskor och boskap, samt genom att 
vid Jakowimorskau kasta ryssarne öfver gränsen och förfölja dem 
ända till Petschory. 
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Ryttmästaren Gustaf Magnus Rehbinder anföll vid Ober-Palen 
i Lifland (1705) och nedgjorde till sista man en rysk ströfkår och 
deltog s. å. i en skarp träffning vid Murtila i Estland, då han jämte 
majoren Berndt Wilhelm (von) Rehbinder fullbordade nederlaget 
genom att förfölja de slagna ryssarne på andra sidan Ubbakull. 

När Reval, den sista befästa plats som svenskarne innehade i 
Östersjöprovinserna, 1710 måste gifva sig åt ryssarne, sedan större 
delen af besättningen omkommit af pesten, var öfversten och kom
mendanten i Reval, friherre Otto Rehbinder, en af de 4 öfverstar, 
som i den i pesten dödssjuke guvernören generalmajor Patkulls 
ställe måste underteckna konventionen om stadens öfverlämnande till 
ryssarne; kort derefter bortrycktes han sjelf af den förhärjande far
soten. 

Med generalen grefve Adam Ludvig Lewenhaupt, som förde be
fälet i Kurland, var en af ättens mest frejdade caroliner, friherre 
Otto Magnus Rehbinder. Han var med vid Buringe (1701), vid 
Gammalshof (1702), vid Jakobstadt (1704), der han blef sårad i 
vänstra armen, vid Gemauerthof (1705), der han erhöll en svår 
blessyr i vänstra låret, vid Liesna (1708) och slutligen med Carl 
XII vid Pultava (1709), der han svårt sårades i vänstra foten och i 
hufvudet. Han kom väl undan med konungen till Turkiet och 
Bender, men deltog derifrån i öfverste Gyllenkrooks expedition till 
polska gränsen, der han blef fången 1710. Med Lewenhaupt var 
äfven ryttmästaren Carl Bernhardsson Rehbinder, som stupade vid 
Liesna (1708). 

Äfven i förefallande krigshändelser på finska sidan, der general
major Cronhjort förde befälet, deltogo medlemmar af ätten med ut
märkelse. Så försvarade öfverstelöjtnanten Berndt Wilhelm (von) 
Rehbinder med Nylands ryttare och några dragoner passet vid Ingris 
under tre dagar mot en mångdubbelt öfverlägsen fiende (1701), och 
1714 deltog han såsom befälhafvare för nämnda regemente i det 
blodiga slaget vid Storkyro, hvarefter han förde befälet öfver den 
postering på 800 man, som vid Kyros stora landbro skulle hejda 
ryssarnes framträngande. 

I slaget vid Helsingborg (1710) deltog kaptenen Carl Otto Reh
binder och slutligen i Carl XII's fälttåg i Norge 1718 löjtnanten 
Reinhold Fromhold Rehbinder och korpralen Berndt Otto Rehbinder. 

Vid Carl XITs död voro många af slägtens medlemmar fångna i 
Ryssland, där de flesta hade att uthärda en trettonårig svår fången-
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skap, och hvaraf en, kaptenen Gustaf Gustafsson Rehbinder, der-
under afled (1720). Det sorgligaste för dessa i Östersjöprovinserna, 
vid Pultava eller Dnieperströmmen fångna hjältar var dock, att de 
efter återkomsten till fäderneslandet funno sig glömda, blefvo till-
bakasatta och i bästa fall såsom belöning för all sin trohet, sina 
uppoffringar, sin tapperhet och sina utståndna svåra vedermödor 
fingo „en förbättring på karakteren" och en liten pension. Deras 
beundran, kärlek och vördnad för hjeltekonungen ledo dock häraf 
intet afbräck, utan de nästan dyrkade hans minne, hvarpå fri
herre Carl Herman Gustafsson Rehbinders historia lämnar ett rö
rande exempel. 

Efter de oerhörda ansträngningarna under en så lång krigsperiod 
som 18 år, under hvilken det egentliga Sveriges folkmängd minskades 
från 1376 000 personer till 1247 000 eller med 129 000 personer, 
inträdde en allmän afmattning. De af ättens medlemmar, som undan 
förstörelsen räddat något af sina gods, slogo sig ned på dessa och 
togo mestadels afsked ur krigstjensten, i hvilken de efter återkomsten 
ur fångenskapen icke kunde påräkna någon befordran, enär deras 
beställningar ofta voro besatta af andra och de på sin höjd kunde 
återvinna sina forna indelningar. 

Tre hufvudgrenar af ätten, nemligen den estländska (Otto Hen
rikssons), den estländsk-ryska (Bernhard II's) och den lifländsk-ryska 
(Wilhelm II's) afgingo efter freden i Nystad 1721 såsom bosatta i 
Estland och Lifland från det svenska väldet och kommo under 
Ryssland, under det att under svenska kronan qvarblefvo tre andra 
hufvudgrenar: den äldre finska (Bernhard Henrikssons), den svenska 
(Reinhold Henrikssons) och den yngre finska (Gustaf Henrikssons). 

Några af ättens medlemmar hade emellertid efter Carl XII's död 
qvarstannat i tjenst, och i „hattarnes" krig mot Ryssland 1741—43 
deltogo fyra af dem, nemligen den 63-årige pröfvade carolinen majo
ren Otto Magnus, löjtnanten Gustaf Reinhold, löjtnanten Berndt 
Otto, som stupade 1742 under en recognoscering vid Elimäki kyrka, 
samt sergeanten Gustaf Rehbinder, som äfven stupade sistnämnda 
år, endast 18 år gammal. 

I pommerska kriget 1757—62 deltogo kaptenen Knut Otto, löjt
nanten Berndt Otto samt fänriken Henrik Rudolf Rehbinder. 

Under kriget i Finland 1788—90 var ätten något talrikare re
presenterad, i det att sju ättemän deltogo deri, nemligen kaptenen 
Knut Otto, majoren Reinhold Johan, fänriken Carl Johan, kaptenen 
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Gustaf Henrik, löjtnanten Johan Fredrik, kaptenen Carl Gustaf och 
öfverstelöjtnanten Berndt Otto Rehbinder. 

I fälttåget i Pommern 1807 deltog fänriken Fredrik Reinhold 
Rehbinder samt i kriget mot ryssarne i Finland 1808—09 löjtnanten 
vid Amiralitetet Johan Axel Fromhold, som utmärkte sig för mod 
och rådighet vid äntringsföretaget på Löfvöfjerden mot hemmema 
Styrbjörn 1808, då han blef sårad af en kanonkula, löjtnanten Carl 
Wilhelm samt öfverstelöjtnanten Berndt Otto Rehbinder. Samtidigt 
deltog i norska fälttåget (1808) fänriken Fredrik Reinhold Rehbinder, 
som utmärkte sig i en skarp träffning vid Berby sistnämnda år. 

Sedan Sverige i freden i Fredrikshamn (1809) afträdt hela Fin
land till Ryssland, återstod af ätten Rehbinder i Sverige endast den 
svenska ättegrenen, under det att de tvenne finska ättegrenarna, som 
qvarstannade i Finland, kommo under ryskt välde. 

Den svenska grenen, vid denna tid föga talrik, kunde till följd 
deraf med endast en ätteman, kaptenen friherre Fredrik Reinhold 
Rehbinder, deltaga i fälttågen i Tyskland 1813—14 samt fälttåget i 
Norge 1814. 

Något mer än 100 ättemän hafva varit anställda i svensk krigs-
tjenst. Redan på 1600-talet började medlemmar af ätten att gå i 
utländsk krigstjenst. Af dem är friherre Bernhard Otto Rehbinder 
den mest framstående. Han började sin bana såsom fänrik vid Nerikes 
och Wermlands regemente till fot och slutade såsom stormarskalk 
af Sardinien och generalissimus öfver detta lands armé. Han var 
löjtnant vid Lifgardet, då han 1688 kom till Holland med hjälptrup
per, som skulle bistå republiken i dess strid mot Ludvig XIV, och 
deltog sedan i detta krig till 1697. Derefter deltog han i spanska 
successionskriget 1700—13 och var i savoysk tjenst, då han i slaget 
vid Turin (1706), i hvilket han mycket utmärkte sig, såsom general
major kommenderade en del af savoyska armén, hvilken armé han 
senare såsom generalissimus reorganiserade. 

I holländsk tjenst voro äfven på 1600-talet öfversten Fabian Wil
helm och regementsqvartermästaren Henrik Georg Rehbinder samt 
bröderna kaptenen Gustaf Wilhelm och löjtnanten Carl Johan von 
Rehbinder, hvilka båda stupade derstädes i ett fältslag 1678. I sar-
dinsk tjenst var på 1720-talet löjtnanten Gustaf Reinhold Rehbinder. 

Äfven i fransk krigstjenst förekomma medlemmar af ätten, nem
ligen „baron Reinhold Rehbinder" (hvars plats i genealogien icke är 
känd), som var anställd i franska armén, deri han avancerade till 
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kapten, från 1725 till 1752, eller 27 år, löjtnanten Gustaf Rehbinder, 
som stupade i slaget vid Hagenau 1749, sergeanten vid flottan Carl 
Gustaf Rehbinder, som stupade i amerikanska kriget mellan Frank
rike och England, endast 16 år gammal, majoren vid svenska flottan 
Gustaf Rehbinder, som blef dödsskjuten i sjökriget mellan Frankrike 
och England (1782), kaptenen Fredr. Gust. Rehbinder, som dog i Vest-
indien sistnämnda år, samt öfversten Carl Magnus Victor Rehbinder, 
som var anställd i franska armén 1877—80, dels vid 76. liniein-
fanteriregementet i Frankrike, dels i generalguvernörens öfver Alge
riet general Chanzys militärkabinett och dels i XIX. armékårens gene
ralstab i Alger, samt derunder deltog i fälttåget mot Aurés i Afrika 
1879. 

Många ättemän tillhörande de grenar af ätten Rehbinder, som 
1721 och 1809 kommo under ryskt välde, ingingo i ryska armén, 
i hvilken de ernådde höga militära grader; men brist på uppgifter, 
hvilka i Ryssland äro svåra att erhålla, gör att deras deltagande i 
ryska arméns fälttåg endast i ringa mån här kan meddelas. I nedan 
nämnda ryska krig hafva följande medlemmar af ätten deltagit: 

I sjuåriga kriget (Ryssland mot Preussen 1756—62) general
majoren Gustaf Christian (von) Rehbinder. 

I kriget med Turkiet 1768—70 öfversten Otto Magnus von Reh
binder, som blef sårad vid stormningen af Bender (1770). 

I kriget mot Turkiet 1788—92 premiermajoren Otto von Rehbinder, 
som stupade 1789, majoren Otto Fredrik Magnus von Rehbinder, 
som mycket utmärkte sig vid många tillfällen, öfverstelöjtnanten 
Fromhold von Rehbinder, som stupade i slaget vid Schurschewo, 
kaptenerna Henrik och Carl Henrik von Rehbinder, som båda stupade, 
ovisst hvar, samt Arendt Wilhelm von Rehbinder (grad okänd), som 
stupade i slaget vid Otschakow (1788). 

I kriget med Polen 1792—94 majoren Otto Fredrik Magnus 
von Rehbinder, som med utmärkelse deltog i striderna vid Krup-
tschitze, Brest-Litowsk, Korbin, Kobilek samt i stormningen af Praga. 

I kriget i Italien mot Napoleon under SuwarofF (1799) kaptenen 
Alexander Magnus von Rehbinder, som derunder deltog i fältslagen 
vid Cassova, Trebbia och Novi. 

I fälttåget i Ryssland mot Napoleon 1812 generallöjtnanten Alexei 
von Rehbinder, som derjämte deltog i 1813 — 14 års fålttåg i Tysk
land och sistnämnda år i eröfringen af Paris, samt löjtnanten grefve 
Konstantin Rehbinder, generalmajoren Arend von Rehbinder och 

4 — Ätten Rehbinder. 
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löjtnanten Jakob von Rehbinder, hvilka tre sistnämnda stå inskrifna 
å minnestaflorna å Riddarhuset i Reval öfver de af estländska adeln, 
som deltogo i 1812—1814 års krig mot Napoleon, under öfverskriften: 
„Fiir das Vaterland fochten 1812 — 14", och hvarest förekomma 242 
namn, deraf flera tillhörande å Svenska Riddarhuset introducerade 
ätter, såsom t. ex. von Rosen (13 namn), Saltza (5), baron Stac-
kelberg (5), Uexkull (2), baron von Uexkull-Gyllenband (2), von Vie-
tinghoff (3), von Wrangell (10) och baron Taube (4 namn) m. fl. 

I turkiska kriget 1828—29 generalmajoren Magnus Alexandrowitsch 
von Rehbinder, generallöjtnanten Alexei von Rehbinder och öfversten 
friherre Otto Carl Rehbinder till Uddrich. 

I undertryckandet af polska upproret 1831 generallöjtnanten Alexei 
von Rehbinder och öfversten friherre Otto Carl Rehbinder till Uddrich, 
hvilka båda utmärkte sig vid Warschaus stormning. 

I kriget i Moldau och Vallachiet 1849 generalmajoren Magnus 
Alexandrowitsch von Rehbinder och generalen af infanteriet Alexander 
von Rehbinder. 

I kriget mot Turkiet, England och Frankrike 1853—56 general
majoren Magnus Alexandrowitsch von Rehbinder, generalmajoren 
baron Voldemar Jakob Fromhold von Rehbinder, generallöjtnanten 
Arendt Wilhelm Albrekt von Rehbinder, som blef sårad i slaget vid 
Alma 1854, generallöjtnanten Alexander Maximowitsch von Rehbinder 
samt generalmajoren friherre Berndt Reinhold Alfred Rehbinder till 
Uddrich, som under detta fälttåg mycket utmärkte sig, i synnerhet i 
slaget vid Inkerman (1854) och försvaret af Sebastopol, samt kaptenen 
friherre Henrik Bernhard Rehbinder, som utmärkte sig vid försvaret 
af Hangö (1854). 

I kufvandet af polska upproret 1863—64 generalen af infanteriet 
Alexander Alexeiewitsch, generalen af kavalleriet Alexander Maximo
witsch och generalmajoren baron Woldemar Jakob Fromhold von 
Rehbinder, hvilken sistnämnde äfven deltog i fälttåget i Kaukasus 1864. 

I kriget i Turkiet 1877—78 generalen af kavalleriet Alexander 
Maximowitsch von Rehbinder, generalmajoren friherre Otto Robert 
Nikolai och kaptenen friherre August Bernhard Rehbinder till Uddrich, 
hvilka båda derunder erhöllo utmärkelser för tapperhet. 

I kriget mot Japan 1905-06 generalen af kavalleriet Alexander 
Maximowitsch, som förde befälet öfver XIII. armécorpsen, som till
hörde III. armén under general von Kaulbars' befäl, och general
majoren friherre Nikolai Rehbinder. 
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Inalles hafva öfver 90 medlemmar af ätten varit anställda i rysk 
krigstjenst, och många flera än de här uppräknade hafva helt visst 
bevistat fälttåg. 

I preussisk tjenst förekomma från medlet af 1700-talet till slutet 
af 1800-talet: fanjunkaren friherre Carl Fredrik, kaptenen Petter 
Otto Wilhelm, löjtnanterna Johan Leopold och Wilhelm Arend von 
Rehbinder samt majoren baron Leopold August Felix von Rehbinder, 
som deltog i undertryckandet af polska upproret 1863, i danska kriget 
1864, i österrikiska kriget 1866, hvarunder han blef sårad vid Olmiitz, 
samt i franska kriget 1870—71, hvarunder han blef sårad 1870 vid 
Colombey, der han fick högra benet genomskjutet af en gevärskula. 

I dansk och holsteinsk tjenst hafva slutligen på 1700- och 1800-
talen varit anställda: Fredrik von Rehbinder (grad okänd) och löjt
nanten Bernhard Wilhelm von Rehbinder (båda i Holstein), fanjun
karen Carl Fredrik Rehbinder, generalmajoren baron Christian, 
kaptenen baron Johan Wilhelm, majoren Fredrik Christian och öfversten 
baron Gustaf Christian von Rehbinder, hvilken sistnämnde gick i 
norsk tjenst, der han afled l881. 

I „verldskriget" 1914—1917 deltogo såsom officerare i ryska 
armén riksgrefven René Ernst Konstantin Rehbinder till Uddrich, 
som blef fången i oktober 1914 och internerad i ett fångläger i 
Bayern, samt riksgrefven Henrik Rehbinder till Uddrich, som blef 
svårt sårad. 

I samma krig deltog äfven kaptenen friherre Gustaf Henrik Reh
binder till Uddrich, som derunder deltog i intagandet af städerna 
Stanislawow, Kolemea, fästningarna Pczemyzl, Czernowitz och Lem
berg samt i drabbningarna vid Kamenetz Padolsk, Jablowitz och 
Kalich. 

I finska frihetskriget 1917 deltog den sist nämnde kaptenen fri
herre Gustaf Henrik Rehbinder, som derunder såsom kompanichef 
bl. a. deltog i intagendet af Åbo stad. 

* 
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Af de medlemmar af ätten Rehbinder, hvars befattningar man 
känner, hafva öfver 250 varit anställda i militär tjenst. Dessa utgöra 
den öfvervägande delen af de kända, till vuxen ålder komna manliga 
medlemmarna af ätten. 

Ättens utprägladt krigiske läggning torde illustreras af de följande, 
i tabellform uppställda öfversigterna. 

B i l a g o r .  

/. Fältmarskalkar, generaler och amiraler af ätten Rehbinder. 

N:r Namn och titel samt födelse- och dödsår. Tab. Utnämningsåret. 

1 Henrik IV, frih., f. 1604, f 1(580 5 1673 svensk generalmajor. 
2 Reinhold Henriksson, frih.,f. omkr. 50 1693 svensk generallöjtnant. 

1640, f 1709 
1693 svensk generallöjtnant. 

3 Carl Reinhold 127 Omkr. 1710 svensk generaladjutant. 
4 Bernhard Otto, frih., f. 1662,11742 27 1732 sardinsk fältmarskalk. 
5 Henrik Georg, f 1737 108 1736 svensk generalmajor. 
6 Arendt Wilhelm, grefve, + 1800 144 1782 rysk generalmajor. 
7 Reinhold Johan, f. 1731 150 Omkr. 1780 rysk generallöjtnant. 
8 Gustaf Christian, baron, f. 1722 156 Omkr. 1780 rysk generalmajor. 
9 Iwan Michaelowitsch 174 Omkr. 1780 rysk generalmajor. 

10 Magnus Woldemar, f. 1756 114 Omkr. 1800 rysk generallöjtnant. 
11 Berndt Otto, frih., f. 1778 13 Omkr. 1830 rysk generalmajor. 
12 Woldemar Otto, f, 1770, f 1821 151 1800 rysk generallöjtnant. 
13 Carl Wilhelm Alexander, f. 1763 142 Omkr. 1810 rysk generallöjtnant. 
14 Otto Henrik, f. 1776 154 Omkr. 1808 rysk generalmajor. 
15 Arendt Herman Wilhelm, baron, 161 Omkr. 1830 rysk generalmajor. 

f. 1785 
Omkr. 1830 rysk generalmajor. 

16 Alexei, f. 1795, f 1869 130 1843 rysk generallöjtnant. 
17 Magnus Alexandrowitsch, f. 1804, 116 Omkr. 1850 rysk generalmajor. 

f 1874 
Omkr. 1850 rysk generalmajor. 

18 Stanislas Nicolai, f. 1832, f 1881 135 Omkr. 1870 rysk konteramiral. 
19 Arendt Wilhelm Albrekt, f. 1827 164 Omkr. 1870 rysk generallöjtnant. 
20 Ferdinand Carl Ernst, riksgrefve, 40 Omkr. 1880 rysk generalmajor. 

f. 1828, f 1890 
Omkr. 1880 rysk generalmajor. 

21 Berndt Reinhold Alfred, frih., 89 1881 finsk generalmajor. 
f. 1817, f 1883 

Woldemar Jakob Fromhold Gustaf, 

1881 finsk generalmajor. 

22 
f. 1817, f 1883 

Woldemar Jakob Fromhold Gustaf, 163 Omkr. 1880 rysk generalmajor. 
baron, f. 1814, f 1896 

Omkr. 1880 rysk generalmajor. 

23 Constantin, f 1886 134 1883 rysk general af infanteriet. 
24 Alexander Maximowitsch, f. 1833 117 1902 rysk general af kavalleriet. 
25 Alexander Alexeiewitsch, f. 1826 131 1889 rysk general af infanteriet. 
26 Constantin, riksgrefve, f. 1850 46 Omkr. 1900 rysk generalmajor. 
27 Robert Otto Nicolai, f. 1851 20 1903 rysk generalmajor. 
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2. Regementen och kårer, som hafva haft en Rehbinder till chef 

Regementets eller kårens namn. Regements- eller kårchefens namn. Tab. 
Tiden under 

hvilken befatt
ningen innehafts. 

Af svenska armén: 

Fältmarskalken grefve Gustaf 
Adolf Leijonhufwuds lif-
regemente till häst 

Åbo läns infanteri 
Åbo läns kavalleri 
Kronobergs infanteri 
Nerikes och Värmlands in

fanteri 
Garnisonsregementet i Riga 
Karelska kavalleriet 
Karelska kavalleriet 
Åbo och Björneborgs läns ka

valleri 
Åbo, Nylands och Wiborgs 

fördubblingskavalleri 
öfverste Rehbinders infanteri

regemente (från Jerviska 
kretsen i Estland) 

Nylands och Tavastehus läns 
kavalleri 

Wendes artilleriregemente 

Af norska armén: 

Trondhjemske artilleribataljon 

Af ryska armén : 

Troilska infanteriregementet 
Andra gardesregementet Sem-

jonowski 
Andra gardesregementet Sem-

jonowski 
Kasanska dragonregementet 

Generallöjtnant Rehbinders re
gemente (ett garnisonsrege
mente i Riga) 

H. K. H. prinsens af Hessen 
dragonregemente 

H. M. kejsarens 1. lifgardes 
skarpskyttebataljon 

Ekaterinoslovska dragonrege
mentet 

Lifgardets kuirassierregemente 
Revalska infanteriregementet 
Grenadierregementet Konun

gen af Preussen 

Af savoyska armén: 
Ett tyskt värfvadt regemente 

Henrik IV, frih. 

Hans Henrik Henriksson, frih. 
Bernhard Henriksson, frih. 
Reinhold Henriksson, frih. 
Reinhold Henriksson, frih. 

Hans Henrik Henriksson, frih. 
Hans Henrik Henriksson, frih. 
Berndt Wilhelm 
Bernhard Henriksson, frih. 

Carl Magnus Henriksson, frih. 

Otto Henriksson, frih. 

Berndt Wilhelm 

Helge Edvard Reinhold, frih. 

Gustaf Christian (baron) 

Gustaf Christian, baron 
Rehbinder (förnamn okändt) 

Alexei 

Otto Henrik 

Woldemar Otto 

Magnus Alexandrowitsch 

Alexander Alexeiewitsch 

Alexander Maximowitsch 

Alexander Maximowitsch 
Woldemar Jakob Fromhold 
Alexei 

Bernhard Otto, frih. 

75 
6 

50 
50 

75 
75 

109 
6 

102 

26 

109 

61 

153 

151 
113 

130 

149 

146 

115 

131 

116 

116 
158 
130 

27 

1G56—1680. 

1670-talet. 
1680-1689. 
1678. 
1678—1701. 

1679—1682(?) 
1882(?)—1700 
1719—1721. 
1695—1701 

1700—1709. 

1701 — 1710. 

1717—1719. 

1882 -1883. 

1850-talet. 

1759— 
Slutet af 1700-

talet. 
1832-1842. 

Början af 
1800-talet. 

1800-1821. 

1850-talet. 

1859—1873. 

1870-talet. 

1880-talet. 
1879— 
1831 — 1832. 

1720-talet. 
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N:r 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

krig eller envig stupade eller i fält eller fångenskap aflidna 
medlemmar af ätten Rehbinder. 

Namn och militära titel. Tah. Tid och ort. 

Henrik II, ryttmästare i polsk tjenst, 

Bernhard I, ryttmästare i svensk 
tjenst, 

Wilhelm II, ryttmästare i svensk 
tjenst, 

Rehbinder (grad och förnamn 
okända) i svensk tjenst, 

Bernhard II, major i svensk tjenst, 

Magnus Henriksson, kapten i 
svensk tjenst, 

Carl Gustaf Henriksson, kapten 
i svensk tjenst, 

Evert Henriksson, kapten i svensk 
tjenst, 

Gustaf Wilhelm, kapten i holländsk 
tjenst, 

Carl Johan, löjtnant i holländsk 
tjenst, 

Christofer I, ryttmästare i svensk 
tjenst, 

Hans Henrik Henriksson, öfverste 
i svensk tjenst, 

Fabian Evert Henriksson, kapten 
i svensk tjenst, 

Henrik Johan, ryttmästare i svensk 
tjenst, 

Wilhelm Henrik, ryttmästare i 
svensk tjenst, 

Didrik Johan, kapten i svensk 
tjenst, 

Carl Bernhardsson, ryttmästare i 
svensk tjenst, 

Carl Magnus Henriksson, öfverste 
i svensk tjenst, 

Carl Gustaf Bernhardsson, rytt
mästare i svensk tjenst, 

Gustaf Gustafsson, kapten i svensk 
tjenst, 

Berndt Otto Berndtsson, löjtnant 
i svensk tjenst, 

Gustaf Carlsson, sergeant i svensk 
tjenst, 

Carl Gustaf, sergeant vid franska 
flottan, 

Gustaf, major vid franska flottan, 

Arendt Wilhelm (grad okänd) i rysk 
tjenst, 

2 

4 

125 

3 

105 

5 

5 

5 

105 

105 

108 

75 

104 

: 7 

106 

101 

6 

102 

6 

78 

9 
; ; 

99 | 

101 

11 

127 

1603 mars 3, i envig mot Otto 
von Krummess. 

1626 jan. 7, i fältslaget vid Wallhof. 

163?-talet (före 1635 juli 27) 
i Tyskland 

1630-talet (före 1635 juli 27) 
i Tyskland. 

1656 aug. 20, vid ett utfall från 
Riga. 

1674 i ett fältslag i Tyskland. 

1678 (?) i ett fältslag i Tyskland. 

1678 (?) i ett fältslag i Tyskland. 

1678 i ett fältslag i Holland. 

1678 i ett fältslag i Holland. 

1679 jan. 30, i striden vid Tilsit. 

1700 nov. 20, i slaget vid Narva. 

1700 nov. 20, i slaget vid Narva. 

1701 vid Loitzen i Lifland. 

1702-1706 i Polen. 

1705 feb. 2, vid Gemauerthof. 

1708 sept. 29, i fältslaget vid Liesna. 

1709 juni 27, i slaget vid Pultava. 

1709 juni 27, i slaget vid Pultava. 

1720 afled i Salwytschegoskaja 
i rysk fångenskap. 

1742 juli 8, vid Elimäki kyrka. 

1742 mars 17, under kriget mot 
Ryssland i Finland. 

1780 i sjökriget mellan Frankrike 
och England. 

1782 aug. 13, i sjökriget mellan 
Frankrike och England. 

1788 i slaget vid Otschakow. 



N: r Namn och militxre titel. Tab. Tid och ort. 

26 Henrik, kapten i rysk tjenst, 138 1788- 1792 i turkiska kriget. 
27 Carl Henrik, kapten i rysk tjenst, 138 1788- 1792 i turkiska kriget. 
28 Otto, premiermajor i rysk tjenst. 122 1788- 1792 i turkiska kriget. 
29 Fromhold, öfverstelöjtnant i rysk 155 1788- 1792 i turkiska kriget. 

tjenst, 

4. I krig sårade medlemmar af ätten Rehbinder. 

Den sårades namn och 
militära titel. Tab. Tid och ort m. m. 

Henrik IV, svensk generalmajor, 

Bernhard Henriksson, svensk 
öfverste, 

Otto Henriksson, svensk öfverste, 26 

Reinhold Henriksson, svensk ge- 50 
nerallöjtnant, 

Hans Henrik Henriksson, svensk 75 
öfverste, 

Gustaf Henriksson, svensk major, 77 

Christoffer II, svensk öfverste- 124 
löjtnant, 

Berndt Wilhelm, svensk öfverste, 109 

Otto Magnus, svensk major, 16 

Gustaf Gustafsson, svensk kapten, 77 

Otto Magnus, rysk öfverste, 139 
Maximilian, rysk major, 
Adam Otto. svensk löjtnant, 18 
Johan Axel Fromhold, svensk 59 

löjtnant, 

1636 okt. 4 i fältslaget vid Witt-
stock erhöll han 18 svåra bles-
surer. 

1658 i okt. vid Hafverby i Kur
land och 1700 nov. 20 i slaget 
vid Narva. 

1658 -1662 under konung Carl X 
Gustafs fälttåg. 

1676 dec. 4 i drabbningen vid 
Lund svårt blesserad. 

1676 eller 1677 under konung 
Carl XI's krig mot Danmark, 
ena benet afskjutet. 

1676 dec. 4 i drabbningen vid 
Lund svårt blesserad. 

1701 sept. 5 i slaget vid Rauge i 
Lifland blesserad i hufvudet 
och fick en häst skjuten under 
sig. 

1703 juli 9 vid Systerbäck i Fin
land. 

1704 vid Jakobstadt i Kurland 
blesserad i venstra armen, 1705 
vid Gemauerthof i venstra låret, 
1709 i fältslaget vid Pultava 
svåra blessurer i vänstra foten 
och skott i huvudet. 

1708 juli 4 i fältslaget vid Holof-
zin illa blesserad. 

1770 vid stormningen af Bender. 
1771 vid Sturm. 
1808 apr. 16 vid Pyhäjocki. 
1808 aug. 18 vid äntringsföretaget 

på Löföfjärden mot hemmema 
Styrbjörn. 
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N: r 
Den slirades namn och 

Tab. Tid och ort m. m. N: r militära titel. Tab. Tid och ort m. m. 

15 Arendt Wilhelm Albrekt, rysk 163 1854 sept. 8 i fältslaget vid Alma. 
generallöjtnant, 

16 Leopold August Felix, preussisk 147 1866 vid cerneringen af Olmiitz 
major, samt 1870 juli 26 i slaget vid 

Colombey (högra benet genom
skjutet). 

17 Henrik, reservofficer i rysk tjenst, 37A 1915 i „verldskriget." 

5. Svenska medlemmar af ätten Rehbinder som råkat i 
krigsfångenskap. 

N: r 
Den fångnes namn och 

militära titel. Tab. Tid och ort. 

1 Bernhard Henriksson, öfverste, 6 1658 i okt. vid Hafverby i Kur
land. 

2 Otto Henriksson, öfverste, 26 1658—1662 under konung Carl 
X Gustafs fälttåg. 

3 Christofer II, öfverstelöjtnant, 124 1703, okändt hvar, samt 1709 juni Christofer II, öfverstelöjtnant, 
20 vid Starra Czanzara. 

4 Rehbinder (förnamn okändt\ löjt 1724 juni 16 under fäktningen 
nant, vid Wittena i Estland. 

5 Carl Reinhold, generallöjtnant, 127 1704 aug. 10 vid stormningen av 
Narva. 

6 Henrik Johan, öfverste, 51 1709 juni 28 vid Pultava. 
7 Gustaf Gustafsson, kapten, 78 1709 juni 28 vid Pultava, död Gustaf Gustafsson, kapten, 

1720 i Salwytchegoskaja. 
8 Henrik Johan Gustafsson, kapten, 79 1709 juni 28 vid Pultava. 
9 Carl Herman Gustafsson, kapten. 99 y j  5> 

10 Otto Henrik, ryttmästare, 76 » » » 
11 Otto Magnus, ryttmästare, » w » 
12 Berndt Bernhardsson, öfverste 8 1704 aug. 4 vid stormningen av 

löjtnant. Narva, 
13 Fabian Eberhardt, kapten, 104 1709 juli 1 vid Perevoloczna vid Fabian Eberhardt, kapten, 

Dnjeper. 
14 Bernhard Wilhelm, öfverste, 109 1709 juli 1 vid Perevoloczna vid 

Dnjeper. 
15 Henrik Leonard, major, 110 1709 i Estland. 
16 Bernhard III, major, 106 1701 - 1709 under Carl XII's fälttåg. 
17 Otto Reinhold, löjtnant, » 5J M » # 

18 Otto Magnus, major, 16 1710 vid Czarnowitz i Vallachiet. 
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7. 

Ätten Rehbinders karakteristik. 
Till grund för den krigiska ättens slägtlynne ligger utan tvifvel 

en oförvägen djerfhet och tapperhet; men dessa egenskaper äro 
stundom parade med klokhet och betänksamhet. Så berömmes 
Henrik IV Rehbinder för mannamod och försigtighet, hvilket sist
nämnda ord på hans tid 
var att förstå såsom att 
med klokhet se sig före. 

Det heta krigarblodet 
svallade dock stundom 
öfver, såsom t. ex. då Hen
rik (IV) Rehbinder (Tab. 
5) nedstack sin danske 
tjenare, och då Hans Hen
rik Henriksson Rehbinder 
(Tab. 76) rände värjan ge
nom löjtnanten Ruuth i 
Finland. Ett ännu våld
sammare utbrott deraf be
rättar Russwurm om Be-
rendt Rehbinder i Reval 
1611. . . 

Det hetsiga krigarlynnet 
synes äfven ofta hafva varit 
förenadt med och förmil-
dradt af en viss godmodig
het och ett välvilligt, stund
om gudfruktigt, stundom 
glädtigt sinnelag. Det berättas t. ex. om Henrik (IV) Rehbinder 
(Tab. 5), att „han visade soldaten mycken ömhet", och hans kon
terfej ger föreställning om en mycket godmodig, om än myndig 
herre. Om carolinen Reinhold Fromhold Rehbinder (Tab. 57) finnes 
efter hans död i kyrkoboken antecknadt, att han var „en gudfruktig 
och from herre", och om Johan Fredrik Rehbinder (Tab. 59) är 
derstädes antecknadt: „Har i sin tid varit en driftig, utmärkt glad, 
förekommande, tro redlig man." 

Af presidenten Jakob August von Hartmansdorf skänktes till fri-

REHBINDERSKA GLASET 
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herre Fredrik Wilhelm Rehbinder (Tab. 66) ett gammalt, mycket stort 
glas, hvarå å ena sidan är ingraveradt det friherrliga Rehbinderska 
vapnet, och å hvars andra sida synes i gravyr ett på en hög pelare 
stående hjerta, som bekrönes af en hand, som framskjuter ur ett 
deröfver sväfvande moln. De sistnämnda figurerna äro omslutna af 
en oval ram, å hvilken finnes följande inskrift: „Wegen seiner 
Beständigkeit." Presidenten von Hartmansdorf kände icke detta glas' 
historia — det hade af en tillfällighet kommit i hans ego —; men 
det synes otvifvelaktigt hafva varit en gåfva till någon friherre Reh
binder för visad trohet och ståndaktighet. 

Ättens medlemmar hafva också genom att vid många tillfällen offra 
lif och blod för konung och fädernesland visat sin trohet och foster
landskärlek, och under Carl XII's långvariga krig offrade många af 
dem derjemte sin personliga förmögenhet på fosterlandets altare. 

Ursprungligen tyckes ättens medlemmar uteslutande hafva egnat 
sig åt krigaryrket; men under 1700-talet började medlemmar deraf 
att egna sig åt civil embetsmannatjenst, hvari några af dem blefvo 
framstående män, och en af de gamla krigarnes afkomlingar, grefve 
Robert Henrik Rehbinder (Tab. 15), blef en statsman af hög rang. 

Några af ättens medlemmar hafva egnat sig åt författareverksam
het, deraf en skald, en theolog, två genealoger och två memoarför
fattare. 

Det andliga ståndet har lika litet som handel och köpenskap legat 
för ättens skaplynne. Dock känner man tre medlemmar af det and
liga ståndet och en i handelsståndet. Jordbruket har slägten deremot 
omfattat med mycket intresse, och många af dess medlemmar hafva, 
dels såsom godsegare dels såsom boställesinnehafvare eller såsom 
arrendatorer, egnat sig deråt. 

Någon större musikalisk begåfning har slägten veterligen icke haft. 
En sångare och kompositör känner man dock. — 

De manliga medlemmarna af ätten hafva, såvidt man kan döma 
derom, i allmänhet haft en reslig gestalt — få torde hafva under
stigit 6 fot —, men med icke synnerligen grof benbyggnad. Det 
blonda håret i förening med blå ögon och mycket hvit hudfärg 
torde hafva varit öfvervägande; men mörkbrunt eller nästan svart 
hår förekommer äfven. Dertill kommer en hög bred panna, stor, 
ofta krokig näsa och något fylliga läppar. Långa smala fötter och 
mycket små välformade händer hafva äfven varit kännetecknande 
för ättemannen. 
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Ättens qvinliga medlemmar hafva egt en snarare späd än stark 
kroppsbyggnad med fina lemmar, små fötter och mycket små vackra 
händer. Håret har i allmänhet varit ljust med blå ögon, men mörkt 
hår med bruna ögon förekommer äfven; ansigtsfärgen har oftast 
varit mycket hvit och röd. 

8. 

Ätten Rehbinders fastighetsbesittningar. 
Ättens jordegendomsbesittningar i det ursprungliga hemvistet „Ne

derländerna" — Neder-Sachsen och Westphalen — äro icke kända. 
I Mähren uppgifves ätten hafva egt en stad eller köping, benämnd 
„Rehbinder"; men i öfrigt äro äfven derstädes dess egendomsförhål
landen obekanta. Att ätten haft jordegendomsbesittningar i Polen är 
mycket sannolikt; men man känner ingenting närmare derom. 

Först 200 år efter ättens inflyttning till Östersjöprovinserna börjar 
man få säkra underrättelser om de besittningar, den derstädes för-
värfvade. Gerdt I Rehbinder, som lefde 1404, blef nemligen förlänad 
med tre gods i Semgallen. I Lifland och Estland gjorde sig ätten 
äfven besutten och egde i dessa provinser i slutet af 1500- och 
början af 1600-talet flera egendomar, hvilkas antal under sistnämnda 
sekel och 1700 talet mycket förökades. I Ingermanland hade ätten 
jordegendomar i slutet af 1600-talet. I midten af 1600-talet för-
värfvade ätten jordegendom i Finland och nästan samtidigt i Sverige. 
I Ryssland och Preussen blef ätten besutten under 1700-talet. 

Af dessa jordegendomsbesittningar voro flera donerade till med
lemmar af ätten för gjorda tjenster eller hafda omkostnader af Po
lens och Sveriges konungar samt Rysslands kejsare. 

Förteckning pä de gods och besittningar, ätten Rehbinder egt eller inne
haft på grund af Jörläning eller förpantning. 

A. I Östersjöprovinserna, Ryssland och Preussen. 

1. Fastighet på landet. 

AHAGFER i Jewe s:n, Estland: Berndt Henrik i slutet af 1700-talet. 
AHRENSBERG , förut Weiptmoise, i Roops s:n, Lifland: Gotthard 

II slutet af 1500-talet. 
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AYAKAR (estniska Aakre) i Ringen s:n, Lifland. med bigodset Purtz, 
innehållande en areal af 4 379,48 dessjatiner (en rysk dessjatin = 1,0935 
eller nära 1,1 hektar) eller 4 789,01 hektar frälsesäteri och 3 440,46 
dessjatiner kronoskatte: Af kejsarinnan Catharina II förlänadt på lifs-
tid til Arendt Wilhelm 1782 och honom gifvet till evärdeligt ego af 
kejsar Paul 1798; egde godset till sin död 1800. 

BREMERFELD i St. Petri s:n, Estland: Otto Henrik 1744—1753. 
BRUNNEN i Czerwonka s:n, Semgallen, Kurland: Gerdt I början 

af 1400-talet, Wilhelm I slutet af 1500-talet, Henrik II till 1603, Hen-
III början af 1600-talet, von Rehbinder 1600-talet, Gottschalk eller 
Gotthard 1700-talet, Paul 1600-talet, Henrik Gotthard början af 1700-
talet, Gerhard Fredrik och Ernst 1700-talet, Ferdinand Kristoffer 
till 1736. 

BUXHÖWDEN i St. Catharinen s:n, Estland: Gustaf Didrik till 
1826, Carl Gustaf 1826—1841, Carl Gotthard 1841 —1879, Carl Fred
rik Woldemar Reinhold 1878—1901, sedan hans enka. 

ETT GODS i departementet Kijew, Ryssland: Josef slutet af 1800-talet. 
ETT GODS om 6 1/2 „hakenland" och 10 „gesieden" i Roops s:n, 

Lifland: Göddert slutet af 1500-talet och början af 1600-talet. 
FALKENHOF (lettiska Falkes) i Festen s:n, Lifland, med en areal af 

1120,57 dess. (eller 1255,04 hektar) frälsesäteri och 2837,78 dess. 
kronoskatte: Henrik III såsom pantgods 1629 och 1630 såsom sin 
verkliga egendom. 

FORNETORP i Lifland: Bernhard I till 1626, Henrik IV 1626—1680. 
FRIEDRICHSHOF i Kegel s:n, Estland: Carl Fredrik till 1841, 

Paul Edvard 1841 — 1870. 
GAUTHEN , nära Fischhaven i Ostpreussen: Petter Otto Wilhelm 

slutet af 1700-talet — början af 1800-talet. 
GROSS-GOLDENBECK i Goldenbeck s:n, Estland: Hans Henrik till 

1700, Gustav Magnus till 1734. 
HEILlGtNSEE, se WolluSt. 
ILLUCK i Jewe s:n, Estland: Berndt Henrik 1700-talet. 
JELGIMEGGI i Kegel s:n, Estland: Otto Albert Fredrik till 1813, 

Carl Fredrik 1813—1841. 
JENDEL i Ampel s:n, Estland: Gustav Wilhelm till 1832. 
JERKOLL (lettiska Jehrkulles) i Cromon s:n, Lifland, för närvarande 

kronogods med en areal af 1182,20 dess. (eller 1192,68 hektar) frälse 
säteri och 1015,24 dess. kronoskatte: förlänad 1585 af konung Stephan 
af Polen till Gotthard II och hans fru Barbara von der Weipte. 

JESSE i Rotel s:n, Estland: Arend Wilhelm 1706—1711, Joachim 
1711 — 1758, Arendt Wilhelm 1758—1796, Fromhold Johan 1796 — 
1827. 

JÖMPER i St. Catharinen s:n, Estland: innehades i förpantning af 
Carl Magnus Henriksson i slutet af 1600 talet och början af 1700-
talet samt af Carl Reinhold jemte hans svåger Rosenthal 1720. 

JÖNTHACK i St. Catharinen s:n, Estland: Gustav Didrik till 1826, 
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Carl Gustav 1826—1841, Carl Gotthard 1841 — 1879, Carl Fredrik 
Woldemar Reinhold 1879—1901. 

JÖRDEN i Jorden s:n, Estland: Otto Henrik till 1753 samt Ebba 
Elisabeth 1753—1778. 

KASTFEHR, Estland: Hans Henrik 1682—1700. 
KAWWAST , med bigodsen Poksi, Laghof och Wiira, i Dorpat s:n af 

Dorpatska kretsen, Lifland, med en areal af 8389,66 dess. frälsesäteri 
och 5929,28 dess. kronoskatte: Reinhold Johan 1700-talet, Otto Henrik 
slutet af 1700 talet — början af 1800-talet. 

KERREFER i Turgel s:n, Estland: Gustav Didrik till 1826, Carl 
Gustaf från 1826. 

KERWEL i Pönal s:n, Estland: Wilhelm Kristoffer 1690—1703, Carl 
Reinhold 1703—1720-talet; Georg Johan 1720-talet —1750 talet. 

KIKKIOPAGO i Estland: Bernhard III slutet af 1600-talet — början 
af 1700-talet. 

KIRSCHAPPEN i Ost-Preussen: Hans Wilhelm 1760-talet—1779. 
KLEIN-PUNGEN i Lifland: Christoffer II till 1732. 
KLINGENBERG eller PAJONAL i Tristfer (St. Catharinen) s:n, Est

land: Henrik III slutet af 1500-talet — början af 1600-talet, Bern
hard I till 1626, hans hustru Elisabeth von Vietinghoff till 1653. 

KOCKORA (estniska Kökaro) i Kodaffer s:n, Lifland, 1906,73 dess. 
frälsesäteri och 1615,13 dess kronoskatte (i närheten af godset finnes 
lemningar efter svenska skansar): Otto Magnus 1735—J768, Hans 
Wilhelm 1768—1769 samt hans hustru Louise Gottlieba von Kalnein 
till 1806. 

KOOK , i Maholms s:n, Estland: Bernhard till 1790. 
KOSTIFER i Jegelecht s:n, Estland: Carl Magnus Henriksson till 

1709. 
KOTZUM i Kusal s:n, Estland: Carl Magnus Henriksson till 1709, 

Ferdinand Carl Ernst 1857—1890, Alexander från 1890. 
KUCKOFER i Ampel s:n, Estland: Carl Wilhelm 1700 talet. 
KURRISAAR (estniska Polio) i distriktet Strand-Wierland, Estland: 

Henrik III till 1628, Bernhard I:s enka Elisabeth von Vietinghoff 
1628—1642, Bernhard II 1642—1656, Bernhard III och Henrik Leonard 
1656—1720-talet, Bernhard 11 l's dotter Gerdruta Dorothea 1720-talet— 
1744, Carl Magnus Reinhold 1744—1750, Woldemar Henrik Reinhold 
från 1750-talet, Otto Magnus slutet af 1700 talet—1792, Gustaf Didrik 
1792—1826, Carl Gustaf 1826—1851, Reinhold Fabian 1851-1905, 
Henrik Carl Edvard från 1905. 

KURRISAL i St. Mathsei s:n, Estland: Bernhard Henriksson till 
1705. 

KURTNA i Haggers s:n, Estland: Bernhard I till 1626, hans sterbhus 
1626—1642, Bernhard II 1642—1656, Bernhard III från 1656, Chri-
stofer I 1600-talet. 

KUSENOM (estn. Kusenömme), 727 dess. frälsesäteri och 492,11 
dess. kronoskatte, i Kielkond s:n, Lifland: Christofer I till 1679. 
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KÖRRENDANCK i Estland: Otto Magnus till 1790. 
LAKUS i Estland: Bernhard I.  
LASSEN i Alt-Lassen s:n, Semgallen, Kurland: Gerdt I början af 

1400-talet, Wilhelm I 1500-talet, Henrik II till 1603, Henrik III 
1600-talet. 

LASSENBECK i Lautzen s:n, Semgallen, Kurland: Gerdt I början af 
1400-talet, Wilhelm I 1500-talet, Henrik II till 1603, Henrik III 1600-
talet, von Rehbinder 1600-talet, Gottschalk 1630-talet, Paul 1600 talet, 
Gerhard Fredrik början af 1700 talet, Ferdinand Christofer till 1736. 

LAUTEL i Kirrefer s:n, Estland: Gustaf Didrik till 1826. 
LIMMAT i Haggers s:n, Estland: Bernhard II till 1656. 
LIMMAT i Merjama s:n, Estland: egdes af ätten sedan 1450; Wolter 

slutet af 1500-talet—1625; Wilhelm Woltersson 1648, Rotgert till 1667, 
Wilhelm Johan 1667—1677. 

LUDWIGSHOFF i Ost-Preussen: Petter Otto Wilhelm till 1809. 
LOCKHOLM på Nuckö, Estland: Carl Reinhold början af 1700 talet. 
LÖWEKOLL (estn. Löwi) i Rauge s:n, Lifland: 478,06 dess. frälse 

säteri och 265,30 dess. kronoskatte: Henrik III 1620-talet—1630-
talet, Bernhard I's sterbhus 1630—1642, Bernhard II 1642—1656, 
Christoffer I 1656—1672, Margaretha 1672, Henrik IV till 1680. 

LÖWENKOLL i Helmet s:n, Lifland: Henrik II 1560—1603, Wilhelm 
IL 1630. 

LÖWENWOLDE i St. Marien-Magdalenen s:n, Estland: Otto Henriks
son 1676, indraget till kronan under Carl XI's reduktion, återgifvet af 
ry>ka regeringen till hans söner Gustaf Magnus och Anders Reinhold 
på 1720 talet, Otto Magnus 1734—1790. 

MACHTERS i Jorden s:n, Estland: Otto Henrik till 1753, hans dotter 
Ebba Elisabeth 1753—1778. 

MARIENTHAL i Estland: Gustaf Christian 1786. 
MAYDEL i Rappel s:n, Estland: Otto Henrik till 1753, Ebba Elisa

beth 1753-1778. 
MENNIKOKURTEN i St. Catharinen s:n, Estland, by med ett område 

af 4 haakenland: Bernhard I 1642 —1656, Bernhard III 1656—1720-
talet, Barbara Elisabeth och Gertruta Dorothea 1700 talet. 

MÖNNIKORB i St. Catharinen s:n, Estland: Hans Henrik Henriks
son 1695—1700, Bernhard Henriksson 1700—1705, Otto Magnus till 
1792, Gustaf Didrik 1792-1826, Carl Gustaf 1826-1851, Reinhold 
Fabian 1851—1905, Henrik Carl Edvard från 1905. 

NEUENHOF BARONI i Rötel s:n, Estland: Joachim till 1758. 
NEU NÖGGEN (estniska Wastno-Nöo) med bigodsen Liitti, Marien-

hoff och Krasno i Nuggen s:n, Lifland, 5 hakenland, 1105,27 dess. 
frälsesäteri och 612,52 dess. kronoskatte: Berndt Otto 1770-talet. 

NOREMKÖLL i Estland: Fromhold Johan till 1829. 
NUCKÖ på Nuckö, Estland: Georg Johan 1730—1750-talet. 
ORGULA , se REHBINDERSHOFF. 
OVERLACK i Helmet s: n, Lifland, 2478,89 dess. frälsesäteri och 
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999,27 kronoskatte (egdes af den ryktbare Patkull, som der planterade 
en ek, som ännu kvarstår): Christoffer II till 1735. 

PADDOCK i Estland: Otto Magnus till 1792. 
PAJONAL , se KLINGENBERG. 
PALLAL i St. Catharinen s:n, Estland: Gustaf Didrik till 1826, 

Carl Gustaf 1826—1851, Carl Gotthard 1851 — 1878, Carl Fredrik 
Woldemar Reinhold 1878—1901. 

PATAKYLÄ i St. Catharinen s:n, Estland: Otto Henriksson till 1680-
talet, då det blef reduceradt samt derefter upplåtet till honom på 
„perpetuelltu arrende. 

PILKEN i Dorpat s:n, Lifland, 977,93 dess. frälsesäteri och 352,70 
dess. kronoskatte: Reinhold Johan medlet af 1700-talet. 

RAHHOLA i Kegel s:n Estland: Otto Albert Fredrik till 1813, Carl 
Fredrik 1813—1841. 

REHBINDERSHOFF , förut Orgula, i Roops s:n, Lifland: Gotthard II 
1536. 

REHHO i Pönal s:n, Estland: emottogs i förpantning 1690 af Wil
helm Christofer, som innehade det till sin död, omkring 1700; Carl 
Reinhold omkr. 1700—1720 talet, Georg Johan 1720-talet—1750 talet. 

RIDACKA i Rappel s:n, Estland: Paul Edvard till 1870. 
ROPENHOF, 509,50 dess. frälsesäteri och 466,98 kronoskatte, i Helmet 

s:n, Lifland: egdes af medlemmar af ätten på 1700-talet, Christofer II 
1732—1735; fanns ännu i slägten 1798. 

RUM i Kusal s:n, Estland: Ferdinand Carl Ernst 1857—1890, 
Alexander från 1890. 

SAASSEN i Estland: Anders Reinhold 1700—1730-talet. 
SACK i Kegel s:n, Estland: Otto Magnus till 1792, Carl Fredrik 

1792—1841, Paul Edvard 1841 — 1870. 
SALLECKEN i Ostpreussen: egdes 1788 af en von Rehbinder af 

huset Kockora. 
SARRAKUS i Wendau s:n Lifland, 402,60 dess. frälsesäteri och 

640,26 dess. kronoskatte: Gustaf Wilhelm början af 1800-talet. 
SCHEREBZY i departementet Witebsk, polska Lifland: Alexander 

Magnus slutet af 1700-talet. 
SELLENKÖLL i Pönal s:n, Estland: Anders Reinholds enka Barbara 

Sophia von der Felden 1737, Otto Magnus till 1758, hans sterbhus 
1758—1762, Georg Johan 1762—1775. 

SEYER i Kirrefer s:n, Estland: Gustaf Didrik till 1826. 
SONNENBURG i Ost-Preussen: Johan Leopold Wilhelm slutet af 

1700—början af 1800-talet. 
SUDNIEKEN i Ost-Preussen: Hans Wilhelm 1760-talet—1779. 
SUIDIA i Ingermanland: Carl Magnus Henriksson till 1709. 
SÖRICK-PARASMA , kronogods i St. Jacobi s:n, Lifland, 5229,15 dess. 

frälsesäteri och 3573 dess. kronoskatte: innehades af Carl Johan 1730— 
1740 talet, sedan af hans enka Margareta Elisabeth Grotjahn 1762, 
förlänades af kejsarinnan Catharina II 1670 på lifstid till Otto Magnus. 
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TAMMIST i Dorpats:n, Lifland, 1032,74 dess. frälsesäteri och 507,83 
dess. kronoskatte: Reinhold Johan midten af 1700-talet. 

TAMSAL i Ampel s:n, Estland: Otto Henriksson till 1693. 
UDDEWA i St. Marien-Magdalenen s:n, Estland: Hans Henrik 

Henriksson till 1700. 
UDDRICH , friherrskap 1680, i St. Catharinen s:n, Estland: för-

länadt af konung Gustaf II Adolf 1619 till Bernhard I, som innehade 
det till sin död 1626; hans enka Elisabeth von Vietinghoff erhöll be
kräftelse på förläningen 1628 och innehade det till sin död på 1660-
talet; Henrik IV 1660-talet—1680, Otto Henriksson 1680—1710, 
Gustaf Magnus och Anders Reinhold 1710—1730-talet, Henrik Johan 
1730—1750-talet, Otto Magnus 1756—1796, Gustaf Didrik 1796— 
1826, Carl Gustaf 1826 —1851, Reinhold Fabian 1851 —1905, Henrik 
Carl Edvard från 1905. 

WAGENKOLL (estn. Tagepero), friherrskap 1680, i Helmet s:n, Lif
land, 6847,85 dess. frälsesäteri och 2869,69 kronoskatte: Henrik II 
1560 — 1603, Henrik III 1603—1630, Bernhards I's sterbhus 1630 — 
1642, Henrik IV 1642—1680. 

WAIHOWA i Estland: Otto Magnus till 1790. 
WAIMEL i Pölve s:n, Lifland: Berndt Otto 1775—1789. 
WANDO i Wierland, Estland: Gustaf Didrik till 1826, Carl Gustaf 

1826-1851, Carl Gotthard 1851 — 1878. 
WANNAMOIS i Kirrefer s:n, Estland: Otto Magnus till 1790, hans 

son Otto Magnus 1790—1847; Gustaf Didrik torde haft del deri till 1826. 
WEIPTMOISE , se AHRENSBERG. 
WENNEFER i St. Simonis s:n, Wierland, Estland: Gustaf Didrik till 

1826, Carl Gustaf 1826—1851, Carl Gotthard 1851 — 1878. 
WERRI i Estland: Bernhard III 1600—1700-talet. 
WIGANDTHOFF i Ermes s:n, Lifland, 519 dess. frälsesäteri och 

248,07 dess. kronoskatte: en kapten Rehbinder 1709. 
WODOFER i Wierland, Estland: Gustaf Didrik till 1826, Carl Gustaf 

1826—1851, Carl Gotthard 1851 —1878, Carl Fredrik Woldemar 
Reinhold 1878—1901. 

WOLLUST , numera HEILIGENSEE , med bigodset Laose, i Niiggen 
s:n, Lifland: Henrik Leonard 1679— efter 1711, Carl Wilhelm efter 
1711—1729. 

WÄGGEWA i St. Simonis s:n, Estland: Gustaf Wilhelm till 1732. 
ZIRKEN i Kurland: Woldemar Otto till 1821. 

2. Fastighet i stad. 

I REVAL , Estland: 
EN BYGGNADSPLATS vid Riddar- och Domkyrkan: Bernhard 

II till 1642. 
TVÅ HUS , belägna bakom väderqvarnen på Tönnisberg: Carl Magnus 

1785—1823. 
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REHBINDERSKA PALATSET: Bernhard Otto till 1742, Fabian Wil
helm 1742—1746, Otto Magnus d. ä. 1746—1792, Otto Magnus d. y. 
1792—18.., Gustaf Didrik efter 1811 — 1826, Carl Gustaf 1826—1851, 
Reinhold Fabian 1851 —1894; exproprieradt af ryska staten, som der 
uppfört en kathedralkyrka. 

BREITSTRASSE NR. 22: Reinhold Fabian 1894—1905, Henrik Carl 
Edvard från 1905. 

B. I Finland. 

AIKONIERNI i Hitala s:n, Wiborgs län: Berndt Otto 1815—1831. 
BALKIS i Wehmo s:n af Åbo län: Bernhard Henriksson till 1705. 
BERTULA i Tavastland: Otto Carl till 1873, Robert Otto Nicolai 

från 1872. 
BRÄNNBODA i Kimito s:n af Åbo län: Bernhard Henriksson till 

1705. 
BUCKILA i Piikis s:n af Åbo län: Bernhard Henriksson till 1705. 
EGOLA i Viborgs och Tavastehus län: Henrik IV 1652—1680. 
FJÄRDEPARTSGODS i Niemi s:n af Keksholms norra län: Henrik 

IV 1666 - 1680. 
HANULA i Lemo s:n af Åbo län: Henrik Johan Gustafsson till 1746. 
INGOISBERG, förut INGOIS, i Lunda s:n af Åbo län: Berndt Otto 

Berndtsson till 1742, Berndt Otto 1742 — 1784. 
ISOTALO i Wehmo s:n: Sten Otto 1897. 
KALLIS i Wehmo s:n: Berndt Otto 1823—1831. 
KAVANDTHOLM, friherrskap 1680, i Wiborgs och Tavastehus län: 

Henrik IV 1652—1680. 
KIUMNOJERVI: Henrik IV 1666 —1680. 
KORSNÄS i Wehmo s:n af Åbo län: Gustaf Reinhold till 1786, 

Berendt Ottos enka Ulrika Jacquette af Forselies 1848—1853, Sten 
Otto 1853 — 1899, Berndt Otto Kasimir och Gustaf Henrik från 1899. 

KULLAGÅRD: Otto Henriksson till 1710. 
LACHNA: Henrik IV 1666—1680. 
MELDOLA i Pemar s:n: Reinhold Johan 1788—1824, Robert Henrik 

1824—1841. 
NUHIUALA i Wehmo s:n: Bernhard Henriksson till 1705. 
PASSALA i Joris s:n: Gustaf Henrik till 1813, Fabian Bernhard 

1813—1862, Otto Adolf 1862 —1876, Nanny Sophia, Agnes Fredrika 
och Helena 1876—. 

RIJMKYI.Ä: Henrik IV 1666—1680. 
SARFSALÖ i Perno s:n: Berndt Otto 1823—1831. 
SKEPPARS i Perno s:n: Berndt Otto 1823—1831. 
SIKIOMÄKI i Hitola s:n: Berndt Otto 1815—1831. 
SUNILA i Wehmo s:n: Sten Otto 1897. 
5 — Ätten Rehbinder. 
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WIKSBERG i Pemar s:n: Reinhold Johan 1788—1824, Robert 
Henrik 1824—1841. 

WILLIAKKALA i Satakunda och Kyro s:nar med 17 underlydande 
gårdar: Bernhard I:s enka Elisabeth von Vietinghoff 1663, Henrik IV 
1660 talet—1680, Berndt Henriksson 1680 —1705. Dessutom innehade 
sannolikt Hans Henrik Henriksson en del af detta gods. 

WILSALA: Henrik IV till 1680 
WOHLSI i Loja s:n: Berndt Johan till 1784. 

C. / Sverige. 

1. Fastighet på landet. 

ANFASTEBO på Dalsland: Reinhold Henriksson till 1709. 
BLOMSHOLM i Skee s:n, Bohuslän: Henrik Johan Reinholdsson 

till 1734. 
Boo på Vermdön i Boo s:n: Henrik IV till 1680. 
BRÅFVELSBERG i Gottröra s:n, Stockholms län: Carl Herman 

Gustafsson till 1755. 
DUFVEHOLM i St. Malms s:n, Södermanland: Reinhold Henriksson 

till 1709, Henrik Johan 1709 — 1730. 
FAGERHULT i Marbäcks s:n, Jönköpings län: Gertrud till 1680. 
FREDRIKSNÄS , se MARSÄTER. 
FRÖSÅKER i Kärrbo s:n, Vestmanland: Henrik IV till 1680, Gustaf 

Henriksson 1680—1696. 
GODEGÅRD i Godegårds s:n, Östergötland: Carl Magnus Victor 

och hans hustru egde XU af godset 1901 —1910. 
GRIPENBERG i Säby s:n, Jönköpings län: Henrik IV till 1680, Rein

hold Henriksson 1680 —1709, hans dotter Anna Catharina 1709—1742. 
HAMMAR i Väsehärads s:n, Värmland: Rutger Reinhold till 1769. 
HÄLLA , med underlydande gårdar, i Godegårds s:n, Östergötland: 

Carl Magnus Victor från 1910. 
KALFVESTAD i Strå s:n, Östergötland: Fredrik Reinhold till 1843. 
KOLMÅRDEN , obruten mark derå uppbröts och innehades enl. konung 

Carl Xl's donationsbref den 1 feb. 1680 af Reinhold Henriksson till 
hans död 1709, hvarefter den synes hafva innehafts af hans döttrar 
Regina, Eleonora Maria, Eva och Elisabeth. 

KUNGSLENA i Kungslena s:n, Skaraborgs län: förlänadt af konung 
Gustaf II Adolf till Bernhard I i hans och hans hustrus lifstid och 
innehades af honom till 1626 samt derefter af hans enka Elisabeth von 
Vietinghoff till 1663, då det utbyttes mot Williakkala m. fl. gårdar i 
Finland (var sedermera öfversteboställe vid Skaraborgs regemente.) 

KUSTAD i Vallentuna s:n, Uppland: Folke Fromhold 1856—1864. 
LIDHEM i Locknevi s:n, Kalmar län: Folke Folkesson 1914—1921. 
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LILJESTAD i Skönberga s:n, Östergötland: Fredrik Wilhelm 1850— 
1856. 

LINGSBERG i Vallentuna s:n, Stockholms län: Henrik IV till 1680, 
Gustaf Henriksson 1680—1696. 

MARSÄTER , sedan FREDRIKSNÄS kalladt, i Gryts s:nf  Östergötland, 
med underlydande gårdar: Reinhold Henriksson, som ärfde egendomen 
med sin hustru Catharina Maria Fitinghof af hennes morbroder 
överstelöjtnanten Johan Dufva i Vestergötland, och innehade den 
1698—1709, Reinhold Fredrik 1709—1712, Reinhold Fromhold 1712 — 
1752, Fromhold Johan 1752—1758, Johan Fredrik, som förändrade 
namnet Marsäter till Fredriksnäs, och som uppförde det nuvarande 
corps de logiet, 1758—1829; hans sterbhus försålde egendomen till 
presidenten och landshöfdingen friherre Berndt Wilhelm Fock. 

NORRBY i Asby s:n, Östergötland: Fredrik Reinhold till 1843, Folke 
Fromhold till omkr. 1850. 

QVARSJÖ , by i Klöfsjö s:n, Jämtland: Reinhold Henriksson slutet 
af 1600-talet och början af 1700-talet. 

RICKEBY i Gottröra s:n, Stockholms län: Carl Herman Gustafsson 
till 1755. 

STAFSÄTER i Vists s:n, Östergötland: Fredrik Wilhelm köpte egen
domen med underlydande, deribland Ånväga, af generallöjtnanten Johan 
Fredrik Boy 1856 tillsammans med konung Fredrik VII's af Danmark 
kammarherre och resemarskalk Berling för 500 000 riksdaler, men 
öfvertog sedan köpet ensam och sålde Stafsäter med undantag af 
Ånväga 1861. 

STORA KÅLLTORP i Västra Gerums s:n, Skaraborgs län: Henrik 
Johan till 1734, Rutger Reinhold 1734—1769, derefter hans enka 
Magdalena Charlotta Soop till 1780. 

STRÅNGHOLM: Reinhold Henriksson i slutet af 1600- och början 
af 1700-talet. 

SUNNERSTAD i Uppland: Henrik IV till 1680, derefter hans enka 
Anna Bure till 1690. 

TORP i Kräklinge s:n, Nerike: Reinhold Henriksson till 1709, der
efter hans enka Magdalena Ranck och dottern Anna Christina till 1730. 

VENTHOLMEN i Hilleshög s:n, Uppland: Reinhold Henriksson slutet 
af 1600-talet—början af 1700-talet. 

VINGTORP: Reinhold Henriksson slutet af 1600- början af 
1700-taltt. 

VÄLINGE i Väsehärad s:n, Vermland: Henrik Johan till 1734, Arvid 
Henrik 1734—1745. 

ÅBYLUND i Strå s:n, Östergötland: Fredrik Reinhold till 1843, Helge 
Edvard Reinhold 1843— 1881. 

ÅNVÄGA, 2 hemman i Skeda s:n, Östergötland: Fredrik Wilhelm 
1856—1866. 

ÖSTANSKOG i Vists s:n, Östergötlands län: Folke Folkesson från 
1922. 
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2. Fastighet i stad. 

I DJURSHOLM , Villa Rehbinder: Hugo Wilhelm Johan Nathanael 1896 — 
1910. 

1 SKENINGE , ett hus invid jemvägen: Arvid Hjalmar 1886—1903. 
I STOCKHOLM, 1/s i huset n:r 17 Kornhamnstorg (det s. k. Drottning 

Christinas hus med kuren): ärfdes af Fredrik Wilhelm och hans hustru 
Ida Nathalia Schönmeyr efter den sistnämndas moder fru Carolina 
Eleonora Schönmeyr, född Mittag, 1858, men försåldes s. å. till hans 
svåger, expeditionssekreteraren Nathanael Schönmeyr. 

I SÖDERKÖPING , ett tvåvåningshus vid Skönbergagatan: Fredrik 
Wilhelm 1650—1653. 
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A N D R A  D E L E N  

STAMTABELLER 



1. De äldre generationerna. 
(Tab. 1—Tab. 5). 

TAB. 1. 

JOHAN REHBINDER, riddare; lefde på 1100-talet. 
Hans söner 
GOTTHARD REHBINDER och 
HENRIK REHBINDER kommo år 1205 till Lifland med Svärds-

riddarne. Gotthard dog ogift. Henrik var gift i det gamla adliga 
huset von Mestacken, och från honom härstamma alla kända grenar 
av ätten. 

Hans afkomling, okändt i hvilket led: 
GERDT I REHBINDER; lefde 1404; blef „för sitt välförhållande" 

förlänad med Lassen i Alt Lassen s:n, Lassenbeck i Lautzen s:n 
och Brunnen i Czerwonka s:n, alla i Semgallen (Kurland). Stam
fader för alla kända grenar af ätten. 

Hans afkomlingar, okändt i hvilket led: 
1. Wilhelm I Rehbinder, godsegare. Stamfader för äldre finska, 

estländska och svenska ättegrenarna, för stamhuset Gross-Golden-
beck, för yngre finska ättegrenen och stamhuset Kotzum, för estländsk-
ryska och lifländsk-ryska ättegrenarna samt för stamhusetjerktill. Tab. 2. 

2. Wolter Rehbinder (broder till Wilhelm), godsegare, f 1625. 
Stamfader för stamhuset Limmat. Tab. 168. 

3. von Rehbinder. Stamfader för kurländska ättegrenen. Tab. 171. 

TAB. 2. 

WILHELM REHBINDER (härstammade från Gerdt I, Tab. 1), 

arfherre till Lassen, Lassenbeck och Brunnen. — Gift med Anna 
von Meppen. 
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•̂ 1 to 

De äldre generationerna. 

Johan Rehbinder (Tab. 1). 
i 

Gotthard I (Tab. 1). Henrik I (Tab 1). 

j 
Gerdt I (Tab. 1). 

j 
Wilhelm I (Tab. 2). Wolter (Tab. 169). von Rehbinder (Tab. 171). 

(Alla andra grenar). (Starnhuset Limmat). (Kurländska ättegrenen). 
1 

Henrik II (Tab. 2). 
I 

Henrik III (Tab. 3). Gotthard II (Tab. 168). 
(Stamhuset Jer kull). 

Bernhard 1 (Tab. 4). Wilhelm II (Tab. 125). ~ 
(Lifländsk-ryska ättegrenen). 

Henrik IV (Tab. 5). Bernhard II (Tab. 105). 
(Estländsk-ryska ättegrenen). 

Bernhard Otto Reinhold Hans Henrik Gustaf Carl Magnus Fabian Evert 
(Tab. 6). (Tab. 26). (Tab. 50). (Tab. 75). (Tab. 77). (Tab. 102). (Tab. 104). 

(Äldre finska ('Estlandska (Svenska (Stavihuset (Yngre Jinska (Stamhuset (Stamhuset 
ättegrenen). ättegrenen). ättegrenen). Gross-Goldenbeck). ättegrenen). Kotsum). Axbergshammar). 



S o n :  
HENRIK II REHBINDER, arfherre till Lassen, Lassenbeck och 

Brunnen samt herre till Wagenkiill och Löwenkiill i Helmet s:n i 
Lifland, hvilket sistnämnda gods han egde 1560; ryttmästare. Han 
blef 1603 den 3 mars dödad i envig af Otto von Krummess, som 
för detta dråp erhöll fri lejd. — Gift med Kynna von der Borg, 
dotter af Johan von der Borg och Anna von Tiesenhausen. 

•  S ö n e r :  
1. Henrik III Rehbinder, major. Stamfader för äldre finska, 

estländska och svenska ättegrenarna, för stamhuset Gross-Goldenbeck, 
för yngre finska ättegrenen och stamhuset Kotzum samt för estländsk-
ryska och lifländsk-ryska ättegrenarna. Tab. 3. 

2. Gotthard II Rehbinder, godsegare. Stamfader för stamhuset 
Jerkull. Tab. 167. 

3. Göddert, Gort eller Gerdt Rehbinder, skulle enligt estländska 
matrickeln, Johan Adam Rehbinder m. fl. hafva fortplantat ätten i 
Kurland och Semgallen. I den äldsta svenska „kadasternM (en för 
beskattningsändamål upprättad längd öfver jordegendomar) för Lifland 
och Estland, bearbetad åren 1599—1601, omnämnes, att Göddert 
von Rehbinder i Roops s:n af Lifland innehade 6l/> hakenland och 
10 gesieden, under det att den icke alls talar om Gotthard von Reh
binder, ehuru denne senare samtidigt var arfsbesutten i nämnda s:n 
på Arensburg eller Rehbindershof. Det kan med anledning häraf 
ifrågasättas, huruvida icke Gotthard och Göddert äro samma person. 
Några afkomlingar till Göddert von Rehbinder äro i alla händelser 
icke kända till namnet. 

TAB. 3. 

HENRIK III REHBINDER (son af Henrik II, Tab. 2), arfherre 
till Lassen, Lassenbeck, Brunnen och Wagenkiill, herre till Kurrisaar 
i Tristfehr (St. Catharinen) s:n samt till Klingenberg och Löwenkiill 
i Lifland, hvilka tre sistnämnda gods han köpte af Thomas Franck, 
och hvarå han erhöll konung Sigismund III's af Polen konfirmation 
och konung Gustaf II Adolfs bekräftelse 1629 den 16 maj. Född 
på 1500-talet, antagligen omkr. 1560; gick 1601 i svensk tjenst och 
var 1605 ryttmästare för Pernauska fanan, i spetsen för hvilken 
med 73 man till häst han i slaget vid Kirkholm s. å. den 17 sept. 
deltog. 1626 blef han ledamot af „Landgerichten" i Lifland, hvilken 
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kommission s. å. i juni var tillsatt af konung Gustaf II Adolf för 
att undersöka adelns rätt till landtgodsen. 1638 var han major. 
Då han begaf sig från polskt under svenskt välde, miste han sina 
i Kurland belägna ansenliga gods Lassen, Lassenbeck och Brunnen 
och fick endast behålla dem, som lågo i Lifland och Estland. 

Under Sveriges krig med konung Christian IV af Dannmark 
erhöll Henrik Rehbinder 1611 i juni af sin öfverste, Hans Maydel, 
uppdrag att med sina ryttare från ön Mohn öfvergå till den danska 
ön Ösel; men då dessa samtidigt härmed gjorde myteri, blefvo de 
på konung Carl IX's befallning afsända till den danska krigsskåde
platsen. S. å. den 2 sept. utfärdar han från Åbo ett intyg, hvari 
han kallar sig „des Königlichen Maj:ts zur Schweden meines aller 
gnädigsten Königs und Herren bestalter Rittmeister", att den „edle 
och mannhaftige" Hans Dobbowitz med tre välutrustade hästar tjenat 
vid Pernauska kompaniet från 1603 den 4 okt. till 1609 den 20 okt. 

År 1618 den 24 juni underskrifver han såsom vittne Diedrick 
von Thiilens förlikning med sin styffader Jurgen Peetz, och 1629 
mottog han Falkenhof i Festen s:n af Lifland i förpantning af 
Henrik von Tiesenhausen, men inlöste sedermera detta gods, som 
1631 i jan. af konung Gustaf II Adolf blef befästadt såsom hans 
verkliga egendom. 1631 ger han 50 riksdaler till S:t Nikolai kyrka 
i Reval. 

Gift med Anna (eller Margareta) von Hahnebohm, begrafven i 
S:t Nikolai kyrka i Reval 1629 den 7 jan., dotter af Robert von 
Hahnebohm af stamhuset Lodefer, tillhörande ett urgammalt adligt 
hus, som i vapnet förde en röd tupp i guldfält, och Anna von der 
Osten gen. Säcken af stamhuset Podofer. 

Barn: 
1. Bernhard I Rehbinder, ryttmästare, stupade 1626. Stamfader 

för äldre finska ättegrenen, estländska och svenska ättegrenen, för 
stamhuset Gross-Goldenbeck, för yngre finska ättegrenen och stam
huset Kotzum samt för estländsk-ryska ättegrenen. Tab. 4. 

2. Wilhelm II Rehbinder, ryttmästare, stupade på 1630 talet. 
Stamfader för lifländsk-ryska ättegrenen. Tab. 125. 

3. Elisabeth Rehbinder, begrafd 1665 i mars. —Gift med mann-
richtern Fabian Zöoe von Mannteuffel, till Hannijäggi, efter hvilken 
hon var enka 1663, då hon hade en rättstvist med Michel Pavelsen. 

4. Barbara Rehbinder, begrafd 1630 28/i i Rehbinderska graf-
ven i S:t Nikolai kyrka i Reval. — Gift 1623 23/io med öfverste-
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löjtnanten Reinhold Wunsch, i hans första gifte, af en lifländsk 
adlig ätt, som i vapnet förde en fogel stående på en stubbe i silf-
verfält samt på hjelmen en dödskalle öfver tvenne korslagda ben
knotor; var i svensk tjenst; erhöll 1610 6/i0 Turenki och Mäskälä 
fjerding i forna Mäskälä s:n, Finland; 1621 28/3 fick han Mellungsby 
och Vesterkulla i Helsinge s:n; öfverstelöjtnant 1630 för en sqvadron 
(bataljon) nyländska ryttare, som s. å. utskeppades till Tyskland-
Fick 1631 godset Kaisno (Lemmet i Lifland) under Norrköpings 
besluts vilkor, och samma år Kroppenhof. Anförde med Stålhandske 
Nylands rytteri i slaget vid Breitenfeld 1631 7/0 och belönades der-
för 1631 18/» med Ridvala by i Sääksmäki s:n. Vid konung Gustaf 
II Adolfs begrafning i Stockholm den 22 juni 1634 bar han 
provinsen Nylands standar. 

5. Anna Rehbinder. — Gift med öfverstelöjtnanten Ernst Döhn-
hojf, efter hvilken hon 1652 var enka. År 1653 */a utställer Göran 
Carlsson Boije, generalmajor Henrik IV Rehbinders måg, till öfverste
löjtnanten Döhnhoffs enka en förskrifning på 1050 dukater in specie, 
för hvilken skuld lemnas såsom säkerhet byn Warrang i Jerviska 
kretsen, Estland, och hvilken obligation slutligen innehades af nämnde 
Henrik Rehbinder. 

6. En son, som tjenade vid svenska hären och tillsatte lif och 
blod i Sveriges och dess konungs tjenst, enligt Henrik IV Rehbinders 
supplique till Kongl. Maj:t 1662 7/» (i Riksarkivet). Han var-J-1635 28/T. 

TAB. 4. 

BERNHARD I REHBINDER (son af Henrik III, Tab. 3), arfherre till 
Wangenkiill, Klingenberg, Löwenkiill och Kurrisaar, herre till Kungs
lena i s:n af samma namn i Skaraborgs län, till Fornetorp i Lifland 
samt till Uddrich i Tristfer (St. Catharinen) s:n och Kurtna i Haggens 
s:n, Harriska kretsen, båda i Estland; född i slutet af 1500-talet. 
Han tjenade i svenska hären under konungarna Johan IH's, Sigis-
munds, Carl IX's och Gustaf II Adolfs regeringar och var 1622 rytt
mästare för en fana Vestgöta ryttare i sistnämnde konungs tjenst, under 
hvars befäl han 1626 den 7 jan. i spetsen för Vestgöta ryttare stupade 
i fältslaget vid Wallhof i Semgallen, der det svenska rytteriet för första 
gången besegrade det ryktbara, dittills obesegrade polska rytteriet, och 
hvarest konungen erhöll en betydlig seger. I Krigsarkivet finnes en af 
konungen sjelf ritad plan öfver slaget, der alla de deri deltagande trup
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perna äro utmärkta, bland hvilka förekommer „Rehbinders fahna". 
Vid plankartan är fogad en af riksrådet Adler Salvius på latin författad 
relation öfver slaget. Hans vapen uppsattes i S:t Nicolai kyrka i 
Reval, hvarest han begrofs i en familjen tillhörig kostbar mausolé, 
och hvarest i koret uppsattes hans epitaphium, innehållande en 
förteckning på hans anor och hans förtjenster. 

Af konung Gustaf II Adolf erhöll han för de stora tjenster, han 
gjorde konungen och riket, i förläning Polio eller Kurrisaar 1612 9/>«• 
Vidare erhöll han i förläning Uddrich 1619 samt Kungslena på 
sin och sin hustrus lifstid, men hvilket gods sedermera genom kungl. 
brefvet 1663 13/4 utbyttes emot Williakkala m. fl. gårdar i Finland, 
hvilka skulle besittas af hans enka till hennes död och derefter öfvergå 
till hennes äldste son Henrik. 

Gift 1603 med Elisabeth von Vietinghoff, som ännu lefde 1664 10 io, 
dotter af landtrådet Johan Conradsson von Vietinghoff till Odenkiill 
med Gertrud Dorothea von Strijk, som lefde som enka 1641. Såsom 
enka erhöll Elisabeth von Vietinghoff af konung Gustaf II Adolf för 
sin aflidne mans förtjenster 1628 29/i i förläning för sig och sina 
äkta barn och arfvingar Kurrisaar och Klingenberg, med undantag af 
byn Kick, hvilka eljest efter hennes död bort återfalla till kronan. 
1625 --ji sålde hon med sina söners Henriks och Bernhards med-
gifvande Klingenberg till ståthållaren i Reval Mathias von Porten för 
500 riksdaler. Enligt ett hennes bref till rikskansleren grefve Axel 
Oxenstierna af 1644 I9/n hade hon på ålderdomen blifvit blind. 

B a r n :  
1. Henrik IV Rehbinder, natural. svensk adelsman och friherre 

Rehbinder till Uddrich, n:r 77; född 1604; generalmajor och guvernör. 
Stamfader för äldre finska, estländska, svenska och yngre finska ätte
grenarna samt för stamhusen Gross-Goldenbeck, Kotzum och Axbergs
hammar. Tab. 5. 

2. Bernhard II Rehbinder; major; stupade 1656. Stamfader för 
estländsk-ryska ättegrenen. Tab. 105. 

3. Dorothea Rehbinder, lefde 1680 såsom medarfvinge till Enge 
i S:t Jakobi s:n, Pernauska kretsen af Lifland, som tillhört hennes 
första man. — Gift l:o efter 1642 ll/e med majoren Gabriel Brändes 
till Enge. 2:o mellan 1664—65 med majoren Harder. 

4. Margaretha Rehbinder. — Gift efter 1642 n/e med majoren 
Otto Kristoffer von Grothusen, natural. Grothusen, n:r 276, till 
Meselow i Kurland och Hvittisbofjerds gård i Finland, och som 1672 
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köpte Löwenkiill i Lifland af Kristoffer I von Rehbinder (Tab. 108). 
Han beviljades pardon 1662, på sin hustrus förbön, för det att han 
begått ett dråp „på en finsk karl". 

TAB. 5. 

HENRIK IV REHBINDER, natural. svensk adelsman och fri
herre Rehbinder till Uddrich, n:r 77, (son af Bernhard I, Tab. 4). 
Friherre af och arfherre till Uddrich i Estland, Wagenkiill i Lifland 
och Kawandtholm i Finland, arfherre till Fornetorp, herre till Löwen
kiill i Lifland, till Williakkala med 17 underlydande gårdar i Sata-
kunda och Kyro s:nar af Åbo län samt till Wilsala och Egola, alla 
tre i Finland, till Gripenberg i Säby s:n af Jönköpings län, Frösåker 
i Kårebo s:n af Vestmanlands län, Boo på Vermdön samt till Lings-
berg i Vallentuna s:n och Sunnerstad, båda i Uppland. Född 1604 
den 8 okt. i Lifland; vapenpage hos konung Gustaf II Adolf 1622; 
löjtnant vid öfverste Grass' infanteriregemente 1632 samt vid öfverste 
Otto Yxkull-Gyllenbands kavalleriregemente 1638; manngerichts-
assessor 1647; ryttmästare vid drottning Christinas lifregemente till 
häst 1648; major derst. s. å.; afsked 1650; öfverstelöjtnant vid fält
marskalken grefve Gustaf Adolf Lejonhufvuds lifregemente till häst 
1655; öfverste för sistnämnda regemente 1656 i apr.; naturaliserad 
svensk adelsman 1668 den 11 aug. och introducerad i gamla matrickeln 
under n:r 713; generalmajor af kavalleriet samt „chef för den finska 
militien" och guvernör i Finland 1673 den 26 juni; friherre 1680 den 
12 feb.; introducerad s. å. den 5 okt. under n:r 77; död s. å. den 13 
okt. i Stockholm. Se vidare Biografi n:r 1. 

Gift l:o 1638 med Hilgard Elisabeth von Uexkull. död 1679 på 
Uddrich och begraven 1680 den 20. söndagen efter Trinitatis i Trist-
fehr (St. Catharinen) kyrka i Estland, dotter af landtrådet i Estland 
Otto Ottosson von Uexkull, till Felks, Ass och Wahast, med Hilgard 
Johansdotter von Uexkiill-Gyllenband. 2:o 1680 den 27 juni i Stock
holm med Anna Bure, till Lingsberg, Boo och Sunnerstad, i hennes 
andra gifte, född 1624 den 14 juni, död 1690 den 29 sept., dotter af 
vicepresidenten d:r Olof Engelbrektsson Bure, adlad Bure, n:r. 126, 
till Boo, Lämshaga, Fågelbro, Lingsberg och Sunnerstad, med Elisa
beth Bagge af Boo, n:r 122, och som i sitt första gifte haft lands-
höfdingen Johan Hulshorst, n:r 363, till Hiiltzenbrunn. 

B a r n  i  f ö r s t a  g i f t e t :  
1. Friherre Bernhard Henriksson Rehbinder till Uddrich 
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född 1639, öfverste, -j- 1705. Stamfader för äldre finska ättegrenen. 
Tab. 6. 

2. Friherre Otto Henriksson Rehbinder till Uddrich, född 1640. 
öfverste och landtråd, f 1710. Stamfader för estländska ättegrenen. 
Tab. 26. 

3. Friherrinnan Dorothea Elisabeth Rehbinder till Uddrich, 
född 1641, f barnlös efter 1695 25/i, då hon utställer en obligation, 
om hvilken talas i ett Oberlandsgerichtens i Estland utslag af 1700 
17/s, då hon var död. — Gift 1670 på Kawandtholm med sin faders 
kusin, mannrichtern Fabian Zöge von Mannteujfel till Kotzum (son 
af Fabian Zöge von Mannteuffel till Hannijäggi och Elisabeth Rehbinder), 
oloHigen, emedan han förut varit gift med hennes moster, Gerda von 
Uexkull, hvarföre han för sitt senare gifte måste böta 200 daler silf-
vermynt till kyrkan och 100 daler till de fattiga. 

4. Friherrinnan Hilgard Rehbinder till Uddrich/ född 1642, 
lefde ännu 1680 18/io vid faderns död, men var -j- 1682 s/s. — Gift 
1657 s% med kornetten vid Adelsfanan Göran Carlsson Boije till 
Gennäs, n:r 16, till Boijenhoff, Kullagård, Lewolde och Warrang, 
f 1660 och begrafven 1661 25/i i Revals domkyrka. (Samma dag 
begrofs derstädes hans äldsta son Carl Henrik, afliden vid späd ålder.) 
År 1653 x/s utfärdade han till öfverstelöjtnant Döhnhoffs enka f. Anna 
Rehbinder, en skuldsedel å 1050 dukater in specie med 6 månaders 
uppsägning och 6 % årlig ränta samt förpantar såsom säkerhet för 
denna skuld byn Warrang. 

5. Friherre Reinhold Henrikson Rehbinder till Uddrich, född 
1643 eller 1644, f 1709, generallöjtnant och landshöfding. Stamfader 
för svenska ättegrenen. Tab. 50. 

6. Friherre Hans Henrik Henriksson Rehbinder till Uddrich, 
född 1645, öfverste, stupade 1700. Stamfader för stamhuset Gross-
Goldenbek. Tab. 75. 

7. Friherre Gustav Henriksson Rehbinder till Uddrich, född 1647, 
major, f 1696. Stamfader för yngre finska ättegrenen. Tab. 77. 

8. Magnus Henriksson Rehbinder, kapten 1674, stupade ogift 
s. å. i ett fältslag i Tyskland (antagligen vid Rathenau) under fältmar-

1 Enligt Anrep (adl. ätten Boye n:r 16) skulle Hilgard Rehbinder varit dotter 
till Bernhard I Rehbinder och syster till Henrik IV Rehbinder; men af flera hand
lingar i familjearkivet å Uddrich är det till fullo styrkt, att Bernhard (1) Rehbinders 
äldsta dotter hetat Dorothea, samt att Hilgard var dotter af Henrik (IV) Rehbinder, 

som vid sin död 16K0 ls/»o efterlämnade 7 söner och 3 döttrar. 
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skalken grefve Otto Wilhelm von Königsmark, innan fadern blifvit 
upphöjd i friherrligt stånd. 

9. Carl Gustav Henriksson Rehbinder, fänrik vid överste
löjtnant de la Chapelles sqvadron (en „sqvadron" kavalleri var for
merad på 4 kompanier) och kapten Myrmans kompani 1668 16 «, 
sedan han samma år återkommit från Tyskland, der han tillbringat 
någon tid; löjtnant vid öfverste Clemens Grubbenhielms skånska 
infanteriregemente och kapten Görgen Johan Börstells kompani 167217 9; 
kapten derst.; stupade ogift på 1670-talet i Tyskland under fältmar
skalken grefve Otto Wilhelm von Königsmark (antagligen 1678 8/i 
vid Wacksow på Riigen, hvarest Königsmark slog danske generalen 
Rumohr), innan fadern blifvit upphöjd i friherrligt stånd. 

10. Evert Henriksson Rehbinder, regementsqvartermästare och 
kapten under fältmarskalken grefve Otto Wilhelm von Königsmark; 
stupade ogift på 1670-talet i Tyskland (antagligen vid samma tillfälle 
som brodern Carl Gustaf), innan fadern blifvit upphöjd i friherrligt 
stånd. 

11. Friherre Carl Magnus Henriksson Rehbinder till Uddrich, 
öfverste, f 1709. Stamfader för stamhuset Kotzum. Tab. 102. 

12. Friherre Fabian Evert Henriksson Rehbinder till Uddrich, 
kapten, stupade 1700. Stamfader för stamhuset Axbergshammar. 
Tab. 104. 

13. Friherrinnan Gertrud Margareta Rehbinder till Uddrich, 
född 1669 s/a. t 1730 7/s- — Gift 1690 2/» med kaptenen Hans Chri-
stoffer von Rohr, natural. von Rohr, n:r 807, till Svidia och Briscoll 
i Ingermanland och Caroll i Lifland, i hans tredje gifte, född 1627 -/» 
på Svidia, -j- i slaget vid Narva 1700 -°/n vid 73 års ålder. 

14—18. Fem barn dessutom, som alla dogo unga före fadern. 

2. Äldre finska ättegrenen. 
(Tab. 6—Tab. 25). 

TAB. 6. 

Friherre BERNHARD HENRIKSSON REHBINDER TILL UDDRICH (son 
af Henrik IV, Tab. 5). arfherre till Williakkala, herre till Mönnikorb 
i Tristfehr (St. Catharinen) s:n, i Jerven, Estland, till Brännboda i 
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Kimito s:n och Balkis i Wehmo s:n, de två sistnämnda i Finland; 
född 1639 */t, ryttare vid fältmarskalken grefve Gustaf Adolf Leijon-
hufvuds lifregemente till häst 1655 i juni, kornett derstädes 1656 
i april, löjtnant vid generalmajoren Christer Horns regemente till 
häst 1657 i maj, afsked 1658, sedan han i okt. s. å. blifvit gjord till 
krigsfånge af ryssarna vid Hafversby i Kurland; ryttmästare vid Åbo 
läns rekryter 1659 18/io, kapten vid generalmajoren friherre Fabian 
Berendes värfvade dragonregemente 1661, ryttmästare vid Åbo läns 
kavalleri 1665 10/a, major vid Karelska kavalleriet (öfverste Berndt 
Mellins regemente) 1676, major vid Åbo läns kavalleri 1677 efter 30/x, 

öfverstelöjtnant vid sistnämnda regemente 1678 12/io, öfverste för Åbo 
och Björneborgs läns kavalleri 1695 26/s, afsked 1701 a/i med anled
ning af i slaget vid Narva 1700 -°/n erhållna sår; död på Nuhjala 
1705 den 9 juli. Se vidare Biografi n:r 2. 

Gift l:o 1662 11/e i Stockholm med sin styfmoders systerdotter 
Elisabeth Munck af Fulkila, f. 1643 ,9/i i Åbo, f 1699 23/2, dotter af 
vice presidenten Johan Munck af Fulkila, n:r 130, med Elisabeth Bure, 
n:r 126. 2:o med Elisabeth von Burghausen. Detta senare äkten
skap var barnlöst. 

B a r n  i  f ö r s t a  g i f t e t :  
1. Hilgard Elisabeth, född på 1660-talet. — Gift 1680 n/7 i Stock

holm med sin syssling, öfversten för Åbo läns kavalleri Gustaf Ene-
skiöld', n:r 585, som blef fången i träffningen vid Errestfer i Lifland 
1701 so/JS, och som dog under rysk fångenskap i Moskva 1718. 
Hilgard Elisabeth Rehbinder skrifver 1716 19/e till kongl. ombuds
rådet frih. Ludvig Fahlström, som hon kallar „min nådigste Herr 
Farbroder-", och berättar,"att hon af sin fångne mans lön för 1713, 
1714 och 1715 icke erhållit en penning, men omsider den 29. sist-
lidne feb. bekommit trenne anordningar på 300 daler s:mt hvardera, 
men som samma obligationer voro ställda på 1714 och förra årets 
restantier, Mhar jag", säger hon, „med obligationernas öfversändande 
till vederbörande bekommit det tröstlösa svaret om alla tre, att af 
samma medel icke är något att tillgå, ej heller finnes framdeles för 
mig något hopp, då jag anordningarna tillbakafått." Hon anhåller 
att frih. Fahlström måtte ombestyra, att åtminstone en af de ifråga
varande anordningarna måtte blifva inlöst. S. å. 7/7 skrifver hon åter 

1 Han var dotterson af Margaretha Rehbinder och Otto von Grothusen (Tab. 4). 
s Han var andra gången gift med hennes farbroder Reinholds (Tab. 50) andra 

frus systerdotter friherrinnan Christina Elisabeth Ranck. 
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tiil frih. Fahlström från Stockholm till Ystad och tackar honom för 
att han lofvat till det bästa befordra hennes anhållan; men huruvida 
den blef uppfylld, är ej kändt. Fyra af hennes 5 söner med öfverste 
Enesköld, Berndt Johan, Gustaf, Carl Magnus och Otto Reinhold, 
blefvo liksom fadern under konung Carl XII's krig fångna av ryssarne 
de två förstnämnde vid Pultava; de två sistnämnde afledo under 
fångenskapen. 

2. Anna Margaretha, f. på 1660-talet. — Gift 1: o med majoren 
Peter Piper, adlad Piper, n:r 1058, f. 1642, f 1690 30/s på Runo 
gård i Finland och slöt sjelf si i adliga ätt. 2:o 1692 med öfversten 
för Åbo läns fördubbl.-kavalleri Claes Johan Wrangel af Fall, till 
Kapellstrand och Borstböle i Pargas s:n samt Engesbo och Granboda 
i Kimito s:n, som 1686 lö/io blef naturaliserad svensk adelsman, men 
ej introducerad, f 1715 5/« och begrafd samma år i Pargas kyrka. 
Hon åtnjöt efter sin andra mans död såsom pension räntan af de tre 
halfva skattehemmanen Slottebo i Gripsholms län, Salebo härad och 
Taxinge s:n. År 1716 utqvitterar hon i Stockholm flyttningshjälp 
undan „stora ofreden" i Finland, men kort före 1723 öfverflyttade 
hon till sina gods derstädes. Hon lefde ännu 1733 på Kapellstrand. 

3. Maria Helena, f. 1666, -f 1723 8/i på Vestra Tvet i Helle-
stads s:n, Skåne. — Gift 1: o 1689 28<2 i Reval med löjtnanten Bengt 
Wulframsdorff,1 2:o 1698 24/i med generalmajoren Johan Wilhelm 
von Beckern, n:r 642, som 1720 2/s blef svensk friherre, men ej 
introducerad, f. 1655 i Lifland, f 1733 27/s på Vestra Tvet och 
jemte sin fru begrafven i Hellestad kyrka. Han blef överkommen
dant i Malmö 1718 och kommenderande general vid södra armén 
1719.-' 

4. Christina, f. på 1660-talet, f 1696, bisatt s. å. i Åbo domkyrka, 
begrafd i Pargas. — Gift 1687 med assessorn i Åbo hofrätt Henrik 
Stålhandske, i hans andra gifte, till Gästerby i Kimito s:n, f. derst. 
1647 24/6, f på Gästerby 1714 7/10-

1 Enligt S: t Nikolai kyrkobok i Reval. Enl. Anrep var hon gift med Bengt 
Wolffensköld, n:r 336; men denna uppgift beror utan tvifvel på en namnförvexling. 

1 Johan Wilhelm von Beckern var son af öfversten Johan von Beckern af en 
lifländsk adlig ätt, natural. svensk adelsman n:r 642, och Anna Maria Douglas eller 
Douglies. Han blev 1679 UU löjtnant vid Österbottens regemente, var 1704 4/s 
öfverste och 1715 "/« — 1721 öfverste för Upplands 5-männingsregemente, seder
mera benämndt „Drottningens (Ulrika Eleonora d. y.) lifregemente till fot", och 

blef generalmajor af infanteriet 1717 T/n. 

6 — Ätten Rehbinder. n 



5. Henrik Johan, f. 1670, ryttmästare, stupade 1701. Tab. 7. 

6. Berndt, f. på 1670-talet, öfverstelöjtnant. Stamfader för stam
huset Ingoisberg, Tab. 8. 

7. Catharina, f. på 1670-talet. — Gift 161)7 med ryttmästaren 
vid Adelsfanan Gustaf Augustin Uggla, n:r 100, till Haga i Jan-
nakkala s:n och Drägsby i Borgå s:n, Finland. Stupade vid Loppitz 
i Ingermanland 1702 U/» under generalmajor Cronhjort, 23 år gammal. 

8. Carl, f. på 1670-talet, ryttmästare, stupade 1708 29/« i fält
slaget vid Liesna under generalen grefve Adam Ludvig Lewenhaupt. 

9. Otto Magnus, f. 1678, -j- 1751, major. Stamfader för stam
huset Bertula. Tab. 16. 

10. Elisabeth Dorothea, f. 1680, -j- 1686. 
11. Charlotte, f. 1681. — Gift l:o med löjtnanten Fabian 

von Fersen till Cronendal. 2:o med en kapten Tyrol (troligen af ointro
ducerade adliga ätten) vid Björneborgs regemente, som stupade 1702 
8 7 i slaget vid Clissow. 3:o med kaptenen vid Björneborgs rege
mente Johan Norberg, som jemte sin hustru låg inqvarterad i En
köpingsnäs s:n i Uppland 1718 12/n, då deras dotter Christina Ca
tharina föddes. 

12. Carl Gustaf, f. 1682, sekondkornett vid Åbo och Björne
borgs läns kavalleri 1700 i dec., sekundlöjtnant derst. 1701, rytt
mästare 1705, stupade 1709 2*/e i fältslaget vid Poltava. 

TAB. 7. 

Friherre HENRIK JOHAN REHBINDER TILL UDDRICH (son af 
Bernhard Henriksson, Tab. 6), f. 1670; korpral vid Åbo och 
Björneborgs läns kavalleri, kornett derst. 1689 */&, löjtnant s. å. 8/io, 
regementsqvartermästare 1692 •"'/», ryttmästare 1700 23 s; deltog med 
ofvannämnda regemente i slaget vid Narva 1700 20/u och tillhörde 
sedan generalmajor Anton Wollmar von Schlippenbachs corps, som 
var afsedd till Östersjöprovinsernas försvar, samt blef 1701 med 80 
man af samma regemente vid Loitzen i Lifland öfverfallen af flera 
tusen ryssar och stupade, sedan alla hans ryttare blifvit dödade eller 
förskingrade. — Gift med Catharina Elisabeth Palmstruch, f. 1679, 
•f 1699 i barnsäng efter tvillingar, dotter af generalqvartermästaren 
vid Lifländska fortifikationsstaben Georg Reinhold Palmstruch. n:r 
657, och Ester Sophia Glasenap. 

B a r n :  1 — 3 .  T v å  s ö n e r  o c h  e n  d o t t e r ,  s o m  a l l a  d o g o  u n g a .  
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TAB. 8. 

Friherre BERNDT REHBINDER TILL UDDRICH (son af Bernhard 
Henriksson, Tab. 6), f. på 1670-talet; korpral vid Åbo och Björne
borgs läns kavalleri, kornett derst. 1690 u/i med bostället beläget i 
Lämijokki s:n af Åbo län, löjtnant 1700 -3/s, ryttmästare 1701 '/s, 

major vid Lifländska adelsfanan 1704, öfverstelöjtnants afsked 1724 
16 5, f 1729. — Se vidare Biografi n:r 3. 

Gift före 1796 med Sophie Ingeborg Pistolekors, f. på 1670-talet, 
f 1745 på Kankas i Masku s:n och begrafd s. å. 17/e i Masku 
kyrka, dotter af öfversten och kommendanten i Halmstad Johan 
Pistolekors, n:r 321, till Lagerholm, Kadoga, Kallislaks och Pardala, 
med Anna Maria von Termo.1 

B a r n :  
1. Berndt Otto, f. 1699, löjtnant, stupade 1742. Tab. 9. 
2. Gustaf Reinhold, f. 1699, löjtnant, stupade 1742. Tab. 11. 
3. Christina Elisabeth, f. 1708 i okt. — Gift på 1720-talet 

med kaptenen Adam Silfversparre, n:r 99, f 1742. Han blef 1709 
lh fången af ryssarne vid Dnieperströmmen och förd till Tobolsk, 
hvarifrån han ej återkom förrän 1722, efter fredsslutet. 

TAB. 9. 

Friherre BERNDT OTTO REHBINDER TILL UDDRICH (son af 
Berndt, Tab. 8), herre til Ingois, sedermera Ingoisberg kalladt, ett 
hemman i Lundo s:n i Finland; född 1699 i Lifland; volontär vid 
Nylands kavalleri 1715, korpral derst. 1716, furir vid Åbo infanteri 
1718, kornett vid Nylands kavalleri 1719 med underofficers indel
ning; var 1722 tjenstgörande fältväbel; erhöll kornetts indelning vid 
Sikimäki komp. af nämnda regemente 1741 7/*? af general en chef 
i Finland, generalen grefve Charles Emile Lewenhaupt konstituerad 
löjtnant 1742 */?. Han bevistade under generalen Gustaf Armfelt 

1 Berndt Rehbinder uppgifves af Anrep hafva varit gift en andra gång med 
Anna Christina Wadenfelt, t 1710 af pesten och dotter till överstelöjtnanten Magnus 
Johan Wadenfelt, n:r 1285, och Agneta Fallsensten, n:r 827, och skulle med 
henne enl. samma källa haft en son, Berndt Magnus, f. 17G0, + 1710 av pesten; 
men denna uppgift beror på ett misstag, enär nämnda Anna Christina Wadenfelt 
enligt Bernhard III Rehbinders (Tab. 103) testamente, dat. Moskva den 20 okt. 1721, 
var gift med hans son Bernhard (Tab. 107), med hvilken hon hade en son, Bern

hard Magnus, i* 1710 af pesten. 
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Äldre finska ättegrenen. 

Bernhard Henriksson (Tab. 6) 
I 

Henrik Johan (Tab. 7) Berndt (Tab. 8) 

Berndt Otto (Tab. 9) 
(iStamhuset Ingoisberg) 

Gustaf Reinhold 
(Tab. 11) 

Berndt Johan 
(Tab/10) 

Berndt Otto 
(Tab. 12) 

(Stamh. Waimel) 
l 

Berndt Otto 
(Tab. 13) 

Reinhold Johan 
(Tab. 14) 

{Stamh. Wiksberg) 
j 

Robert Henrik 
(Tab. 15) 

Otto Magnus (Tab. 6) 
I 

Otto Magnus 
(Tab. 17) 

Adam Otto 
(Tab. 18) 

Otto Carl 
(Tab. 19) 

Carl Wilhelm 
(Tab. 21) 

Carl August 
(Tab. 22) 

Rob. Otto Nic. Aug. Bernh. 
(Tab. 20) (Tab. 23) 

Carl Oscar 
(Tab. 24) 

Otto Carl 
(Tab. 25) 



fiendens plundrande alldeles förödt, hvartill kom ett svårt år med 
missväxt, då ärter och korn alldeles bortfrusit. 

B a r n :  
1. Berndt Otto, flygeladjutant, f. på 1720-talet, f 1784. Tab. 10. 
2. Ett barn (antagligen en son), som enligt moderns ofvannämnda 

böneskrift lefde 1744 24/io och då var omyndigt. 

TAB. 10. 

Friherre BERNDT JOHAN REHBINDER TILL UDDRICH (son af 
Berndt Otto, Tab. 9), arfherre till Ingoisberg och egde troligen äfven 
Wohls i Lojo s:n i Finland; f. på 1720-talet; flygeladjutant; 1784 
-°/n på Ingoisberg. — Gift på 1750-talet med Brita Catharina 
Cedersparre, f. 1727 26/o, 1791 4/* på Ingoisberg, dotter af kor-
netten vid Karelska rytteriet Jakob Pontus Cedersparre, n:r 1511, 
och Elisabeth Charlotta Paijkull. Friherrinnan Brita Catharina Reh
binder född Cedersparre var 1757 */* på Juvo kaptensboställe fadder 
åt Gustaf Mauritz Armfelt, då denne döptes derstädes. I S:t Mår
tens s:ns kyrkobok står hon antecknad såsom „flygeladjutantskan 
Rehbinder". 

D ö t t r a r :  
1. Ulrika Elisabeth, f. 1756. — Gift i slutet af 1770-talet 

med sergeanten Carl Fredrik Brunow, n:r 689, till Wohls i Lojo 
s:n, Finland, f. 1747 tvilling. (De hade flera barn, bland andra en 
son Carl Johan f. 1791, egendomsegare, som 1825 blef gift med sin 
kusin Johanna Carolina Riedell, dotter till källarmästaren Jakob 
Fredrik Riedell och friherrinnan Sophia Juliana Rehbinder till 
Uddrich, n:r 77.) 

2. Helena Charlotta, f. omkr. 1760. — Gift omkr. 1780 med 
sergeanten Peter Isak Nihsberg. 

3. Lovisa Gustafva, f. 1763, f på 1800-talet. — Gift omkr. 1800 
med urmakaren Jakob Sylvander. 

4. Johanna Margaretha, f. 1765, f 1793 8/,s På Ingoisberg, 
ogift. 

5. Sophia Juliana, f. 1769, f 1840 22/a på Ingoisberg. — Gift 
på 1790-talet med källarmästaren i Åbo Jakob Fredrik Riedell, 
t 1807 *%,. 

6. Beata Catharina, f. 1772. — Gift 1808 i Åbo med sadel-
makaren derst. Johan Didrik Lindberg. 
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TAB. 11. 

Friherre GUSTAF REINHOLD REHBINDER TILL UDDRICH (son 
af Berndt, Tab. 8), herre till Korsnäs i Wehmo s:n i Finland; 
f. 1702; kornett vid Lifdragonregementet, löjtnant derst. och seder
mera vid konungens (Fredrik I) hessiska trupper; afsked; död 1786 
4/i på Korsnäs och begrafven i egen graf i Wehmo kyrka. Han in-
gaf 1728 till Kongl. Maj:t ansökan om att få gå i utrikes krigstjenst 
„för att", säger han i sin ansökning, „göra sig capabel till Eders 
Kongl. Maj:ts och mitt kära fäderneslands tjenst, och jag utomdess 
hafver min fäderne cousin fältmarskalken Rehbinder1, som försäkrat 
mig om dess bevågna intresse angående de exercitier m. m. jag 
önskar evertuera mig uti." Å nämnda ansökan finnes tecknadt: Er
håller sin permission att resa utrikes och der antaga tjenst samt 
imellertid njuta dess lön vid Lif-Dragon-Reg:tet för samma. Stock
holm i Råd C. den 30 Okt. 1728. Exped." Han deltog i kriget 
mot ryssarne i Finland 1741—1742 och bevistade såsom hufvudman 
för sin ätt flera riksdagar. 

Gift l:o 1732 1£>/xa i Åbo med sin faders sysslings dotter, fri
herrinnan Sophia Elisabeth von Yxkull, f. 1712 12/ia, f 1737 och 
begrafven i Yxkullska familjegrafen i Åbo domkyrka, dotter af gene
ralmajoren och landshöfdingen Otto Reinhold von Uexkiill, friherre 
Yxkull, n:r 203, med hans andra fru, Anna Magdalena Apolloff, 
n:r 912. 2:o 1738 med Beata Charlotta Lode fran Lifland, f. 1717 
i Moskwa, -f 1761 på Kankas i Finland och begrafven i Willnäs 
kapellkyrka, dotter af generalmajoren Jiirgen Johan Lode från Lifland, 
n:r 173, och Beata Sophia Bock. 

B a r n :  a )  I  f ö r s t a  g i f t e t :  
1. Berndt Otto, f. 1733, major. Tab. 12. 
2. Margaretha Magdalena, f. 1734, f 1782 16/s. — Gift 1768 24 a 

med kyrkoherden i Pojo och Ekenäs församlingars pastorat i Finland, 
kontraktsprosten Erik Sannholm, i hans 1. gifte, f. 1728, f 1812 20/4 
i Pojo prestgård. 

b )  I  a n d r a  g i f t e t :  
3. Anna Sophia, f. 1740 16/<, f 1776 8/» på Willnäs i Finland. 

Gift 1759 16/i rned kammarherren friherre Herman Cläesson Fle
ming af Liebelitz, n:r 17, till Willnäs och Lemsjöholm, i hans 2. gifte, 
f. 1734 25/i, f 1789 4/s. Han var gift 1 :o med grefvinnan Sara Maria 

1 Stormarskalken af Sardinien frih. Bernhard Otto Rehbinder (Tab. 27). 
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Fredriksdotter Gyllenborg, n:r 42, och 3:0 1777 med Sophia Albertina 
Carpelan, n.-r 38. 

4. Reinhold Johan, f. 1741, major, f 1824. Tab. 14. 
5. Renata Charlotta, f. 1742, f 1822 16/,s på Wiksberg i Pemar 

s:n, Åbo län; ogift. 
6. Gustaf, f. 1745 ®/i; major vid arméns flotta; riddare af Svärds

orden; gick i fransk krigstjenst och blef 1782 13/s dödsskjuten i sjö
kriget mellan Frankrike och England; ogift. 

7. Ulrika Beata, f. 1746, f 1829 % i Helsingfors. — Gift med 
majoren Johan Georg Fock, n:r 1846 B, f. 1738, f 1816 1 

i i Åbo. 
8. Carl Fredrik, f. 1747 -2/n; korpral vid Lifdragonreg:tet 1760 

'-'Yij, furir derst. 1765 2/i, stabskornett 1768 2/s, löjtnant 1775 20 12, 

stabskapten 1778 2Ö/4; major, allt vid samma reg:te; riddare af Svärds
orden; finsk riddarhusdirektör; f ogift 1812 4/* i Åbo. Ang. hans 
deltagande i valet af „finska deputationen" 1808, se Biografi n:r 5. 

9. Johanna Wilhelmina f. 1748, -f-, 1811 V» i Ekernäs i Finland. 
— Gift 1776 2S/i med kaptenen Thorsten Jägerhorn af Storby, n:r 
226, i hans 2. gifte, f. 1738 2l/is, f 1812 s9/i. Han hade i sitt 1. gifte 
haft hennes kusin Beata Margaretha Augusta Lode från Lifland, dotter 
af öfverstelöjtnanten Otto Wilhelm Lode från Lifland, n:r 173, och 
hans 1. fru, friherinnan Catharina Elisabeth Fleming af Liebelitz, n:r 17. 

10. Ottiliana, f. 1749, f 1780 21/i på Wiksberg; ogift. 
11. Fredrik Gustaf f. 1755 2#/i, kapten, f ogift 1782 i Vest-

Indien i fransk tjenst eller enligt estländska matrickeln 1780 ombord 
på ett engelskt krigsskepp. 

TAB. 12. 

Friherre BERNDT OTTO REHBINDER TILL UDDRICH (son af 
Gustaf Reinhold, Tab. 11), herre till Waimel i Dorpatska kretsen, 
Lifland; f. 1733 8/iJ fänrik vid Åbo läns infanteri, premierlöjtnant vid 
Blå husarreg:tet i preussisk tjenst, konstituerad löjtnant i svensk tjenst 
1759 s,/5, löjtnants fullmakt 1766 och placerad på Nylands och 
Tavastehus läns dragonreg:te 1767 7*, kapten vid Lifdragonreg:tet; 
riddare af Svärdsorden 1772 28/»; major i rysk tjenst; assessor i 
„Vormundschaftsgerichten" i Werro; kreisrichter i Werroska kretsen 
af Lifland 1789 u/8. Han och hans barn blefvo 1786 inskrifna i 
Rigaska ståthållareskapets slägtböcker, och denna gren af ätten blef 
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1798 i apr. såsom friherrlig intagen i Lifländska adelsmatrickeln under 
n:r 19. — Se vidare Biografi n:r 4. 

Gift 1769 8/i med Jakobina Sara Maria Nohrsiröm, f 1809 26/u, 
dotter af en brukspatron Nohrström. 

B a r n :  
1. Sophia Sidonia, f. 1771 -Js, -{• 1783. 
2. Robert Henrik. 
3. Gustaf Reinhold, f. 1773 på Neu Niiggen i Dorpatska kretsen, 

Lifland; wachtmeister (fanjunkare) vid ett ryskt lifgarde till häst. 
4. Carl Fredrik, f. 1775; lefde 1786 23/i. 
5. Ulrika Margaretha, f. 1777 2/*> t 1848 */# på Wiksberg i 

Pemar s:n, Finland. — Gift derst. med öfversten Otto Henrik von 
Fieandt, n:r 1220, (introd. på Finska Riddarhuset under n:r 128 
bland adelsmän), i hans 2. gifte, f. 1762 -6/Ö, + 1823 16/» på Kananoja 
i Viborgs län, och som i sitt 1. gifte haft hennes farfars sysslings 
dotter, friherrinnan Maria Rehbinder till Uddrich, n:r 77, (Tab. 80). 
Han är den i „Fänrik Ståls Sägner" af Runeberg besjungne „Otto 
von Fieandt". 

6. Berndt Otto, f. 1778; generalmajor. Tab. 13. 
7. Jakobina Maria, f. 1780 n/b. 
8. Anders, f. 1784 -6/T. 

TAB. 13. 

Friherre BERNDT OTTO REHBINDER TILL UDDRICH (son af 
Berndt Otto, Tab. 12), f. 1778 -7/i2; var slutligen generalmajor i rysk 
tjenst och kommendant i Astrakan. — Gift med Wilhelmina Lenck, 
som antagligen hörde till adl. ätten Lenck, n:r 448. 

B a r n :  
1. Adelaide Ulrika, f. 1815 17/io. 

2. Augusta Wilhelmina, f. 1817 17/Ö. 
3. Pauline Olga, f. 1823 -7/io. 

4. Berndt Otto, f. 1834 -4/,2. 

TAB. 14. 

Friherre REINHOLD JOHAN REHBINDER TILL UDDRICH (son 
af Gustaf Reinhold, Tab. 11), herre till Wiksberg och Meldola i 
Pemar s:n, Finland; född 1741 den 28 aug.; korpral vid Lifdragon-
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reg:tet 1758 28/8, sergeant derst. 1761 4/8, kornett 1762 2/s, förste 
adjutant 1766 kapten 1776 n/is, regementsqvartermästare 1777 
80/4, major 1785 18/s» allt vid samma reg:te; riddare af Svärdsorden 
1797 l/u; afsked; introducerad på Finska Riddarhuset under n:r 3 
bland friherrar 1818 17/o; död i St. Petersburg 1824 den 5 aug. 
och begrafven i familjegrafven vid S:t Jakobs predikohus. Han 
bevistade kriget mot ryssarne i Finland 1789-1790. — Se vidare 
Biografi n:r 5. 

Gift 1770 10/s i Stockholm med Christina Margaretha af Palén, 
f. 1746 2/4» 1" ^04 2/i på Wiksberg och nedsatt i familjegrafven 
vid S:t Jakobs predikohus, dotter af lagmannen Erik Johan Palén, 
adlad af Palén, n:r 1996, till Wiksberg och Meldola, med Anna 
Johanna Forssén. 

B a r n :  
1. Gustaf Johan, f. 1774 3%, f 1778 10/8. 
2. Erilc Reinhold, f. 1775 ls/2, f s. å. 19/2. 
3. Anna Johanna, f. 1776 7/4» 1" dagen derpå. 
4. Robert Henrik, finsk grefve Rehbinder, f. 1777, minister

statssekreterare, f 1841. Tab. 15. 
5. Beata, f. 1778 + s. å. ö/9. 

TAB. 15. 

Friherre ROBERT HENRIK REHBINDER TILL UDDRICH, finsk grefve 
Rehbinder (son af Reinhold Johan, Tab. 14), arfherre till Wiksberg 
och Meldola; född 1777 den 15 juli på Wiksberg; sergeant vid 
Lifdragonreg:tet 1787, fänrik vid Åbo läns lätta infanterireg:te 1788 
10 Ö; student vid Åbo akademi 1791; kornett vid Lifdragonreg: tet 
1795; aflade embetsexamen vid akademien, tog afsked ur krigstjensten 
och blef auskultant i Åbo Hofiätt s. å. e. o. notarie derst. 
1796 16/G, e. o. kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1797 V2/T, 
kammarjunkare 1802 9/18» häradshöfdings tur och befordringsrätt 
1805 V», adjungerad ledamot i Åbo Hofrätt s. å. I9/s, assessor derst. 
1807 11Ju, riddare af R. St. Annaeordens 2. kl. 1809 9/i, förordnad 
att biträda föredraganden af de finska ärendena såsom tjenstgörande 
vid kejsarens af Ryssland person 1809 i febr. (efter Finlands eröfring 
af ryssarne), kammarherre vid ryska hofvet s. å. 7/n, statsråds 
n. h. o. v. s. å. 27/u, t. f. prokuratorssubstitut i ryska regerings
konseljen 1810 18/io, hofrättsråd i Åbo Hofrätt 1811 15/«, verklig 
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kammarherre s. å.; statssekreterare för storfurstendömet Finland 
s. å. 7/n> entledigades s. d. från prokuratorssubstitutbefattningen; 
verkligt statsråd 1812 30 s; riddare af R. St. Annaeordens 1. kl. 
1814 11/s, förordnad till föredragande hos universitetets i Åbo kansler, 
storfursten Nikolaus, 1816 i mars, riddare af R. St. Wladimirs-
ordens 2. kl. med st. korset 1817 8/«. geheimeråd 1820 */*, entledigad 
från hofrättsrådembetet 1822 15/e, ordförande i kejserliga komitén 
s. å., erhöll R. St. Annaeordens 1. kl. i briljanter 1823 i4/i2, förordnad 
att under kanslern storfursten-tronföljaren Alexanders minderårighet 
förestå kanslersbefattningen vid Åbo universitet 1826 11 i; upphöjd i 
finskt grefligt stånd vid kejsar Nikolai kröning i Moskva 1826 den 
3 aug., men tog icke introduktion i denna värdighet på Finska Riddar
huset; hedersledamot af Kejserl. Vetenskapsakademien i St. Peters
burg 1827, ombud vid handelstraktatens afslutande mellan Sverige 
och Ryssland 1828 den 26 febr., kommendör af Nordstjerneorden 
1829 28/s, riddare af R. Alexander Newskys orden 1830 4/s» erhöll 
sistn. orden i briljanter 1832 ,9/u, verkligt geheimeråd 1834 18/n, 
hvarjemte hans innehafvande statssekreterareembete erhöll benämning 
af ministerstatssekreterareembetet för storfurstendömet Finland; rid
dare af R. St. Wladimirsordens 1. kl. 1839 8A; promoverad filosofie 
hedersdoktor vid finska universitetets sekularfest 1840 den 20 juli, 
erhöll s. å. den 16 dec. en under 12 års tid årligen med 4000 rubel 
silfver utgående gratifikation; ledamot af kejserl. ryska regeringskon
seljen 1841 den 21 jan. och afträdde samtidigt härmed från den af 
honom dittills omhänderhafda kanslersbefattningen vid Åbo universitet; 
död 1841 den 8 mars i St. Petersburg, barnlös. — Se vidare Biografi 
n:r 6. 

Gift 1805 den 30 juli på Drottningholm med Anna Elisabeth 
Charlotta Hedenberg, född 1788 den 23 aug. erhöll 1833 15/e R. 
St. Catharina-ordens 1. kl., död 1845 den 25 aug. på Wiksberg och 
nedsatt bredvid sin man i familjegrafven vid S:t Jakobs predikohus; 
dotter af archiatern doktor Anders Hedenberg och Anna Catharina 
Lewin samt syster till öfversten Carl August Hedenberg, adlad von 
Hedenberg, n:r 2245. 

TAB. 16. 

Friherre OTTO MAGNUS REHBINDER TILL UDDRICH (son af 
Bernhard Henriksson, Tab. 6); född 1678; volontär vid Åbo läns 
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kavalleri 1695, korpral derst. 1697, qvartermästare 1700, kornett s. å. 
i sept., löjtnant 1701 i mars, regementsqvartermästare 1702 i mars, 
stabsryttmästare 1705, premierryttmästare 1707 -/io, kaptens indelning 
vid Lifdragonregrtet 1723, erhöll majors karakter 1725 8/4 med 
turberäkning från 1722 26/«> majors indelning vid nämnda dragonreg:te 
1740 10/7, död 1751 den 10 apr. på Runa gård i Sagu s:n. 

Liksom sin äldre broder Berndt var han en äkta „carolina och 
bevistade med utmärkt tapperhet de flesta af Carl XII's fälttåg, till 
dess han 1709 blef fången. 

Då hans enka, Anna Margaretha Schauman, 1752 den 26 okt. 
till Kungl. Maj:t ingaf ansökan om pension, var dervid fogad hennes 
aflidne mans tjensteförteckning, hvari säges: 

,,1700 bevistat aktionen vid Yxkullshof; dagen derpå bevistat 
träffningen med regementet vid Brystingshof emot 4 fiendska dragon
regementen, samma åhr bevistat aktionen vid Narva; 1701 bevistat 
aktionen vid Buringe, 1702 bevistadt aktionen vid Gammalshof, 1704 
slaget vid Jacobstadt i Curland, blesserad i venstra armen; 1705 slaget 
vid Gemauerthof, då han vardt olycklig och fått en penibel blessur i 
venstra låret; 1708 kommenderade han bemälda regemente (Åbo läns 
kavalleri) allena i 4 månader, samma åhr bevistat slaget vid Liesna, 
1709 bevistat slaget vid Pultava, då han bekom svåra blessurer i ven
stra foten och skott i hufvudet och derigenom arriverade honom den 
svårigheten, att han vid Svarta hafvet, eller Lienströmmen så kal-
ladt, fick undergå kallbrand, och hufvudskålen blef renoverat; vidare 
marscherat till Bender, derifrån han blef kommenderad på parti 
under då varande öfverste Gyllenkrooks kommando och fången med 
alla andra vid polska gränsen, hvilken fångenskap varade till 1722.1 

Vid Lifdragonregementet från åhr 1725 har han åtskilliga gånger åhr 
efter annat förrättat majorstjensten såsom ock några gånger rege-
mentsbefälen. 1736 den 2. dec. uppå Gen.-Maj. Baron Örnefelts 
recommendation erhållit det vitsord, att K. M:t finner honom hafva 
de förtjenster som erfordras för underhålls undfående, dock som 
Krigsmanshusetz knappa tillgångar sådant nu ej vill tillåta, thy finner 
K. M:t det bäst vara, att Majoren blifver någon tid ännu med sin 
lön i Regementet qvarstående till dess Krigsmanshuskassan kan 

1 Gyllenkrook hade från Bender af Carl XII afsändts med 14C0 man till polska 
gränsen för att rekognoscera vägarna åt detta håll. emedan konungen ämnade åter
vända hem öfver Polen, men blef af ett ryskt detachement, som infallit öfver 
turkiska gränsen, tagen till fånga med allt sitt folk vid Czarnowitz i Vallachiet 1710. 
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komma i bättre stånd. 1741 och 1742 bevistat kampagnerna i 
Finland vid Fredrikshamn och Helsingfors; 1743 varit med Regi
mentet öfver till Stockholm, 1751 den 20 april genom döden afgått 
vid 74 åhrs ålder, tjent K. M:t och kronan med trohet i 56 åhr, 
bevistat 9 hufvudaktioner och bataljer och bekommit 4 svåra blessurer, 
förutom partier och många kommenderingar, som han förrättat och 
tvenne gånger blifvit hem till Sverige kommenderad." 

1732 den 3 maj inger Otto Magnus Rehbinder till Kungl. Maj:t 
ansökan om att återfå fatalierna, som han förlorat i en tvist med 
slottsfogden i Riga Carl Gustaf Funt samt dennes broder Georg 
Gustaf Funt. 

Gift l.o med Lunctta von Rohr, dotter af kaptenen Hans 
Christofer von Rohr, n:r 807'. 2:o efter 1709 med Anna Marga
retha Schauman i hennes andra gifte, född 1681, dotter af överste
löjtnanten Henrik Johan Schauman, natural. Schauman, n:r 12S7, 
samt enka efter ryttmästaren Reinhold Johan Bure, n:r 126, till 
Norrby. Friherrinnan Anna Margaretha Rehbinder född Schauman 
ingaf, som ofvan är nämndt, 1752 den 6 okt. till Kungl. Maj:t 
ansökan om pension med anledning af fattigdom och hennes mans 
krigstjenst, vid hvilken ansökan förutom redan omnämnda tjenste-
förteckning var fogad af vederbörande häradsrätt utfärdadt bevis om 
medellöshet. 

B a r n :  a )  I  f ö r s t a  g i f t e t :  
1. Ett barn, -j- 1710 af pesten. 

1 Uppgifterna om hvilka Lunetta von Rohrs föräldrar varit och med hvem hon 
varit gift, äro mycket olika och vilseledande. Enl. Johan Adam Rehbinder var hon 
dotter till kaptenen Hans Christofer von Rohr och frih:an Gertrud Margaretha 

Rehbinder (dotter af generalmajoren Henrik Rehbinder) och gift med majoren frih 
Otto Magnus Rehbinder, hvilket äfven uppgifves af Ennes. 

Enl. Anrep var hon f. 1665 *'4, f 1739 ®/« samt dotter af kaptenen Hans 
Christoffer von Rohr och Anna Catharina Cronman i hennes 2. gifte samt gift 
170) 3/J med ryttmästaren Arendt Wilhelm Rehbinder; men enligt estländska regist
ret var Arendt Wilhelm Rehbinder gift l:o med Eva Maria Cronman och 2:o med 

Maria Anna von Uexkull. 
Enl. samma register skulle Otto Magnus Rehbinder, som der äfven kallas 

Gustaf Magnus, haft i 1. giftet en fröken von Richter, dotter af öfverstelöjtnanten 
Adam von Richter; men hennes man, som uppgifves 1710 ha blifvit ryttmästare, 
kan icke hafva varit identisk med ifrågav. frih. Otto Magnus Rehbinder, hvilken 
slutligen enl. Finska Adelns Ättartaflor skulle i 1. giftet haft Anna Gersdorff, som 
troligen skulle varit dotter af ryttmästaren Moritz Henrik Gersdorff till Repshoff med 
Anna Maria Derfelden. Denna uppgift synes dock vara den minst sannolika af alla 
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b )  I  a n d r a  g i f t e t :  
2. Elisabeth Dorothea, f 177 1 22/4. — Gift 1745 27/is med 

löjtnanten Claes Brandt, n:r 201, i hans 3. gifte, f. 1699 7/io, fl781 
6/a i Kimito s:n. 

3. Of/o Magnus, löjtnant. Tab. 17. 
4. y4nna Charlotta. — Gift 1754 med löjtnanten Berndt Johan 

de la Mötte, n:r 280, i hans 3. gifte, f. 1699, f 1761. 

TAB. 17. 

Friherre OTTO MAGNUS REHBINDER TILL UDDRICH (son af Otto 
Magnus, Tab. 16), född efter 1710; korpral vid Lifdragonreg:tet, 
kornett derstädes 1733 15/io; löjtnant; afsked; död före 1768. — 
Gift 1759 i juli med Erika Aurora Tandefelt i hennes första gifte, 
f. 1738 1B/s, "f 1818 3/t på Storby i Syssmä s:n, Finland, dotter af 
kaptenen Adam Wilhelm Tandefelt, n:r 631, och Christina Juliana 
Gripenberg, n:r 931, i hennes första gifte. Erika Aurora Tandefelt 
gifte sig andra gången 1768 ll/i med sin svågers brorson, mönster-
skrifvaren och föraren Petter Ludvig Taube, n:r 734, f. 1745 10/io, 

f 1778 Vi. 
S ö n e r :  
1. Adam Otto, f. 1760, kapten, -J- 1838. Tab. 18. 
2. Carl Wilhelm, f. 1764, löjtnant, f 1819. Tab. 21. 

TAB. 18. 

Friherre ADAM OTTO REHBINDER TILL UDDRICH (son af Otto 
Magnus, Tab. 17); född i Syssmä s:n 1760 den 4 maj; fänrik vid 
Tavastehus läns reg:te till fot 1788 7/io, löjtnant vid Rautalampi 
bataljon af nämnda reg:te 1796 l3/i, kaptens afsked 1810 3/e; död 
1838 den 5 april på Wiitasaari prestgård. Han deltog med Rauta
lampi bataljon i kriget mot ryssarne 1808 — 1809 och utmärkte sig 
serskildt under reträtten till Brahestad, hvarunder han den 16 apr. 1808 
blef sårad, och i träffningen vid Pyhäjocki, hvari svenskarne för
lorade 1 officer och 68 man i döda och fingo 11 officerare och 88 
man sårade. Han blef äfven af general en chef, fältmarskalken Kling-
spor, omnämnd i den rapport, som denne afgaf till konungen öfver 
de officerare, som utmärkt sig till den 30 juni 1808. 
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Gift med Agatha Catharina Krogius, f. 1768, f 1831 28/a på 
Haapasalmi i Rautalampi s:n, dotter af prosten och kyrkoherden 
derst. magister Gabriel Krogius och Catharina Sirelius. (Ett bref af 
4 6 1808 från friherrinnan Agatha Rehbinder till sin i kriget mot 

ryssarne deltagande man med
delas i Personhistorisk Tid
skrift, årg. VIII, häft. 2). 

B a r n :  

É
1. Catharina Lovisa f. 1795, -j- 1864; stiftsjungfru. — Gift 

1830 på Haapasalmi med kyrko
herden i Wiitasaari s:n Mårten 
Kiljander, i hans 2. gifte, f. 1783 
8/i, f 1836 M/«. 

2. Otto Carl, f. 1797, öfver
ste och geheimeråd, f 1873. 
Tab. 19. 

3. Agatha Sophia, f. 1800 
33/«; stiftsjungfru; var -J- 1890. 
— Gift 1830 på Haapasalmi 
med kyrkoherden i Syssmä 
s:n, prosten Johan Sellén, 
f. 1788 «/*, f 1847 26/u. 

4. Ottiliana Augusta, f. 
1808 23/8 i Rautalampi, f 1878 
7» på Männenmäki. — Gift 

(Tab. i9) 1828 23/s med sin faders syss-
lings dotterson, kaptenen Carl 

Fredrik von Fieandt, n:r 1920, till Kananoja gård, f. 1795 19/i på 
Koskinsaari, f 1869 12/s på Rakkolajoki i Wiborgs län. 

OTTO CARI, REHBINDER 

TAB. 19. 

Friherre Ono CARL REHBINDER TILL UDDRICH (son af Adam 
Otto, Tab. 18), herre till Bertula vid Tawastehus i Tawastland; 
född 1797 den 27 apr.; kadett vid topografiska corpsen på Haapani-
emi 1815 l/t, fänrik vid qvartermästarväsendet af kejserl. sviten, 
sedermera generalstaben, 1817 22/is, underlöjtnant derst. 1821 
löjtnant 1824 10/s, stabskapten 1827 ir,/t, riddare af R. St. Wladimirs-
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ordens 4. kl. 1829 6/». *• f- divisionsqvartermästare vid 9. inf.-divi-
sionen s. å. 4/4, kapten s. å. 29/8, riddare af R. St. Annaeordens 2. 
kl. 1830 10/e, öfverstelöjtnant 1832 öfverstes afsked 1835 11/t, 
adjoint hos chefen för finska passexpeditionen i St. Petersburg s. å. 
15/5, statsråd 1838 11/i, erhöll 
R. St. Annaeordens 2. kl. med 
den kejserl. kronan 1841 -'/s; * •'*' 
guvernör i Tawastehus län s å. 
den 24 mars; riddare af R. St. 
Wladimirsordens 3. kl. 1845 
-# 4, af St. Stanislaiordens 1. V B*" 
kl. 1850 1 samt af St. An- ?Z.. läk 
naeordens 1. kl. med svärd Jfr 
1855 19/I2; geheimeråd 1858 „ 
den 29 april; afsked 1863 den . ^ m 
14 jan., död 1873 den 13 jan. Å K/ 
på Bertula. M M 

Han erhöll 1827 den 15 vfé AhSJI 
apr. af kejsar Nicolaus en Vtl 
briljanterad ring, bevistade med 
utmärkelse kriget Turkiet 
1828-1829, erhöll fälttågsme-
daljen derför samt riddartecknet 
af St. Annaeordens 4. kl. med 
påskrift: „för tapperhet" 1828 
9 

4, af samma ordens 3. kl. 
. „ „ o , n Wr, JULIANA AUGUSTA CHARLOTTA HENRIETTE med ros s. a. -a i samt af Wla-
. , , , , , REHBINDER K. VON BARANOFF 

dimirsordens 3. kl. med ros (Tab. i9) 

s. å. -/s. Deltog i polska kriget 
1831 — 1832 samt erhöll med anl. deraf polska utmärkelsetecknet 
„Virtuti militari" i 4. kl. samt medaljen för Warschaus stormning. 
År 1845 lät han jemte statsrådet frih. Otto Reinhold Rehbinder till 
Uddrich (Tab. 82) renovera stamfaderns frih. Henrik (IV) Rehbinders 
till Uddrich i Vermdö kyrka uppsatta hufvudbaner enl. inskriften å 
en derunder fästad silfverplåt. 

Gift l:o 1838 den 13 nov. med Hedvig Charlotta Juliana Erne-
siine von Baranoff\ f. 1816 19/«, f 1846 2% i Tavastehus, 2:o 1847 
den 28 maj med hennes syster Juliana Augusta Charlotta Henriette 
von Baranoff\ f. 1818, -j- 1887; döttrar af ryska statsrådet Christofer 
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von Baranoff till Penningeby i Estland (af ointroducerade adliga 
ätten) och Charlotta Wilhelmina Fock, n:r 1846 B. 

B a r n :  a )  I  f ö r s t a  g i f t e t :  
1. Ernesiine Slefanie Constance, f. 1843 n/n, + 1844 s%. 

2. Ernesiine Léonie, f. 1844 - 4, 
•j- 1915 9/i i Helsingfors. — Gift 
1872 med öfverstelöjtnanten vid finska 

§
artilleriet Michael Doubitsky, af en 
gammal polsk adlig ätt, f. 1836, f 1888. 

3. Ernestine Charlotta Erika, 
f. 1846 -%, f 1869 >/». - Gift 1868 
5/s med generalmajoren vid ryska 
artilleriet Hugo Ewald Mansner, 

b )  1  a n d r a  g i f t e t :  
4. Johan Reinhold Alexander, 

5. Robert Otto Nicolai, f. 1851, 
: K generalmajor. Tab. 20. 

6. Lovisa Charlotta Juliana 
Maria, f. 1853 s/7, t 1880 27/7 på 
Bertula. — Gift 1876 7/is med pro
fessorn vid Nicolajewska general
stabsskolan, generalmajoren Con-
stantin Ernst von Scharnhorst, i 
hans 1. gifte, f. 1846 ll/s, + 1906, 

LÉONIE DOUBITSKY F. REHBINDER ö / > i 
(Tab. i9) och som i sitt 2. gifte fick hoffröken 

vid kejserl. ryska hofvet Constance 
Sophia von Ammondt, f. 1858 -ö/H, dotter af generalmajoren Edward 
Reinhold von Ammondt, finska adl. ätten n:r 204, och friherrinnan 
Olga Vivica Ramsay, finska friherrl. ätten n:r 40. 

TAB. 20. 

Friherre ROBERT OTTO NICOLAI REHBINDER TILL UDDRICH 

(son af Otto Carl, Tab. 19), arfherre till Bertula; född 1851 den 11 
mars; page vid pagecorpsen i St. Petersburg 1866 19/ia, kammar-
page hos kejsar Alexander II 1869 25/s» fänrik vid Ryska lifgardets 
jägarreg:te s. å. 2/7, afsked med underlöjtnants grad 1871 21/4, åter 
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fänrik vid samma reg:te 1875 8/5» underlöjtnant 1876 4 
4f löjtnant 

och kompanichef 1877 80/s, stabskapten och kompanichef 1882 -8/3, major 
och bataljonskommendör i bulgariska armén med garnison i Rutschuk 
samt ordförande i krigsrätten för Nord-Bulgarien 1883 26/* till 1885 
-*/»» då han återgick till tjenstgöring vid Ryska Lifgardets jägarregrte 
såsom stabskapten och kompanichef; kapten och kompanichef 1888 
18/s, öfverste och bataljonskommendör 1893 28/s, chef för 164: e inf.-
reg:tet i Witebsk 1899, generalmajor 1903; afsked ur aktiv tjenst 
1908; riddare af R. St. Annaeordens 4., 3. och 2. kl. med påskrift 
„för tapperhet" (1878), St. Stanislaiordens 3. och 2. kl med svärd 
och ros (1879) för utmärkelse i krig, erhöll medalj för fälttåget 1877 
—1878, riddare af rumäniska jernkorset och af bulgariska Alexanders
orden, kommendör af italienska kronorden (1895), erhöll japanska 
orden Den heliga skatten (1896), riddare af R. St. Wladimirsorden 
(1897); bar kejsar Alexander II's namnchiffer å epauletterna såsom 
hafvande tjenat vid kompani för hvilket H. M:t var personlig chef. 
Död i Hungerburg i Estland, der han egde en villa, midsommarafton 
1913 samt begrafven i St. Petersburg. 

Friherre Nicolai Rehbinder deltog med utmärkt tapperhet i 
Rysslands krig mot Turkiet 1877 den 20 aug. — 1878 den 17 apr. 
Bevistade derunder öfvergången öfver Donau vid Sistowa 1877 den 
20 aug. samt s. å. den 12 okt. stormningen af de turkiska fästnings
verken vid Telisch, hvarvid han i synnerhet visade en lysande 
tapperhet. Under det att de öfriga trupperna af Lifgardet riktade 
sitt anfall emot Gornl-Doubniak, erhöll jägarregrtet order att an
falla fästningen Telisch för att förhindra dervarande garnison att 
understödja Gorni-Doubniak. Frih. Nicolai Rehbinder, som tjenst-
gjorde såsom adjutant hos befälhafvaren för första stridslinien, erhöll 
af denne order att leda anfallet mot en vinkel af fästningen, som 
syntes honom vara svag. Då det icke fanns någon lämplig terräng-
afskärning, der ett uppehåll kunde göras, kastade sig stormkolonnen 
hastigt framåt och led derunder af turkarnes väl underhållna eld 
oerhörda förluster. Anländ till det angifna målet varsnade frih. 
Nicolai Rehbinder ett mindre starkt besatt fästningsverk, som flan
kerade den vinkel, mot hvilken anfallet riktade sig. Att stanna 
skulle hafva varit att utsätta sig för en säker undergång, han drog 
derföre sabeln och kastade sig i spetsen för anfallskolonnen mot 
fästningsverket, som blef taget med storm, dock med stora förluster 
af officerare och manskap. Sjelf undgick han att bli sårad, men fick 

7 — Ätten Rehbinder. 
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sin häst, som blef genomborrad af flera kulor, skjuten under sig. 
Ryska lifgardets jägarreg:te förlorade under denna affär 28 officerare 
(50 procent) och 1150 man (33 procent) af hela sin styrka. Han 
bevistade derefter belägringen af Plevna 1877 från den 13 okt. till 

den 3 nov., öfvergången 
af Balkan, stormningen 
af de turkiska ställnin
garna vid Schandornik 
och Arab-Kornik den 19 
dec. samt eröfringen af 
Sophia den 23 dec., allt 
s. å., äfvensom fälttåget 
från Sophia till Safrankioj, 
5 kilometer från Kon
stantinopel, våren 1878. 

Vid konung Oscar II's 
och drottning Sophias resa 
till Konstantinopel 1885 
var frih. Nicolai Rehbin
der med sin bulgariska 
bataljon kommenderad på 
hedersvakt vid Deras 
Maj: ters ankomst til Rut-
schuk, hvarvid musiken 
blåste svenska kungssån
gen och han helsade 
konungen och drottningen 
af Sverige med ett tal på 

NICOLAI RKHBINDER , , 
(Tab 20) svenska språket, som han 

ännu var mäktig, oaktadt 
han sedan sitt fjortonde år vistats i Ryssland. 

Han deltog slutligen 1905—1906 i rysk-japanska kriget i Mand-
schuriet.1 

1 Under detta sammanträffade han med chilenska militärattachén vid ryska 
armén, majoren Alfred Carl Schönmeyr, som förut varit officer vid Göta lifgarde, 
son af kommendörkaptenen vid svenska flottan Alfred Carl Schönmeyr och Enri-
queta Justa Pastora de los Dolores Miers-Cox y Bustillos Maseira y Romero från 
Chile samt kusin till öfversten frih. Carl Magnus Victor Rehbinder till Uddrich 
(Tab. 68). 
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Gift 1871 den 13 juni med Nina Goräinoff (af grekisk-
katholska trosbekännelsen), f. 1846 3%, f 1911 på sin egendom 
Alexandrowska i guvernementet Tambow; dotter af ryske godsegaren 
Alexander Goräinoff och Nadejda Tumeneff. 

B a r n :  
1. Nina, f. 1873 74 (af grek.-kath. trosbek.), f 1890 i St. 

Petersburg. 
2. O/ga, f. 1875 (af grek.-kath. trosbek.), f 1880 i St. Petersburg. 
3. Henrik Konstantin, f. 1879 11/s på Bertula (af evangelisk

lutherska trosbek.), page vid Pagekorpsen i St. Petersburg 1889, 
anställd vid guvernörskansliet i Tambow, -j- derst. 1908. 

4. Olga, f. 1884 26/n (a^ grek.-kath. trosbek.). — Gift 1911 
'-'9/i med kammarherren vid ryska hofvet, äldste sekreteraren i 
Riksduman Alexander Tetzner. 

TAB. 21. 

Friherre CARL WILHELM REHBINDER TILL UDDRICH (son af 
Otto Magnus, Tab. 17), född 1765 den 12 juli i Syssmä s:n, Fin
land; fänrik vid Tawastehus läns reg:te 1788 8/io, löjtnant 1808 10/io, 
afsked 1809 7*» död 1819 den 5 aug. på Oksala rusthåll i Pälkäne 
s:n. Han deltog i kriget mot ryssarne i Finland 1808 — 1809. — 
Gift 1796 den 17 jan. med Ulrika Elenora Leijonmarck, f. 1767 
8/<, f 1845 19/7 på Oksala, dotter af kaptenen Sven Leijonmarck, 
n:r 1092, och Margaretha Pahl. 

B a r n :  
1. Anna Charlotta, f. 1797 n/3, + 1872 14/s. - Gift 1822 8/iS 

med magasinsförvaltaren Isak Alftan, f. 1796 12/6 i Karis s:n, 
•j* 1865 "711 * Pälkäne s:n, Tawastland. 

2. Ulrika Johanna, f. 1798 "/T, f 1870 28/B i Pälkäne; ogift. 
3. Anna Fredrika, f. 1799 4/io, f 1867 l)x i Pälkäne. — Gift 

1834 6/9 med f. d. underofficeren Otto Wollmar Schrey. 
4. Agatha Catharina, f. 1801 9/io, t '879 28/s i Pälkäne, ogift. 
5. Ottiliana Margaretha, f. 1804 l4/s, t 1877 "/» i Pälkäne, 

ogift. 
6. Carolina Christina, f. 1807 28/s, f s. å. s/12-
7. Carl August, f. 1810, fältprost, f 1864. Tab. 22. 
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TAB. 22. 

Friherre CARL AUGUST REHBINDER TILL UDDRICH (son af Carl 
Wilhelm, Tab. 21), född 1810 den 3 juni på Oksala; student vid 
universitetet i Helsingfors 1830 17/6, t. f. kollega superior 1840 n/i, 
t. f. pastor vid 1. finska sjöekipaget (en afdelning af finska flottan) 
1842 u/5, erhöll vice pastors titel 1843 3%, förordnad till predikant 
vid dårhuset i Helsingfors 1845 5A, kyrkoherde i Räisäälä s:n af 
Borgå stift 1851 21/i, fältprost s. å. 7/5> död 1864 den 16 apr. i 
Räisäälä. 

Gift 1845 den 10 aug. på Strandgård i Syssmä s:n med Ottilia 
Wilhelmina Christina Boisman, f. 1824 25/io derst., bodde såsom 
enka 1895 på Kauniais vid Helsingfors, död 1900 i Eckerö på Åland, 
der hon vistades hos sin son Otto Carl; dotter af vice härads-
höfdingen Wilhelm Boisman och hans första hustru, Charlotta Wil
helmina Segersvan. 

B a r n :  
1. Augusta Ottilia, f. 1846 29/io i Helsingfors, f 1913 14 derst. 

— Gift 1868 l6/« derst. med godsegaren Alexander Mortimer Wal
lén till Jakobsvik och Näse i Perno s:n, f. 1842 16/s i Helsingfors, 
f derst. 1891 27*. 

2. Hilma Charlotta, f. 1848 16/i i Helsingfors, -f 1908. — Gift 
1866 so/4 i Räisäälä med kyrkoherden i Kerimäki s:n af S:t Michels 
län, prosten och ordensledamoten Otto Gustaf Blomgren, f. 1828 i 
Säkkijärvi s:n, Wiborgs län. 

3. August Bernhard, f. 1849, kapten. Tab. 23. 
4. Jenny Eleonora, f. 1850 7/is i Helsingfors, -j- derst. 1880 M/i. 

— Gift 1872 % i Helsingfors med d. v. vice häradshöfdingen och 
senatskanslisten Alarik Alexander Wasselius, i hans 2. gifte, f. 1842 
-°li i Mäntzälä s:n, Nylands län, -j- 1887 20/is i Björneborg. Omgift, 
se nedan. 

5. Carl Oscar, f. 1852 14/A i Räisäälä, f 1853 "/*. 
6. Carl Oscar, f. 1853 4/», ingeniör, -f- 1902. Tab 24. 
7. Anna Wilhelmina, f. 1855 30/io i Räisäälä, -f- 1862 12/a. 
8. Ottilia Johanna, f. 1857 25/5 i Räisäälä. — Gift 1889 15/u 

i Björneborg med kanslisten i kejserl. Senatens Justitiedep:t, vice 
häradshöfdingen Frans Ludvig Pethman, f. 1860 15/io i Helsingfors, 
t 1914. 

9. Thekla Carolina, f. 1858 18/s i Räisäälä. — Gift 1880 */* i 
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Helsingfors med sin svåger, d. v. häradshöfdingen i Ulfsby domsaga 
af Åbo län, protokollsekreteraren Alarik Alexander Wasselius, i hans 
3 gifte, f. 1842, f 1887. 

10. Nanny Mathilda f. 1861 18/e i Räisäälä. 
11. Otto Carl, f. 1862, stabskapten och tullförvaltare. Tab. 25. 
12. Carl Wilhelm, f. 1864 1/i, posthumus, i Räisäälä, f s. å. 17/is. 

TAB. 23. 

Friherre AUGUST BERNHARD REHBINDER TILL UDDRICH (son af 
Carl August, Tab. 22), född 1849 den 27 juli i Helsingfors; kadett 
vid finska krigsskolan i Fredrikshamn; fänrik vid Kejserl. Lifgardets 
finska skarpskyttebataljon 1870 2/»> underlöjtnant 1874 12/*, löjtnants 
afsked 1875 6/u; ingick åter i tjenst vid 12. finska skarpskyttebatal
jonen med löjtnants grad 1877 och deltog med densamma i rysk
turkiska kriget 1877—1878; erhöll sistn. år riddaretecknet af R. St. 
Annaeordens 4. kl. med påskrift „för tapperhet", Stanislaiordens 3. 
kl. med svärd och ros samt medaljen för turkiska fälttåget; stabs
kapten 1879; afsked med kaptens grad 1881 26/io, för sjuklighet; 
död 1913 den 23 juli i Brahestad, ogift. 

TAB. 24. 

Friherre CARL OSCAR REHBINDER TILL UDDRICH (son af Carl 
August, Tab. 22), född 1853 den 4. aug. i Räisäälä; elev vid Poly-
tekniska institutet 1869 */*, utexaminerad såsom ingeniör 1875 15/«» 
hade derefter anställning vid flera jernvägs-, bro och kanalbyggnader; 
ingeniör vid finska väg- och vattenbyggnadscorpsen 1885 4/»; ogift; 
var död 1902 */«• 

TAB. 25. 

Friherre OTTO CARL REHBINDER TILL UDDRICH (son af Carl 
August, Tab. 22), född 1862 den 15 juli i Räisäälä; kadett vid finska 
krigsskolan i Fredrikshamn, underlöjtnant vid 3. Vasa finska skarp
skyttebataljon 1883 18/s, kommenderad att tjenstgöra sås. instruktör 
vid 11. reservkompaniet under 1885 års öfningsmöte samt vid 9. 
reservkomp:t 1886, löjtnant 1888 3l/s med turber. från 1887 -4/8> 
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kommenderad att tjenstgöra vid 2. artilleribrigaden 1888; afsked 
med stabskaptens grad 1889; aflade kameralexamen vid universitetet 
i Helsingfors 1890, e. o. senatskopist s. å., kontorsskrifvare vid tull
kammaren i Gamla Karleby 1891, tullförvaltare i Eckerö på Åland 
1897; död 1923. 

3. Estländska ättegrenen. 
(Tab. 26—Tab. 49). 

TAB. 26. 

Friherre OTTO HENRIKSSON REHBINDER TILL UDDRICH (son af 
Henrik IV Rehbinder, Tab. 5); friherre af och arfherre till Uddrich, 
arfherre till Kawandtholm, herre till Kullagård i Finland, till Lewolde 
(numera Löwenwolde) i S:t Marien-Magdalenen s:n, till Tamsal i 
Ampel s:n samt till Patakylä, de tre sistnämnda i Jerviska kretsen 
af Estland; född 1640; kom i tjenst vid svenska armén 1648; major 
vid kavalleriet 1669; mannrichter i Wierlandska kretsen af Estland 
1671 den 29 juni; rittershaftshauptmann i Estland 1682 och 1686; 
kirchenvorsteher för Tristfer (St. Catharinen) kyrka 1683 den 18 sept.; 
var 1692 landtråd i Estland; öfverste 1701 den 22 jan. för ett värfvadt 
infanteri- eller s. k. „landtregemente", som han af konung Carl XII 
fick befallning att uppsätta, och som benämndes öfversten frih. Otto 
Rehbinders infanterireg:te eller det Jerviska reg:tet; kommendant i 
Reval 1710; död derstädes s. å. i oktober i pesten och begrafven i 
farfaderns graf i S:t Nikolai kyrka derst. — Se vidare Biografi n:r 7. 

Gift l:o på 1660-talet med friherrinnan Gerdruta Helena von 
Tiesenhausen, som lefde 1688 7/'o, begrafven 1689 -/» jemte 1 son 
och 2 döttrar; dotter af öfversten frih. Fabian Reinholdsson von Tiesen
hausen, af en svensk friherrlig, men ointroducerad ätt, till Kotz, 
Hermet, Wahakant, Unden och Huljel, med friherrinnan Gerdruta 
Taube till Carlöö, n:r 34. 2:o 1699 7/s rned sin son Gustaf Magnus' 
svägerska Margaretha Elisabeth von Bellinghausen, begrafven 1704 
2/i, dotter af öfverstelöjtnanten och landtrådet Herman von Bellings-
hausen, till Bremen, Majdell och Resthoff, och friherrinnan Euphrosyne 
Sophie Taube till Carlöö, n:r 34. 

B a r n  i  f ö r s t a  g i f t e t :  
1. Bernhard Otto, f. 1662, fältmarskalk, f 1743. Tab. 27. 
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2. Henrik Georg, regementsqvartermästare, f. på 1660-talet. Tab. 28. 
3. Hilgard Elisabeth (Lisbeth), f. 1665 u/-0. — Gift 1688 23 

ä 

med överstelöjtnanten vid Åbo läns tremänningskavalleri Otto Gustaf 
von Dellwig till Mönnikorb, f 1706 i Viborg. 

4. Fabian Wilhelm, arfherre till Uddrich, f. på 1660-talet; officer 
i svensk tjenst; kom 1688 till Holland med de hjelptrupper af 4000 
man, som från Sverige afgingo dit mot Ludvig XIV af Frankrike, 
och var 1726 7/s major i holländsk tjenst; slutligen öfverste för ett 
infanteriregrte i Utrecht, f ogift i Reval 1746 4/u- Han egde „Reh-
binderska palatset" derst. Jemte sin broder Gustaf Magnus under-
skref han 1724 27/4 såsom vittne sin faders kusins, Bernhard III 
Rehbinders medgifvande, att hans döttrar måtte inteckna en fordran 
af 300 riksdaler i Kurrisaar. Genom testamente af 1737 18/io blef 

m 
(Tab. 26) 

han insatt såsom sin broders, fältmarskalken frih. Bernhard Otto 
Rehbinders hufvudarfvinge och gjorde med anledning häraf 1744 22 s 
genom ombud i Turin en öfverenskommelse om arfvets fördelning 
med sin svägerska friherrinnan Margaretha Christina Rehbinder till 
Uddrich, född grefvinna di Piossasco. 

5. Fromhold Johan, döpt 1671 2/n; elev i 1. kl. af gymnasium 
1683; student; underofficer vid Åbo läns inf:ri; fänrik derst. 1692; 
f 1697 kort före 24/«. (Chefens för Åbo läns reg:te till fot R. von 
Funcken skrifvelse 1697 ls/7 med resol. s. å. 24/«, då Göran Hufvud-
sköld nämnes i Rehbinders ställe.) 

6. Gustaf Magnus, f. 1673, ryttmästare och landtråd, t 1734. 
Stamfader för stamhuset Uddrich. Tab. 29. 

7. Anna Helena, f. 1674 6/io. 

8. Anders Reinhold, kapten. Stamfader för stamhuset Sellenkiill. 
Tab. 47. 

9. Charlotta Dorothea. — Gift före 1702 u/s med kaptenen vid 
kungl. fältartilleriet Georg Erik von Stiernhielm, n:r 180, till Wassula 
vid Dorpat i Lifland, som 1708 89/Ö stupade i slaget vid Liesna. 

10—18. Nio barn dessutom (deraf antagligen några i andra giftet), 
som dogo unga. 
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Estländska ättegrenen. 

Otto Henriksson Rehbinder 
(Tab. 26) 

I 
Bernhard Otto 

(Tab. 27) 
Henrik Georg 

(Tab. 28) 
Gustaf Magnus 

(Tab. 29) 
(Stamhuset Uddrich) 

Anders Reinhold 
(Tab. 47) 

(Stamhuset Sellenkiill) 

Henrik Johan 
(Tab. 30) 

Otto Magnus 
(Tab. 31) 

Otto Magnus 
(Tab. 48) 

Gustaf Didrik Carl Fredrik Georg Johan 
(Tab. 32) (Tab. 38) (Tab. 49) 

Carl Gustaf 
(Tab. 33) 

Otto Alb. Fredrik 
(Tab. 39) 

Paul Edvard 
(Tab. 42) 

Gust. Constantin 
(Tab. 45) 

Carl Gotthard 
(Tab. 34) 

Reinhold Fabian Ferd. Carl Ernst 
(Tab. 36) (Tab. 40) 

Ludv. Nikolai 
(Tab. 43) 

Paul Julius 
(Tab. 44) 

Carl Fredrik 
(Tab. 46) 

Carl Fredr. Wald. Reinh. 
(Tab. 35) 

Henrik Carl Edvard 
(Tab. 37A) 

Alexander 
(Tab. 41 A) 

René Ernst Constantin 
(Tab. 37B) 

Henrik Carl Edvard Alexander 
(Tab. 379 (Tab. 41 B) 



TAB. 27. 

Friherre BERNHARD OTTO REHBINDER TILL UDDRICH (son af Otto 
Henriksson, Tab. 26); född 1662 den 21 nov. i Reval; fänrik vid 
Nerikes och Vermlands reg:te 1680 4/*> fänrik vid Lifgardet, Falz-
burgs kompani, s. å. 4/<M transporterad till öfverstens kompani 1682, 
löjtnant vid Lifgardet, Liewens kompani, 1683 13/s, transp. till Posses 
kompani derst. 1686 och till Lifkompaniet 1688 27/<, kapten vid grefve 
Nils Bielkes regrte i Holland 1689; öfverstelöjtnant vid öfversten 
Anders Sparrfelts reg:te till fot 1693 den 20 juli; öfverste för gene
ralmajor Lindebooms reg:te 1697 den 20 sept., allt i holländsk tjenst; 
deltog i spanska successionskriget från 1700; var 1706 den 7 sept. 
generalmajor i hertigens af Savoyen tjenst, då han i slaget vid Turin 
kommenderade en del af savoyska armén; generallöjtnant vid savoyska 
artilleriet 1713; guvernör i Pignerol; öfverste för ett tyskt regemente 
i Savoyen och general af artilleriet; var 1720 den 22 maj general 
en chef öfver sardinska armén — sedan Savoyen blifvit en del af 
konungariket Sardinien — samt riddare af Annunciata-orden och af 
S:t Mauritii och Lazari orden; stormarskalk af Sardinien (fältmar
skalk) 1730 den 1. sept.; död i Turin 1743 den 12 nov.1 — Se 
vidare Biografi n:r 8. 

Gift l:o med en fröken von Neuburg, af tysk adel,, som ännu 
lefde 1732 den 1. maj i Turin. 2:o 1739 den 24 maj derst. med 
Christina Margaretha, grefvinna di Feys, di Piossasco, Valvere och 
Piobis, född 1722, lefde ännu 1799 i okt., dotter af Marcel, grefve 
di Feys, di Piossasco, Valvere och Piobis. ' 

B a r n ,  i  f ö r s t a  g i f t e t :  
En dotter, som var f 1732 — Gift med grefve Joseph 

Scaglia de Verrue, som lefde 1743 17/is, då han såsom vittne under
tecknar en arfsöfverenskommelse mellan marskalkinnan Rehbinder 
född di Piossasco och hennes svåger frih. Fabian Wilhelm Rehbinder 
till Uddrich. 

TAB. 28. 

Friherre HENRIK GEORG REHBINDER TILL UDDRICH (son af Otto 
Henriksson, Tab. 26); född på 1660-talet; fänrik vid Åbo läns reg:te 
till fot 1680 29/io; löjtnant vid 6; komp:t (kapten Jonas Hansson von 

1 Enligt officiella handlingar från Turin. Enl. Anrep var han död år 1742. 
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Smittens komp:i) derstädes 1682 den 13 juli. Han deltog i konung 
Carl XII's fälttåg, men gick slutligen i holländsk tjenst, i hvilken han 
uppgifves hafva varit regementsqvartermästare. 

Gift med Christina von Buddcnbrock, dotter af öfverqvarter-
mästaren Johan von Buddenbrock, till Paykull och Nawe, i hans 
första gifte med Barbara Wrangel. 

Friherre GUSTAF MAGNUS REHBINDER TILL UDDRICH (son af 
Otto Henriksson, Tab. 26), friherre af och arfherre till Uddrich, 
arfherre till Lewolde, Maydel i Jorden s:n af Harrien och Gross-

Goldenbeck i Goldenbeck s:n af Wiek, allt i Estland; född 1673 den 
22 mars; var 1699 fänrik vid Karelska reg:tet till häst och blef s. å. 
den 18. aug. af dess dåvarande öfverste frih. Hans Henrik Henriksson 
Rehbinder till Uddrich föreslagen till regementsqvartermästare derst., 
„all den stund han", heter det i förslaget, „uti fortifikationen är fundamen-
taliter perfektionerat, som ock dessutom har han med stora omkost-
ningar och gåt beröm pröfvat dhe utländska campagner"; af öfver-
befälhafvaren i Lifland generalmajoren Wollmar Anton von Schlip-
penbach konstituerad till kapten vid öfversten grefve Adam Carl De 
la Gardies infanterireg:te, majorens kompani, 1702 den 20 juni; 
var 1705 ryttmästare; mannrichter 1717; var 1723 den 9 mars 
ritterschaftshauptmann i Estland; landtråd derst. 1733, död 1734 den 
20 juli. Han egde „Rehbinderska palatset" i Reval. 

Gustaf Magnus var en bland de många medlemmar af ätten, som 
utmärkt sig under konung Carl XII's fälttåg. Sålunda deltog han 
1700 den 20 nov. med Karelska reg:tet till häst i slaget vid Narva 
och tillhörde sedermera generalmajoren Wollmar Anton von Schlip-
penbachs kår, som var afsedd till Liflands försvar. Våren 1705 hade 
en rysk ströfkår af 240 ryttare framryckt i nämnda provins och 

Stamhuset Uddrich. 
TAB. 29. 

GUSTAF MAGNUS REHBINDERS NAMNTECKNING (1726) 

(Tab. 29) 
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hunnit till närheten af estländska gränsen 5 mil från Reval, under 
det att den härjade och plundrade allt hvad som kunde öfverkommas. 
För att hämma fiendens framfärd utsändes ryttermästarne Gust. Magn. 
Rehbinder och Bernhard Virgin med hvardera 60 hästar. De erforo 
snart genom kunskapande, att ryssarne lågo i byn Ober-Pahlen, 
hvarest de trodde sig säkra för öfverraskning. Rehbinder och Virgin 
skyndade sig dit bittida om morgonen den 18 maj, öfverföllo fienden 
och nedgjorde vid första anfallet en stor del af hans folk; men de 
återstående drogo sig under ett häftigt skjutande in i husen i byn, 
hvarifrån svenskarne icke lyckades utdrifva dem. De båda rytt-
mästarne läto då skjuta eld i taken af husen och innebrände ryssarne, 
af hvilka icke flera än 1 löjtnant och 13 man, som blefvo fångne, 
undkommo lågorna. Allt hvad ryssarne röfvat af boskap och husgeråd 
blef återtaget. Detta nederlag satte en sådan skräck i fienden, att 
han på flera veckor icke vågade återkomma till dessa trakter. 

I juni månad s. å. (1705) utsände ryssarne en ny ströfkår om 
1000 man för att söka hämnas nederlaget vid Ober-Pahlen. För att 
skydda landet för dylika ströfkårer hade generalmajor von Schlip-
penbach afsändt till Hurtila i närheten af Weissenstein ett detache-
ment om 340 hästar under befäl af överstelöjtnanten frih. Joachim 
Fredr. von Liewen. Fienden, som fått kunskap om hans ställning, 
visade sig den 27 juni med sin förtrupp på andra sidan om en lång 
bro, der Liewen hade sina förvakter. Så snart denne i Silms, der 
han hade sitt qvarter, blef underrättad härom, beordrade han rytt-
mästaren Göbel, som då hade utposten med 50 ryttare, och Reh
binder, som satt till häst färdig att attösa densamma, att ofördröjligen 
begifva sig emot fienden och försvara passet, till dess han sjelf kunde 
hinna fram med hufvudstyrkan. Ehuru de två ryttmästarne skyndade 
sig allt hvad de förmådde, hade dock fienden, innan de kommo fram, 
redan kommit öfver bron med 300 ryttare, som kastat förvakten till
baka ; men då Liewen en stund derefter anlände med hufvudstyrkan, 
drog fienden sig tillbaka öfver bron, i afsikt att locka svenskarne med 
sig och nedgöra dem på andra sidan. Liewen höll krigsråd och beslöt 
sig för att våga anfallet. Om natten gick han öfver bron; men fienden 
var på sin vakt och föll öfver honom med hela sin styrka, „väl 
rangerad och sluten under klingande spel af pukor och trumpeter." 
Strax före solens uppgång började striden. Liewen anförde sjelf 
venstra flygeln och majoren Anders Johan Zöge den högra. Sven
skarne uthärdade fiendens första salva utan att lossa ett skott, men 
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anföllo sedan under skydd af krutröken så tappert med värjan i hand, 
att ryssarne vid sammandrabbningen råkade i oordning och togo till 
flykten, förföljda af svenskarne med sådan häftighet, att de förgäfves 
tvenne gånger sökte hålla stånd. Emedan hästarne voro uttröttade, 
kunde dock Liewen icke fortsätta förföljandet med hela sin styrka, 
utan beordrade majoren Berndt Wilhelm von Rehbinder (Tab. 109) 
och ryttm. Gust. Magn. Rehbinder att fortsätta förföljandet, till följd 
hvaraf de eftersatte fienden ända till på andra sidan om Ubbakull. 
Fiendens döda räknade man på vägen och i åkrarna till ett antal af 
omkr. 300 man, och i skogen blefvo 230 ryssar nedgjorda af bön
derna, förutom dem som följande dagen ertappades; 1 major, 1 rytt-
mästare och 7 man gjordes till fångar. Svenskarne förlorade dere-
mot under denna strid endast 1 ryttare och några hästar, som blefvo 
skjutna. Bönderna gjorde ett stort byte i kläder, munderingar och 
gevär samt togo dessutom 400 hästar. 

1714 den 15 mars ingick Gustaf Magnus Rehbinder ett arfsför-
drag med sin svåger Eberhard Gustaf von Bellingshausen af innehåll, 
att denne skulle behålla fädernegodsen Maijdel, Bremerhoff och Rest
hoff emot det att han såsom sin aflidna hustrus hemgift skulle erhålla 
1800 riksdaler in specie. 1718 den 9 mars protesterar han emot 
nämnda sin svågers afsikt att försälja Resthoff. — 1720 gjorde han 
jemte sin broder Anders Reinhold hos ryska regeringen ansökan om 
att återfå Lewolde, som under svenska styrelsen blifvit reduceradt, 
och denna ansökan tyckes hafva blifvit bifallen, enär i landtrullan 
öfver Estland 1726 nämnes såsom innehafvare af Lewolde „Baron 
Rehbinder" och i den af 1733 „ Baron und Ritterschaftshauptmann 
Rehbinder". 

Gift 1: o 1706 13/4 med sin faders svägerska Octavia Elisabeth 
von Bellingshausen, död 1707, dotter af landtrådet Herman von 
Bellingshausen, till Maijdel, Bremerhoff och Resthoff, med friherr
innan Euphrosyne Sophia Taube till Carlöö, n:r 34. 2:o 1708 med 
Helena Juliana von Bistram, begrafven 1747 -ö/2, dotter av landt
rådet Bengt Henrik von Bistram, af en i Sverige adlad, men oin
troducerad ätt, till Reisenburg, Rumm och Allo, och friherrinnan 
Margaretha Elisabeth von Fersen, som var dotter af fältmarskalken 
friherre Otto Wilh. von Fersen, n:r 63. 

B a r n :  a )  I  f ö r s t a  g i f t e t :  
1. Bernhard Wilhelm, f. 1707. Han förenade sig i Reval 1756 

1B 7 med sina halfbröder Fabian och Otto Magnus, sin syster Juliana 
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Helena och hennes man Reinhold Johan von Fersen samt sin svä
gerska Ebba Elisabeth Rehbinder, f. Rehbinder, i beslut att Otto 
Magnus enligt aflidne brodern Henrik Johans önskan skulle få lösa 
Uddrich för 19000 rubel. 

b )  I  a n d r a  g i f t e t :  
2. Anna Catharina, f. 1708 8/n-
3. Henrik Johan, f. 1710, löjtnant, var f 1756. Tab. 30. 
4. Fabian, arfherre till Mönnikorb; löjtnant vid Möllendorfska 

dragonreg:tet af preussiska armén 1744 6/s; lefde 1771 i mars, men 
var f 1797 1641 u/i skrifver han från Reval till sin moder och 
beder om 300 rubel, „emedan han annars måste åter vända hem." 
Brefvet börjar med: „Hochwohlgeborne, Hochgeehrteste Frau Baro-
nesse, zusonders sehr gnädige Frau Marna," och afslutas med: „Mit 

aller Estime und Hochachtung bis in dem Todt Ihr gantz gehorsamster 
Sohn Fabian Rehbinder." Han deltog 1756 16/s i ofvan nämnda beslut 
ang. broderns Otto Magnus rättighet att lösa Uddrich, och denne 
hans broder afger 1771 i mars redogörelse för förvaltningen af hans 
egendom under åren 1(364—1671, hvilken redogörelse är bestyrkt 
af svågern Reinhold Johan von Fersen. 

5. Margaretha Elisabeth, f. 1715, f 1734 u/n. 
6. Juliana Helena, döpt 1724 Sl/is, t 1800 14/i«- — Gift 1740 9/io 

med löjtnanten frih. Reinhold Johan von Fersen, n:r 63, till Laupo, 
som lefde 1771 i mars. 

7. Beata Wilhelmina, f. 1726 */e, *j* 1727 -6/i. 
8. Otto Magnus, romersk riksgrefve Rehbinder, f. 1727, gehei-

meråd, f 1792. Tab. 31. 
9. Helena Wilhelmina, f. 1729 äl/7. 

Friherre HENRIK JOHAN REHBINDER TILL UDDRICH (son af Gustaf 
Magnus, Tab. 29), arfherre till Uddrich, född 1710 den 18 mars, 
löjtnant i rysk tjenst; död före 1756 den 24 jan., då hans lik blef 

FABIAN RKHHINDKRS NAMNTECKNING (1741) 

(Tah. 29) 

TAB. 30. 

109 



SACK 

„solenniter" nedsatt i hans svärfaders, landtrådet frih. Otto Henrik 
Rehbinders till Uddrich, familjegraf i Revals Riddar- och Domkyrka.— 
Gift 1745 24/s med sin syssling friherrinnan Ebba Elisabeth Rehbinder 
till Uddrich, arffru till Machters, Jorden och Herkiill, i hennes första 
gifte, begrafven 1778 "/*; dotter af landtrådet frih. Otto Henrik 
Rehbinder till Uddrich (Tab. 76) och hans första fru Juliana von 
Marqvard, n:r 1863. 

TAB. 31. 

Friherre OTTO MAGNUS REHBINDER TILL UDDRICH, romersk riks-
grefve Rehbinder, (son af Gustaf Magnus, Tab. 29), arfherre till 
Uddrich, Mönnikorb och Lewolde, herre till Sack i Kegel s:n, 
Wannamois i Kirrefer s:n samt till Paddok, Waihowa, Kurrisaar och 
Körrendank, alla i Estland; född 1728 den 12 april och döpt s. å. 
den 7 dec.; assessor i rysk tjenst 1765, kammarherre och geheimeråd 
i Sachsen-Weimar. Han blef 1787 den 27 juni af kejsar Joseph II 
för sig och sina manliga och qvinliga descendenter upphöjd i det 
Heliga Romerska rikets riksgrefvevärdighet, på hvilken hans afkom-
lingar erhöllo kejsarens af Ryssland bekräftelse genom Heraldie-
Departementets ukas af 1840 den 4 juni, som bekräftar dem i deras 
värdighet såsom romerska riksgrefvar, men icke såsom ryska grefvar. 
Död 1792 d. 25 febr. 
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Han deltog 1756 16/s i Reval i delningen af sin aflidne broder 
Henrik Johans efterlemnade förmögenhet, hvarvid han fick öfvertaga 
Uddrich för 19000 rubel. Genom köpekontrakt, dateradt Reval 1761 
1 'a, köpte han Kurrisaar af Woldemar Henrik Reinhold von Reh
binder (Tab. 112) för 11000 rubel och erlade köpesumman derst. 
enl. qvitto af 1763 10/s. 

Gift l:o 1752 30/B med Agneta Helena von Bistram, död i 
barnsän g  s t r a x  f ö r e  1 7 5 3  9 / a ,  1 9  å r  g a m m a l ,  o c h  b e g r a f v e n  1 7 5 4  l / s ,  

dotter af assessorn Bengt Fredrik von Bistram, af en i Sverige 
adlad, men ointroducerad ätt, till Alt- och Neu-Riesenburg. 2:o 1756 
18/i med friherrinnan Dorothea Sophia von der Pahlen, född 1737 a/i, 
död 1768 e/«' dotter af assessorn friherre Arndt Didrik von der 
Pahlen, n:r 75, till Palms, och Magdalena Elisabeth von Derfelden, 
samt syster till generalen friherre Peter Ludvig von der Pahlen, 
rysk-estländsk grefve von der Pahlen. Till hennes högtidliga begraf-
ning den 10 april 1768 trycktes följande dikter: 

Eröfnet euch, geschlagne Wunden, 
Komt zu uns, triibsalsvolle Stunden, 

Und stiirmt auf unsre Seele zu. — 
Zwar sind wir schwach, euch zu ertragen; 
Doch hier in diesen Thränen-Tagen 

Seyd ihr — grausamer Wunsch — uns selbst die gröszte Ruh. 

Ja, Thrsinen, flieszt, flieszt hin zur Bahre: 

Die, welche unsre Wollust ware, 
Sie ist nicht mehr, — Sie deckt der Staub. 

Flieszt nicht mehr auf das Krankenbette; 

Wo Sie sonst weinend mit uns redte, 
Da ist Sie nicht: Sie ist bei unsern SeuFzern taub. 

O Mutter! — können wir Dich nennen? 
Dich musz der Tod schon von uns trennen, 

Dich reiszt das strenge Schicksal fort. 
Kaum sind die Knospen aufgegangen, 
So miissen sie schon tröstlös hangen: 

Der Baum liegt hingestreckt; die Äste sind verdorrt. 

Wer wird nun unsre Jugend leiten? 
Wer wird uns helfen, wenn wir gleiten? 

Wer wischet unsre Thränen ab? 
O darfst Du / Mutter i von den Höhen 
Noch einmal in den Jämmer sehen, 

So wirf noch einen Blick auf unsern Schmerz herab. 
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Kanst Du noch unsre Seufzer hören, 
Wird dies nicht Deine Ruhe stöhren; 

So komm, in Mitleid eingehullt. 
Sieh uns, sieh, wie dort in der Wiege 
Ein unerzogner Waise liege, 

Des Jämmers unbewuszt, der unsre Brust erfiillt. 

Sieh, wie wir weinen, wie wir klagen, 
Wie wir uns unsern Kummer sägen, 

Der furchtbar durch die Seele bebt. 
Wir weinen; — wer hemmt unsre Schmerzen? 
Wir klagen; — wer heilt unsre Herzen? 

Die ein geschärfter Dolch mit heiszer Wuth durchgräbt. 

Sieh unsern Väter — GOtt! — Er bebet, 
Sein Auge starrt ganz unbelebet 

Auf die erblaszte Leiche hin. 
Denn sieht Er auf uns. — Ihn durchwiihlet 
Ein schleichend Weh — wie Eisz; — Er fiihlet 

Den Gram, der in uns sitzt, zehnfach in Seinem Sinn. 

Und keine Zähre hemmt Sein Leiden, 
Die Zähre, die bey Traurigkeiten, 

Die Quelle unsrer Lindrung ist. 
Er seufzt und schlägt die Augen nieder, 
Blickt auf den Sarg und seufzet wieder; 

Sein Mund verschweigt die Qual, die Seine Brust verschlieszt 

Doch plötzlich flieszt Dein Auge iiber, 
Dein Antlitz, welches erst viel triiber, 

Viel diistrer, als ein Grabmahl, war, 
Entfaltet sieh! — o Väter / zeige, 
Sag', wer beut Dir bey dieser Leiche 

So vielen suszen Tröst, so viel Erquickung dar? 

GOtt ist's, sprichst Du / Er läszt mich hoffen. 
Er macht mein triibes Auge offen, 

Er mischet Lindrung in die Pein. 
Seht, Kinder, auf die Mutter nieder, 
Seht, wie die Schmerzgewohnten Glieder, 

Von allem Schmerz' befrevt, in ihrer Ruhe seyn. 

Wir fiihlen's, Väter / und befehlen 
Dem Schrecken uns nicht mehr zu quälen. 

GOtt ist's und die Religion, 



SJtg bet 

£etxr(i$en ^eerbtgung 
ber 

^>oct>tt?of>lgebo^mcn $rep|)emnn 

£)prpff tö 
t>on ber ^)tt§lf II, 

b e ö  

£oc$wof)lgebof>nien ^re^errn 

ö f f u  S J l ö p u ^  
t>on SRepinkr, 

Seföefetten grau ©emafrtnii, 
wddjc ben 10 2lprtl 1768. ju ifjrci' SRufjcjrÄtte gcbracfyt »utbe; 

tDolten i()ie ticfe 33efrtibnif? an ben£a<j Iegcn/ 

©et' S55of)lffelig^SSerftorbenen 
Oiirtcrloffcnc jtinber; 

©ufrat» ©icfccid), 
SDlacjtalnu €(ifabctljr 
QBill)clmina Helena ^vicfceviea, l t>on 9tcfjbinbct, 
Dtto SJiAijnuä, 
£avl Svie&trid), ) 

2\eVfll/ 8<^*ucft bci» 3. 3- Äofjlcrö c3B»ftn?"f. 

TITELSIDA TILL OMSTÅENDE DIKT, TRYCKT VII» DOROTHEA 
SOPHIA REHBINDERS F. VON DER PAHLEN BEGRAFNING 

8 — Ätten Rehbinder. 



Ihm danken wir fur seine Gnade, 
Ihn preisen wir bey seinem Rathe, 

Und zu ihm nahn wir uns durch seinen ein'gen Sohn. 

So ruhe denn, du morsche Hiille / 
rtuh' sanft in Deines Grabes Fulle, 

Bis Dich der HERR mit uns vereint. 
Einst werden wir uns wieder sehen, 
Und ewig in die Freude gehen. 

Hier weint das Aug um Dich / wie man um Engel weint. 

B a r n :  a )  I  f ö r s t a  g i f t e t :  
1. Ett barn, f kort efter födelsen 1753. 
b )  I  a n d r a  g i f t e t :  
2. Gustaf Didrik, f. 1756, kretsadelsmarskalk, f 1826. Tab. 32. 
3. Magdalena Elisabeth, f. 1758, och döpt s. å. 8/s, t 1797 6/»; 

efter sina föräldrar ärfde hon 15000 rubel, hvaraf hennes broder 
Gustaf Didrik 1797 utbetalade 5000 rubel och återstoden 1798 till 
hennes arfvingar. — Gift 1777 16/s med överstelöjtnanten friherre 
Hans Henrik von Fersen, n:r 63, från hvilken hon blef skild. 

4. Wilhelmina Helena Fredrika, f. 1760 och döpt s. å u/±. — 
Gift med kammarherren friherre Fredrik Anton Gottlieb Jaroslaw 
von Prittwitz, till Oel i Schlesien, som lefde 1799 i okt., då han 
vistades i Königsberg, hvarest han af sin svåger riksgrefve Gust. 
Didr. Rehbinder emottog fullmakt att föra arfsprocessen emot fält
marskalken frih. Bernhard Otto Rehbinders enka, f. di Piossasco. 

5. Otto Magnus, arfherre till Wannamois, f. 1761 5/« * Reval. 
1791 lö/s upprättades på Riddarhuset derst. hans anträd med 16 

anor, hvilka voro följande: 

Fäderne: Möderne: 

1 .  Rehbinder 1 .  von der Pahlen 
2. von Uexkiill 2. von Mestacken 
3. von Tiesenhausen 3. von Wachtmeister 
4. von Uexkiill 4. von Taube 
5. von Bistram 5. von Derfelden 
6. von Taube 6. von Tiesenhausen 
7. von Fersen 7. von Löwen 
8. von Uexkiill 8. von Nieroth. 

1798 u/ia och 1799 14/* vistades han i Celle i Tyskland. 1808 
ingick han i Johanniterorden och blef kommendör öfver Lietzen. 
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1821 "V9 samt 1822 9/? skrifver han till sin broder Gustaf Didrik 
från Geneve, der han bodde i „Maison Picot, place de la Fusterie" 
hos Madame Rochez, i hvilka bref han talar om sin dotter Elise, åt 
hvilken han lät gifva lektioner i musik och franska, och tillsammans 
med hvilken han ofta besökte theatern. Han egde „Rehbinderska 
palatset" i Reval, i hvilket 
han enl. hyreskontrakt af 
1811 17/s åt sin broder 
Gustaf Didrik uthyr den 
i mellersta våningen be
lägna kammaren jemte en 
sal, en källare, ett hvalf, 
ett på gården befintligt 
kök, ett domestikrum, ett 
stall för 8 hästar, ett 
vagnshus samt bodarna 
i båda tillbyggnaderna, 
emot en öfverenskommen 
årlig hyressumma af 1000 
rubel i bankoassignationer. 
Slutligen sålde han Wan
namois och Rehbinderska 
palatset till Gustaf Didrik, 
tog sin förmögenhet och 
sin oäkta dotter Elise med 
sig och öfverflyttade till 

Norra Amerika, der han OTTO MAGNUS REHBINDER 
dog 1847 vid 86 års (T«K 3IN:R5) 

ålder. 
6. 
7. 

Josepha Dorothea Augusta, f. 1763 i mars, var f 1768. 
Carl Fredrik, f. 1764 10/u, hakenrichter, f 1841. Tab. 38. 

TAB. 32. 

Riksgrefve GUSTAF DIDRIK REHBINDER TILL UDDRICH (son af 
Otto Magnus, Tab. 31), arfherre till Uddrich, Mönnikorb, Kurrisaar, 
Buxhöwden, Jöhntack och Pallal i St. Catharinen s:n, en ne fe r i 
St. Simonis s:n, Wannamois, Lautel och Seyer i Kerrefer s:n, Ker-

115 



GUSTAF DIDRIK REHBINDER 
(Tab. 32) 

rifer i Turgel s:n, Woddofer och Wando samt herre till Magnushoff, 
Rumba och Annenhoff, det sistnämnda i Kusal s:n, alla i Estland; 
född 1756 och döpt s. å den 6 dec. 

Af sin fader arrenderade han godsen Wannamois, Seyer, Lautel, 
Uddrich, Kurrisaar och Mönnikorb, för hvilka han 1780 */5 i Reval 
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ANNA MAGDALENA GUSTAFVA REHBINDER F. VON SCHWENGEI.M 
(Tab. 32) 

erlade arrende för 1779 med 12000 rubel. Sedermera studerade han 
landtbruk i Tyskland och blef 1795 ledamot af Kongl. Ekonomiska 
sällskapet i Potsdam samt af Kurfurstl. Ekonomiska sällskapet i 
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UDDRICH, FRÅN NORR 

Dresden. Han var 1818 kretsadelsmarskalk i Wierlandska kretsen 
af Estland, hvarjemte han under många år var ledamot af riddar
husutskottet och af direktionen öfver estländska adelns kreditkassa. 
1794 köpte han Wando af öfversten Carl Anton Berg för 10000 rubel, 
Wannamois och „Rehbinderska palatset" i Reval köpte han af sin 
broder Otto Magnus, hvarjemte han tillhandlade sig ett hus i staden 
Wesenberg. 1820 14/» förbinder sig F. J. von Baggehufwudt att för
valta de honom tillhöriga godsen Wannamois, Lautel och Seyer samt 
sätesgårdarna Magnushoff, Rumba och Annenhoff. Han var slutligen 
riddare af Ryska Wladimirsordens 4. kl. Han och hans hustru 
uppförde 1796—1803 den nuvarande manbyggnaden på Uddrich 
genom dertill införskrifna italienska arbetare. Död på Uddrich 1826 
den 31 juli och begrafven i familjegrafven derst. 

Gift 1790 den 3 sept. med Anna Magdalena Gustaf va von 
Schwengelm, arffru till Wennefer, död i Leipzig i Tyskland 1809 

REINHOLD REHRINDERS NAMNTECKNING (1804) 

(Tab. 32) 

den 2 maj och begrafven vid Uddrich, dit hon fördes från döds
orten i en med 6 svarta hästar förspänd vagn; dotter af öfversten 
Bernhard Gustaf von Schwengelm, af en i Sverige adlad men oin
troducerad ätt, till Peut och Wennefer. 
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REHBINDERSKA GRAFVEN I PARKEN VID UDDRICH 

B a r n :  
1. Otto Henrik Reinhold, f. 1791 11/T; var 1804 31/i elev vid 

Riddar- och Domskolan i Reval enl. ett hans bref af nämnda datum 
till hans föräldrar, hvilket bref för att vara skrifvet af en 12—13 års 
gosse vittnar om mycken intelligens och om ett vaket, skämtsamt 
lynne; f 1805 31/7. 

2. Carl Gustaf, f. 1793, landtråd, f 1851. Tab. 33. 
3. Juliana Magdalena, arffru till Wannamois, Lautel och Seyer, 

f. 1794 25/s, t 1864 16/ö. — Gift 1818 28/s på Uddrich med general
majoren friherre Bernhard Henrik Clodt von Jiirgensburg, n:r 126, 
f. 1767 u/io, f 1853 2/io. 

TAB. 33. 

Riksgrefve CARL GUSTAV REHBINDER TILL UDDRICH (son af 
Gustaf Didrik, Tab. 32), arfherre till Uddrich, Mönnikorb, Kurrisaar 
Buxhöwden, Jöhntack, Woddofer, Wando, Pallal och Kerrefer; född 
1793 den 14 juni. Han uppfostrades i sitt fädernehem och inträdde 
sedan i Riddarakademien i Reval, hvarefter han en tid vistades vid uni
versitetet i Leipzig, der han var närvarande under tredagarsslaget 
mellan Napoleon I och de allierade makterna 1813 den 17—19 
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CARL GUSTAF REHBINDER (Tab. 33) 

(Efter tafla af Petzold) 

okt. Han gjorde äfven flera resor till främmande länder. Vid hans 
återkomst till fäderneslandet gaf honom hans fader godset Kerrefer, 
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ERNESTINE SOPHIE REHBINDER F. VON UNGERN-STERNBF.RG (Tab. 33) 
(Efter tatla af Petzold) 

hvarest han bodde till dess han tillträdt de öfriga stora fädernegodsen, 
då han sålde Kerrefer till öfverste Liiders. Han erhöll i sitt hem
land flera befattningar; sålunda blef han kreisgerichtsassessor, 
hakenrichter, oberkirchenvorsteher för Riddar- och Domkyrkan i 
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Reval samt slutligen landtråd 1844. Död 1851 den 7 nov. i Tilsit 
i Preussen och begrafven i familjegrafven vid Uddrich. 

Gift 1818 10/io med sin kusins svägerska friherrinnan Ernestine 
Sophie von Ungern-Sternberg, född 1793 -Si, f 1886 ->6/12 och 
begrafven i familjegraf
ven vid Uddrich; dotter 
af majoren friherre Carl 
Ludvig Ferdinand von 
Ungern Sternberg, n:r 
54, till Klein- Lechtigail, 
och Juliana Jakobina von 
Wartmann. 

B a r n :  
1. Gustaf Ludvig 

Eberhard, arfherre till 
Wennefer, f. 1819 %; 

elev vid Riddar- och 
Domskolan i Reval; löjt
nant vid ett ryskt gardes-
reg:te; ryttmästare derst.; 

kreisgerichtsassessor; 
kirchenvorsteher för St. 
Catharinen kyrka; f 
1853 2%. 

2. Anna Juliana, f. 
1821 2l/7, f 1861 2S/S.— 

Gift 1844 10/9 med mann-
richtern Peter Alexander von Brevem, af en i Sverige adlad, men 
ointroducerad ätt, till Orrenhoff och Maart, f. 1813 2/i. 

3. Ernestine Gabriella, arffru till Wennefer (efter broderns 
Gustaf Ludvig Eberhard död), f. 1824 28/a. — Gift 1846 26/a med 
mannrichtern Carl Theodor von Bremen, till Awandus och Kappo, 
t 1892 i maj på Awandus. 

4. Helene Adelheid, f. 1826 27/i, t s- l7/7 och begrafven i 
familjegrafven vid Uddrich. 

5. Amalia Carolina, f. 1827 27/s, t 1858 l7/s på Uddrich och 
begrafven i familjegrafven derst; ogift. 

6. Otto Reinhold, f. 1828 på Uddrich, f 1841 29/s derst. 
och begrafven i familjegrafven. 

JULI ANE VON BREVERN K. REHBINDER (Tab. 33) 

(Efter tatla af Hubner 1841) 
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CARL, REINHOLD, ERNESTINE OCH LOUISE. REHBINDER (Tab. 33) 

(Efter taHa af Petzold 1838) 

7. Carl Gotthard, f. 1820, godsegare, f 1878. Tab. 34. 
8. Reinhold Fabian, f. 1831, landtråd, f 1905. Tab. 36. 
9. Louise Marie, f. 1834 i6/Ö. Hon reste 1854 med sin moder 

och sin broder Reinhold Fabian på en ångbåt mellan Riga och 
Liibeck, då densamma midt på Östersjön råkade i brand och sväfvade 
i den största fara att förgås med man och allt; men sedan man 
pumpat så mycket vatten på den brinnande lasten, att fartyget höll 
på att sjunka, blef elden slutligen siäckt. Sedan passagerarne måst 
tillbringa en hel natt ofvanpå däcket, anlände ångbåten ändtligen till 
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Lubeck, der Louise Marie till följd af den utståndna förskräckelsen 
insjuknade i hjerninflammation. Hon fördes till Berlin, hvarest hon 

afled s. å. (1854), och 
der hon är begrafven.1 

TAB. 34. 

Riksgrefve CARL 

GOTTHARD REHBINDER 

TILL UDDRICH (son af 
Carl Gustaf, Tab. 33), 
arfherre till Buxhöw-
den,Jöhntack,Woddofer, 
Wando och Pallal, hvilka 
gods han vid arfskiftet 
efter fadern erhöll efter 
lottning med brodern 
Reinhold Fabian; född 
1829 >, död 1879 22/n 
i San Remo i Italien. 

Gift 1860 23/« med 
friherrinnan Anneitevoti 
Uexkull-Gyllenband, i 
hennes första gifte, född 
1835 17/7, t 1903 9/i i 
Dresden; dotter af fri
herre Fredrik von 
Uexkull-Gyllenband (af 
Stamhuset Fickel), till 

Matsoll, och Anna von Patkull, samt gift andra gången med portu
gisiske legationssekreteraren vid hofvet i Rom, Fari de Gentile, från 
hvilken hon blef skild. 

S o n :  
Carl Fredrik Woldemar Reinhold, f. 1861, godsegare, f 1900. Tab. 35. 

REINHOLD REHBINDER 

(Tab. 361 

TAB. 35. 

Riksgrefve C A R L  FREDRIK WOLDEMAR REINHOLD REHBINDER 

TILL UDDRICH (son af Carl Gotthard, Tab. 34), arfherre till Bux-

1 Muntligt meddelande till förf. af riksgrefve Reinhold Fabian Rehbinder till Uddrich. 
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höwden, Jöhntack, Woddofer, Wando och Pallal; född 1861 u/n. 
Han gjorde i sin barndom ett fall, till följd af hvilket han för sin 
återstående lifstid blef halt genom en skada i höften. Död på 
Buxhöwden 1900 28/io och begrafven vid St. Catharinen kyrka. 

Gift 1895 24/öi Schweiz 
med Anna Adéle Berge-
mann, född 1866 Va i 
Berlin. 

TAB. 36. 

Riksgrefve R E I N 
HOLD FABIAN REHBIN

DER TILL UDDRICH (son 
af Carl Gustaf, Tab. 33), 
arfherre till Uddrich, 
Mönnikorb och Kurrisaar, 
som han vid arfskiftet 
efter fadern erhöll genom 
lottning med brodern Carl 
Gotthard; född 1831 på 
Uddrich och döpt derst. 
s. å. 7/2; hakenrichter; 
kretsdeputerad 1867— 
1878; ritterschaftshaupt-
mann i Estland 1878— 
1881, landtråd derst. sistn. 
år; kirchenvorsteher för 
Riddar- och Domkyrkan 
i Reval 1888—1889; afsked från landtrådsembetet 1899; död på 
Uddrich 1905 den 10 apr. och nedsatt i familjegrafven derst. Han 
egde „Rehbinderska palatset" i Reval; men det blef exproprieradt 
1894, emedan det stod i vägen för en rysk kathedralkyrka, som då 
började byggas på Domberget; han köpte derefter huset n:r 22 vid 
Breitstrasze i Reval, hvilket han omvexlande med Uddrich bebodde. 

Gift 1858 den 14 nov. med friherrinnan S t e l l a  C h a r l o t t a  v o n  
Ungern-Sternberg, född 1838 den 30 juli, död 1904, från hvilken 
han blef skild 1866, dotter af godsegaren friherre Edvard Archibald 
Percival von Ungern-Sternberg, n:r 54, till Newe, och Josephina 
Anna Helena von Helfreich. Friherrinnan Stella von Ungern-

»v 

STELLA VON BREMEN F. REHBINDER 
(Tab. 36) 
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UDDRICH, FRÅN SÖDER 

Sternberg gifte sig andra gången med en rysk furste, med hvilken 
hon hade en son och en dotter, och från hvilken hon äfven blef skild. 

B a r n :  
1. Henrik Carl Edvard, f. 1860, manngerichtsassessor. Tab. 37 A. 

2. S t e l l a  M a r i a  E l i s a b e t h  E r n e s t i n e ,  f. 1862 2,5/8 på Uddrich.— 
Gift derst. 1883 30/n med sin kusin godsegaren Konstantin Carl 
von Bremen, till Wennefer, Awandus och Kappo, f. 1855, son af 
mannrichtern Carl Theodor von Bremen och riksgrefvinnan Erne
stine Gabriella Rehbinder (Tab. 33). 

TAB. 37A. 

Riksgrefve H E N R I K  C A R L  E D V A R D  R E H B I N D E R  T I L L  U D D R I C H  

(son af Reinhold Fabian, Tab. 36), arfherre till Uddrich, Kurrisaar 
och Mönnikorb; född 1860 den 21 febr. på Uddrich; disponerade 
och bebodde Mönnikorb 1884—1905; manngerichtsassessor 1883— 
1886, kirchspielsvorsteher 1886—1889. Vid faderns död 1905 till
trädde han fädernegodsen och bosatte sig på Uddrich. 

Efter ryska rikets sammanstörtande 1917 blef Estland utplundradt 
och förödt af ryska soldathopar och estländska bolsjeviker. Uddrich 
blef derunder plundradt tvenne gånger, 1917 och 1918; husgerådet 
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INTERIÖR FRÅN UDDRICH 

sönderslogs, konstsaker förstördes, kreaturen dödades och kastades 
på dyngstacken. Under oroligheterna vistades Henrik Rehbinder 
med sin hustru, sin son Henrik, som återkommit från fronten, och 
sin dotter Stella i Tawastehus i Finland, hvilken stad blef räddad 
från förstöring af de röda finnarna genom tyska truppers ditkomst 
i sista stunden. Vid „agrarreformensa genomförande i Estland blefvo 
godsen konfiskerade, och Henrik Rehbinder fick af all sin egendom 
endast behålla sitt hus i Reval, Breitstrasze 22, der han och hans 
hustru nu äro bosatta. 

Gift 1884 den 5 nov. i Paris med Marie Madeleine von 
Kolzebue (af grekisk-ortodoxa trosbekännelsen), född 1863 den 2 juni, 
dotter af ryska verkliga geheimerådet och ambassadören hos Nord-
Amerikas Förenade Stater Ernst Paul von Kotzebue, till Kirna, och 
furstinnan Pauiine Praskowja Mawros, till Maora Domnesca (nära 
Bukarest), af en grekisk ätt från Rumänien (samma slägt som furst
liga ätten Ghika). 

B a r n  ( a f  l u t h e r s k - e v a n g .  t r o s b e k . ) :  
1. M a r i e  M a d e l e i n e , f. 1885 14/» på Mönnikorb. — Gift 1909 

20 io på Uddrich med f. kaptenen vid ryska flottan och marinattachén 
vid ryska beskickningen i Stockholm, grefve Paul von Keller; var 
1924 anställd och bosatt i Rumänien. 
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2. Marguérite, f. 1886 15/ii på Mönnikorb. — Gift 1920 21 9 i 
Berlin med f. löjtnanten i ryska flottan Konstantin Wassiliewitsch 
Krijanowski; voro 1924 bosatta i Paris. 

3. Reinhold Ernst Konstantin (René), f. 1888. Tab. 37 B. 

4. Stella, f. 1891 24« 
på Mönnikorb. — Gift 
1918 2S/9 med godsega-
ren friherre Gustaf 
Henrik Ständertskjöld-
Nordenstam (finska fri-
herrl. ätten n:r 46) till 
Kirstula i Tawastehus 
landsförsamling och till 
Lampola och Kommila 
i Huttula s:n i Finland, 
f. 1880 17/4. 

5. Henrik Carl Ed
vard, f. 1896, ingeniör. 
Tab. 37C. 

Riksgrefve REINHOLD 

ERNST KONSTANTIN (RE-

NÉ) REHBINDER TILL 

•; UDDRICH (son af Hen
rik Carl Edvard, Tab. 

1 Oj 37 A|.född 1888 den 14 
jan. i Reval. Anmälde 

HENRIK REHBINDER sjg vid „verldskrigets" 
(Tab'3/A) utbrott 1914 såsom fri

villig och blef reservofficer vid ett ryskt gardesregemente; utmärkte 
sig mycket och tilldelades snart St. Georgskorset för tapperhet, men 
blef fången redan vid ryska arméns återtåg från Ost-Preussen i ok
tober 1914 och tillbragte 4 år i fångläger i Bayern, först i Plassen-
burg och senare i Rosenberg; gjorde härunder flera flyktförsök, som 
väckte stort uppseende på grund af deras oförvägenhet, och som 
blefvo mycket omtalade i tidningarna. Är f. n. anställd hos konun
gen af Abessinien Ras Taffari. 

Gift 1919 den 27 febr. på Warzin i Tyskland med grefvinnan 

TAB. 37 B. 
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MÖNNIKORB 

(I förgrunden Madeleine Rehbinder f. von Kotzebue) 

Doroihée Sibylle Catharina von Bismarck-Schönhausen, född 1892 
den 9 dec. i Hannover, dotter af grefve Wilhelm Otto Albert von 
Bismarck-Schönhausen och grefvinnan Sibylle von Arnim (samt son
dotter till tyske rikskansleren furst Otto Edvard Leopold von Bis-
marck och Jeanne Fredrique Charlotte Dorothée von Puttkamer); 
skilda 1920. 

S o n :  
Otto Magnus, f. 1919 n / x s  i Berlin. 

TAB. 37 C. 

Riksgrefve H E N R I K  C A R L  E D V A R D  R E H B I N D E R  T I L L  U D D R I C H  

(son af Henrik Carl Edvard, Tab. 37 A), född 1896 den 28 april på 
Mönnikorb; utexaminerad från Nicolai-gymnasiet med guldmedalj 
1915 i maj och studerade derefter ett år vid Kejserl. Alexander-
Lycéet i St. Petersburg. Anmälde sig 1916 såsom frivillig och an
ställdes vid 1. artilleribrigadens 1. batteri af ryska armén; blef efter 
kort tid sårad och låg i 4 månader på lazarett i St. Petersburg; 
återvände derefter till krigsskådeplatsen och tjenstgjorde såsom artilleri
observatör vid rumänska fronten; utnämndes våren 1917 till löjtnant 
i artilleriet och dekorerades med St. Georgs-medaljen för tapperhet; 
under krigsoperationer i Sereth-sumparna i augusti 1917 blef han 
angripen af malaria och räddades härigenom undan den ryska bolsje-

9 — Ätten Rehbinder. 
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vikiska revolutionen, emedan han vid dess utbrott befann sig i Fin
land med sjukpermission. Studerar sedan 1921 elektroteknik vid 
Tekniska Högskolan i Mtinchen. 

Gift 1923 den 17 aug. i St. Petri domkyrka i Bremen med 
Irene Margareihe Mathilcle Amalie Koenenkamp, f. 1897 den^21 
sept. i Bremen, dotter af grosshandlaren Wilhelm Koenenkamp 
och Antonie Clewing. 

S o n :  
M a r k  A l e x e i  R e i n h o l d  K o n s t a n t i n , f. 1924 V 

PAUL KELLER 

(Tab. 37 A) 
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TAB. 38. 

Riksgrefve CARL FREDRIK REHBINDER TILL UDDRICH (son af 
Otto Magnus, Tab. 31), arfherre till Sack, Friedrichshoff, Rahhola 

MARIE KELLER, F. REHBINDER 

(Tab. 37 A) 

och Jelgimeggi, alla i Kegel s:n, Estland; född 1764 den lOnov. på 
Friedrichshoff; hakenrichter i Harrien; död 1841 den 25 juli på 
Friedrichshoff. 

Gift 1786 den 25 april med grefvinnan G e r t r u d e  F r a n c i s k a  
Elisabeth von Nassau zu Leck, född 1771 den 10 nov., död 1838 
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den 15 mars, dotter af grefve Ludvig Theodor von Nassau zu Leck 
och Johanna Franciska Elisabeth von Cronsaz. 

Ätten von Nassau är nu utgången på svärdsidan, men fortlefver 
^ännu på spinnsidan i Luxem

burg: grenen Nassau—Walram, 
jttM — och i Holland: grenen Nassau 

f- —Oranien. Till denna sista 
wååm ' gren hörde grefvinnan Gertrude 

1 *2 Rehbinder, f. von Nassau. Hen-
nes farfar var holländske gene-

jé £R& ralfältmarskalken grefve Henrik 
•ÉiwW W von Nassau, f'" Owerkerk, som 

M var sonson till prins Moritz af 
JwF W Oranien. grefve af Nassau. 
w fl Denna ättegren egde de stora 
V i I fl holländska godsen Leck och 

B Breda, som kom i slägtens ego 
år 1404, då grefve Engelbert 

A, von Nassau ingick ägtenskap 
aBL * med Johanna von Polanen, 

Leck och Breda, som var den 
sista af sin ätt. — Grefvinnan 
Gertrude Rehbinder f. von Nas-
sau zu Leck, var slägtinge och 
väninna till franska drottningen 
Marie Antoinette, hvars broder, 
kejsar Joseph II, förlänade det 
nyförmälda herrskapet Rehbin-
der med grefvetitel genom att 
upphöja hans fader, friherre 
Otto Magnus Rehbinder till 

' Uddrich (Tab. 31) i romersk 
1 riksgreflig värdighet (1787). 

B a r n :  
V, * ^ 1. Otto Albert Fredrik, 

g f. 1786, godsegare, f 1813. 

Paul 
IRENE REHBINDER F. KOENENKAMP manngerichtsassessor, + 1870. 
OCH HENRIK REHBINDER (Tab. 37C) T , 

1 ab. 42. 
3. Gustaf Konstantin, f. 1797, löjtnant, f 1821. Tab. 45. 
4. C a r o l i n e  L o u i s e ,  f. 1802 16/a- — Gift l:o 1819 5 / io med 

grefve Carl Theodor von Mannteuffel, från hvilken hon blef skild. 
2:o 1830 med ryska statsrådet Julius Johan von Fehst, t 1831. 
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TAB. 39. 

Riksgrefve OTTO ALBERT FREDRIK REHBINDER TILL UDDRICH 

(son af Carl Fredrik, Tab. 381, arfherre till Rahhola och Jelgimeggi; 
född 1786 den 14 dec.; student vid universitetet i Dorpat 1804; död 
1813 den 25 juli. 

Gift 1807 den 25 maj med Julie von Stackelberg, af stamhuset 
Ruhde, född 1788, död 
1849 den 27 febr. 

B a r n :  
1. Ferdinand Carl 

Ernst, f. 1808, general
major, f 1890. Tab. 40. 

2. Anna Franciska, 
f. 1809 -s/5, f 1822 u/,*. 

3. Pauline Auousta 
Elisabeth, f. 1810 2S/n. 
— Gift 1839 2/i med rytt-
mästaren Carl von Hoy-
ningen Huene, till Kelp, 
t 1849 38/». Såsom enka 
blef hon stiftsdam i Ma
riastiftet vid Catherinen-
thal invid Reval. 

4. Constance,f. 1812 
18/s, t 1869 18/i. — Gift 
1836 18/i med stabsrytt-
mästaren Gregor Wilhelm 
von Harpe, till Afer, f. • CARL FREDRIK REHBINDER 

1808 */n, f 1847 3/8. (Tab 38) 

TAB. 40. 

Riksgrefve F E R D I N A N D  C A R L  E R N S T  R E H B I N D E R  T I L L  U D D R I C H  

(son af Otto Albert Fredrik, Tab. 39), herre till Kotzum, Rumm 
och Känik, samtliga i Kusal s:n, Estland; född 1808 den 10 juni på 
Friedrichshoff; inträdde i ryska armén vid Lifgardets Semjonowska 
infanterireg:te; deltog under sin tjenstetid i alla krig som föreföllo 
under kejsar Nikolai I's regeringstid; kommenderade senare Lif
gardets finska infanterireg:te; slutligen generalmajor; var bl. a. riddare 
af St. Georgsorden; tog afsked 1857 och drog sig tillbaka till sina 
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KARL FREDRIK REHBINDER 

(Tab. 38) 

ofvannämnda gods, hvilka förut varit i ätten Rehbinders ego, och 
som han s. å. inköpt. 

Gift 1843 den 2 maj i St. Petersburg med Maria Danailowna 
von Polosojf, född 1828 den 21 febr., död 1892 den 2 maj i Reval, 
dotter af generallöjtnanten Daniel von Polosoff. 

B a r n :  

1. Anna, f. 1846 4/r i St. Petersburg. — Gift 1867 22 a med 
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GERTRUDE REHBINDER F. VON NASSAU ZU LECK 

(Tab. 38) 

godsegaren Iwan von Nasacken, till Neu Werpel, f. 1838 3/s, + 
1900 28/s i Reval. 

2. Alexander, f. 1848, kretschef, f 1902. Tab. 41 
3. Nicolai, t vid 2 års ålder. 

TAB. 41 A. 

Riksgrefve ALEXANDER REHBINDER TILL UDDRICH (son af Ferdi
nand Carl Ernst, Tab. 40), arfherre till Kotzum, Rumm och Känik; 
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född 1846 den 2 mars i St. Petersburg; hakenrichter; kretschef i 
Harrien (Revalska kretsen) 1888 den 1 dec.; död 1902 den 15 jan. 

Gift 1875 den 11 okt. i St. Petersburg med Lubow von Heyden-
reich, född 1854 den 9 maj i St. Petersburg, död 1916 den 9 sept. 

på Yalta, Krim, dotter af 
civilingeniören och aka-' 
demiledamoten Gottlob 
von Heydenreich och hans 
hustru, född von Dingel-
städt samt gift 2. gången 
med generalmajoren Alex
ander Reinhold von Gu-
venius, finska adl. ätten 
n:r 248 (f. 1848, f 1914). 

B a r n :  
1. Alexander, f. 1876, 

godsegare. Tab. 41 B. 

2. Wladimir, f. 1878 
6/o på Rumm; tog examen 
vid juridiska fakulteten 
vid universitetet i St. Pe
tersburg och anställdes 
derefter i ryska utrikes
departementet; var kam-
marjunkare hos kejsaren 
och från 1912 till revolu
tionen legationssekrete

rare vid kejserliga ryska beskickningen i Paris; nu fotografisk med
arbetare i „Condé Nast Publications", New York, och teknisk 
direktör för dess fotografiska verkstäder i Paris. — Gift 1916 
-9/i i Paris med grefvinnan J a q ueline Marie Conqueré de Mon-
brison, f. 1871 i Strassburg, enka efter grefve Jaques de Pourtales 
samt dotter af Roger Henri Conqueré de Monbrison ff. 1837, f 1915) 
och Helene Hecht (f. 1848, f 1912). 

3. Sergei, f. 1885 21/i på Rumm; page vid Kejserliga Gardets 
Pagecorps i St. Petersburg; kammarpage hos kejsarinnan Alexandra; 
löjtnant vid Gardesartilleriet till häst; deltog i „verldskriget", derunder 
han mycket utmärkte sig och avancerade till öfverste vid ryska 
Kejserliga Lifgardet. Nu bosatt i Berlin. — Gift 1909 30/io i St. 

JULIE REHBINDER F. VON STACKELBERG 

(Tab. 39) 
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Petersburg med Marie von Mewes, f. d. hoffröken hos ryska kejsa
rinnan, född 1886 27/n, dotter af generalen Richard von Mewes (f 
1902) och Helene von Goulkewitsch (som 2. gången blef gift med 
baron Alexander von Kriidener Struwe). 

TAB. 41 B. 

Riksgrefve ALEXAN

DER REHBINDER TILL UD 

DRICH (son af Alexander 
(Tab. 41 A\ arfherre till 
Kotzum, Rumm och Kä-
nik; född 1876 den 23 
aug. på Rumm; genomgick 
Forstakademien i St. Pe
tersburg och var sedan en 
tid anställd i Landtbruks-
departementet, domän
styrelsen; kammarherre 
vid kejsarens hof; öfver-
tog vid faderns död fa
miljegodsen och innehade 
flera ställningar i Harrien, 
Revalska kretsen; blef 
under revolutionen för-
drifven från sina gods, 
som slutligen konfiskera
des af estländska regerin
gen; arrenderar nu godset Klosterhof vid Immendingen i Baden, 
tillhörigt fursten af Fiirstenhof. 

Gift 1902 den 3 maj i St. Petersburg med Xenia von Andreew-
sky, född 1878 den 28 okt. i St. Petersburg, dotter af domäninten
denten och hofjägmästaren Michael von Andreewsky (f. 1849, t 1903) 
och friherrinnan Olga von Kressow (f. 1856, t 1921). 

B a r n :  
1. Alexander, f. 1903 -°/n i St. Petersburg (liksom syskonen); 

student i Karlsruhe 1923. 
2. Michael, f. 1905 Ä/«; uppfostrades på slottet Salem vid Bo-

densee tillsammans med den jämnårige prins Berthold af Baden. 
3. Xenia, f. 1908 2H/S. 

OTTO ALBERT FREDRIK REHBINDER 

(Tab. 39) 
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Såsom typisk för den baltiska adelns öden under kriget och revolu
tionerna, skall här lämnas en skildring efter meddelanden af grefvinnan 
Xenia Rehbinder. 

I oktober 1917 refvo bolsjevikerna makten ur den ryska demokratiska 

FERDINAND REHBINDER 
(Tab. 40) 

regeringens svaga händer. Sex veckor senare hade revolutionen spridt 
sig äfven till det annars så stilla och bortgömda Estland, som nu fick lida 
under de ryska kommunisternas och deras estniska kamraters skiäck-
välde. I december blefvo alla gods förklarade för statsegendom och 
öfvertagna af revolutionära kommittéer. Genom förbön af sina bönder, 
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som ådagalade stor kärlek och trohet mot sitt herrskap, fick Alexander 
Rehbinder och hans familj nådigt tillstånd att bo qvar i sitt hem och 
fingo till och med utlämnat litet mjöl och potatis. Senare lyckliggjordes 
grefven med utnämning till bokhållare på sina egna gods. 

MARIE RKH BINDER F. VON POLOSSOFF 
(Tab. 40) 

Emellertid blef ställningen ständigt outhärdligare, tills slutligen den 
8. febr. 1918 ett dekret publicerades, deri bolsjevikerna förklarade för 
fogelfri hela landets intelligens: godsegarne, hela den tysk-baltiska adeln, 
professorer, prester, lärare, fabriksegare o. s. v., alla med deras familjer. 
Hvar och en kunde fasttaga dem och föra dem till närmaste fängelse, 
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der en belöning utbetalades. Den hemskaste terror rådde. Alla som 
försvarade sig eller endast opponerade, blefvo utan vidare ihjälslagna. 

Xenia och Alexander Rehbinder blefvo äfven arresterade af en hop 
rödgardister och förda till Reval. Emedan alla fängelser voro öfverfyllda, 
blefvo herrarna sammanpackade i källare och hus. Damerna blefvo 

förda ombord å ett min
fartyg på hamnen, der 
300 qvinnor voro inspär
rade i ett enda rum. Bar
nen blefvo qvarhållna på 
landet. Deras lärare och 
guvernante blefvo bort
jagade, „för nu behörde 
de ingen bildning mera." 
De förklarades för „natio-
nalegendom", och man 
sade till dem, att när 
deras föräldrar voro ihjäl
slagna, skulle de föras till 
byn och blifvasvinvaktare. 
De å minfartyget inspär
rade damerna blefvo 
mycket illa behandlade, 
fingo nästan ingenting att 
äta och sofvo på golf och 
bräder. Värre voro dock 
de själsliga kval de fingo 
genomgå. Hvarje ögon
blick väntade de döden; 
ty deras fångvaktare 
rödgardisterna förklarade 
jemt, att så snart de 

CAROLINE VON FEHST F. REHBINDER tyska trupperna närmade 
(Tab-38) sig staden, skulle man 

spränga i luften hela min
fartyget med alla fångarna ombord. Allra mest plågades de dock af 
ovisshet och bekymmer om barnens och männens öden. De fingo blott 
veta, att alla herrarna, deras män, söner, fäder och bröder, blifvit 
sammanstufvade i jernvägståg och bortförda, ingen visste hvarthän. 

Men ändtligen den 25 febr. stodo plötsligen tyska trupper utanför 
Reval. De röda blefvo så förskräckta, att de hals öfver hufvud flydde, 
så ryssar som ester. Den 26 febr. tågade de tyska trupperna in i 
staden och helsades med jubel af befolkningen, som i dem såg sina 
befriare. 

Den tyska generalstaben satte genast i gång undersökningar och 
lyckades finna ut, att alla herrarna från Reval, Riga, Dorpat och andra 
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baltiska platser, inalles öfver tusen män, voro inspärrade i de stora för
brytarefängelserna i Krasnojarsk. Svenska Röda Korset ditsände strax 
en expedition, som utförde ett beundransvärdt och uppoffrande arbete 
för att skaffa de olyckliga fångarna föda och sjukvård och bättra deras 
ställning för öfrigt. De hade utstått hemska lidanden rå denna plats, som 
liggermidt i Sibirien, 6500 
km. från deras hemorter. 

Efter upprepade och 
energiska kraf från tyska 
och svenska regeringarna 
tilläts det ändiligen, att 
fångarna hemsändes. De 
sammanstufvades i plom
berade kreatursvagnar, 
deri de under den 3'/e 
veckor långa resan ledo 
oerhördt af hunger, törst, 
köld cch orenhet; de 
fingo knappast föda, och 
många dogo under vägen. 

Deras hemkomst väckte 
stor glädje i landet, der 
nu, under de tyska trup
pernas skydd, ordnade 
och fredliga förhållanden 
återinfördes. Godsen lem-
nades tillbaka till sina 
egare, och Alexander Reh
binder och hans familj 
kunde åter tillbringa en 
lugn och förhoppningsfull 
sommar i sitt hem. 

Men det blef också 
den sista. På senhösten ANN A VON NASACKEN F. REHBINDER 

störtade åter olyckorna (TaK 40) 

in öfver det hemsökta landet, inledda genom Tysklands kapitulation och kejsar
dömets sammanstörtande i början af nov. 1918. De tyska trupperna drogos 
tillbaka från Estland, och de hade knappast lemnat det prisgifna landet, 
förrän en rysk röd armé på 40 000 man bröt in Öfver gränsen vid Narva 
och öfversvämmade landet. De vilda hoparna plundrade gods och byar, 
mördade och brände hvar de foro fram. Alla som kunde flydde för dem. 

Denna våg kom äfven till de Rehbinderska godsen Kotzum och 
Rumm.1 Här stötte de röda på en afdelning af hvita gardet, och just 
på dessa egendomar stod en skarp strid dem emellan. 

1 Att liknande öde öfvergick det Rehbinderska stamgodset Uddrich 1917 oeh 

1918, har förut omtalats (Tab. 37A). 
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LUBOW REHBINDER F. VON HEYDENREICH 

(Tab. 41 A) 

Alexander Rehbinder hade i förväg fört sin familj till Reval. Äfven 
der funnos många röda, som endast väntade på de ryska bolsjeviktrup-
pernas ankomst för att själfva slå lös. Förhållandena i staden voro 
mycket osäkra, och stämningen var ytterst upphetsad. Hvarje dag före-
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ALEXANDER REHBINDER 
(Tab. 41 A) 

kom skjutning och strider på gatorna, och man var aldrig säker på 
sitt liF. Man väntade hvarje dag, att de röda skulle få öfvertaget och 
bemäktiga sig staden, och slutligen blef ställningen för de bildade klasserna 
alldeles outhärdlig. Alexander Rehbinder beslöt då att försöka bringa 
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JAQUELINE REHBINDER F. CONQUERÉ DE MONBRISON 

(Tab. 41 A) 

sig sjelf och sin familj i säkerhet utom landet. Den 20 dec. packade de 
en enda liten kappsäck, grefvinnan sydde sina brillianter in i kläderna, 
och skyddade af nattens mörker lyckades de obemärkt komma ut ur 
staden. I dagbräckningen inskeppade de sig å en liten ångbåt, och efter 
en svår öfverfart kommo de fram till det vackra och gästfria Helsing
fors, der de ändtligen åter kunde andas lugnt. 
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WLADIM1R REHBINDER 

(Tab. 41 A) 

Efter en månads uppehåll i Helsingfors reste de öfver Stockholm, 
Kristiania, Bergen, Newcastle och London till Bryssel, der grefve Wla-
dimir Rehbinder då uppehöll sig. Under denna långa resa råkade de 
upprepade gånger i lifsfara, emedan de under öfverfarten såväl öfver 
Östersjön som öfver Nordsjön flera gånger endast i sista ögonblicket 
undgingo att stöta på kringflytande minor. 

10 — Ätten Rehbinder. 
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Emellertid gåfvo underrättelserna från Estland intryck af, att förhål
landena der började stadga sig. Landet hade lösgjort sig från Ryss
land, och finska trupper hade kommit öfver och rensat landet från ryska 
bolsjevikiska trupper. Dock förde den nybildade estländska regeringen 

en 

allt detta blefvo de boende 
MARIE REHBINDER F VON MEWES J Haag, der de äfven voro 

(Tab. 41 A) °} 

tvungna att sälja sina bnl-
lianter. Hösten 1919 sågo de sig slutligen tvungna att resignera, och 
efter inhemtadt tillstånd inflyttade de till Tyskland, der de först voro 
bosatta i Donau-Eschingen i Baden och sedan i Karlsruhe. 

Hösten 1924 Öfvertog Alexander Rehbinder i arrende af fursten af 
Fiirstenberg hans gods Klostérhof i Baden. Godset har ett underbart 
vackert läge i ett typiskt Schwarzwald-landskap vid Donau två mil från 
dess källa. Huset är resten af ett gammalt nunnekloster, som under ett 
af Napoleon l's krig blef förödt och brändt af hans soldater. 

TAB. 42. 

Riksgrefve PAUL EDVARD REHBINDER TILL UDDRICH (son af 
Carl Fredrik, Tab. 38), arfherre till Sack och Friedrichshoff samt 
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till Ridacka i Rappels s: n; född 1794 den 27 jan.; manngerichts-
assessor; död 1870 den 28 april i Reval. Han sålde Sack till landt-
rådet Rudolf von Patkull. 

Gift l:o 1818 den 
18 aug. med sin kusins 
svägerska friherrinnan 
Julie Elenore Helene 
von Ungern-Sternberg, 
född 1803 den 10 aug., 
död 1835 den 27 aug., 
dotteraf majoren friherre 
Carl Ludvig Ferdinand 
von Ungern-Sternberg, 
n : r  5 4 ,  t i l l  K l e i n - L e c h -
tigall, och Juliana Jako-
bina von Wartmann. 2:o 
1837 den 9 juni med 
Sophia Juliana von 
Reutern, från hvilken 
han blef skild, dotter af 
godsegaren Magnus 
Giesbrecht von Reutern, 
af en i Sverige adlad 
men ointroducerad ätt. 
3:o med en fröken von 
Reutern, syster till den 
föregående. 

B a r n :  a )  I  f ö r 
s t a  g i f t e t :  

1. Julie Louise Adel-
heidy f. 1821 12/7, t 
1822 -8/s. 

~ n »• e SERGEI RKHHINDER 
2. Eva Pauline, f. (Tab 41A) 

1822 28/II, F 1823 2/I. 
3. Alexander Constantin, f. 1823 6/is, f som barn. 
4. Nikolai Ludvig, f. 1823; tullråd; diktare; t 1876. Tab 43. 
5. Evelina Adelgunda, f. 1825 »%, t 1870 -6/i på Ridacka, ogift. 
6. Carl Constantin Calixtus, f. 1827 u/K>; löjtnant; f 1850 9 ' 

på Ridacka, ogift. 
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ALEXANDER REHBINDER, XENIA REHBINDER F. VON ANDREEWSK.Y, 

DERAS BARN ALEXANDER, MICHAEL OCH XENIA (Tab. 41 B) 

7. Ida Enocha Josephina, f. 1829 8/*> t s. å. Vn. 
8. Paul Julius, f. 1831, öfverste, f 1880. Tab. 44. 
b )  I  a n d r a  g i f t e t :  
9. Magnus Gottfried Edvard, f. 1838 ls/s, t s. å. 6/«. 

TAB. 43. 

Riksgrefve NIKOLAI LUDVIG REHBINDER TILL UDDRICH (son af 
Paul Edvard, Tab. 42), född 1823 den 6 dec.; marinlöjtnant i ryska 
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flottan; chef för baltiska jernvägens trafikbyrå i Reval; tulldirektör t 
Hapsal i Estland 1855 och i Libau i Kurland 1860; tullråd af 1. 
kl. vid ryska hufvudtullverket i Polangen i Kurland 1862; död 1876 
den 31 aug. i Dorpat. Var en känd diktare och skriftställare. — 
Se vidare Biografi n:r 9. 

Gift 1845 den 1 juni 
med friherrinnan Ga-
briele Elenore von 
Brinkman (af stamhuset 
Nacka), f. 1826 den 4 
nov., död 1899 den 17 
maj på Inzeem; dotter 
af friherre Carl von 
Brinkman och prinses
san Gabriele af Hohen-
lohe -Waldenburg-Schil-
lingsftirst (dotter af furst 
Karl Albrecht II). 

B a r n :  
1 .  J u l i e  H e n r i e t t e  

Amalie, f. 1847 s/io.— 

Gift med kyrkoherden 
i Frankfurt am Main G. 
Schlosser, f. 1847 17/io, 

t 1920. 
2. Paul Alexander 

Carl Nikolai, f. 1849 
a2/2, t s. å. Vi. 

3. G a b r i e l e  N a -
thalie Hedvig Felicitas, 
f. 1850 u/' i Libau. — 
Gift 1870 14/Ö i Reval med excellensen friherre H e n r i k  M a g n u s  
Engelbrecht von Tiesenhausen, till Weissensee, Inzeem och Kriid-
nershoff, af en svensk friherrlig men ointroducerad ätt, kejserl. rysk 
kammarherre, landtråd i Lifland, t 1914 i sept. 

4. Therese Marie, f. 1851 s0/e, f vid omkr. 30 års ålder, ogift. 
5. Alexander Karl Eugen Axel Gustaf, f. 1853 18/i i Hapsal, 

kapten i rysk tjenst, j 1895 i St. Petersburg. — Gift med Nadeschda 
Dedjuchin. 

EVELINA ADELGUNDA REHBINDER 
(Tab. 42) 

149 



6. N i k o l a u s  T h e o d o r  G e o r g ,  f. 1859 28/s; preussisk statsöfver-
bibliothekarie vid Universitets-Bibliotheket i Berlin. — Gift 1892 
•/g i Wiirzburg med friherrinnan Euphémie Maria von Zandt zu 
Klingenberg, f. 1864 17/n på slottet Klingenberg, dotter af ryttmästaren 

i bayersk tjenst friherre Maxi
milian von Zandt zu Klingen
berg och friherrinnan Amalie 
von Andrian-Werburg. 

TAB. 44. 

Riksgrefve PAUL JULIUS 

REHBINDER TILL UDDRICH 

(son af Paul Edvard, Tab. 42), 
född 1831 den 8 dec.; elev 
vid Riddar- och Domskolan 
i Reval 1845—1849; kapten 
vid ryska Gränsjägarne; slut
ligen öfverste; död 1880. 

Gift 1857 30/i med Char
lotte Frantz, född 1833 t8/n. 

B a r n :  
1. Paul Johan Woldemar, 

f. 1859 19/6. 
2. Charlotte, f. 1860. 
3. Eugen Peter Georg, 

f. 1862 30/T. 

TAB. 45. 

Riksgrefve GUSTAF KON

STANTIN REHBINDER TILL 

UDDRICH (son af Carl Fred-
PAUL EDVARD REHBINDER (Tab. ^ ̂  

Jelgimeggi; född 1797 den 14 febr.; löjtnant vid Jamburgska ulan-
reg:tet af ryska armén; död 1822 den 12 dec. på Jelgimeggi. Han 
deltog i kriget mot Napoleon I 1812—1814, och hans namn står 
inskrifvet å den på Riddarhuset i Reval uppsatta minnestaflan öfver 
de medlemmar af estländska ridderskapet, som deltagit i detta krig. 

Gift 1818 den 3 febr. med Alexandra von Dahl, född 1803, 
dotter af hofrådet von Dahl, till Förby. 

S o n :  Carl Fredrik, f. 1819, löjtnant. Tab. 46. 
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TAB. 46. 

Riksgrefve CARL FREDRIK REHBINDER TILL UDDRICH (son af 
Gustaf Konstantin, Tab. 45), född 1819 den 28 febr.; löjtnant i rysk 
tjenst; lefde 1895 i mars. — Gift med Anna Witaljewna Protopopoff. 

B a r n :  
1. Nikolai, f. 1847 */„. 
2. Alexandra, f. 1849 21/5. — Gift l:o 1869 10/i med konter-

amiralen vid ryska flot
tan grefve Konstantin 
Peter Liitke. 2:o med 
ryske generalen Korsa-
koff. 

3. Konstantin, f. 1850 
6/« i Sergeisk i provinsen 
Kaluga i Ryssland, gene
ralmajor i ryska armén. 

4. Wladimir, f. 1855 
a/ö; ryttmästare vid ryska 
gardets dragonreg:te; f 
1897 i St. Petersburg. 
Gift med en ryska. Han 
och hans hustru stodo 
klädda för att begifva sig 
till en bal, då han bad 
henne vänta ett ögonblick, 
medan han gick in i sitt 
rum. Strax derefter hör-

.  A  . . .  J U L I A N E  E L E O N O R E  H E L E N E  R E H B I N D E R  
des ett skott, och da F V0N UNGKRN_STERNBEKG (Tab. 42) 
man skyndade in till 
honom, fann man honom badande i sitt blod; han hade skjutit sig 
för pannan. 

Stamhuset Sellenkull. 
TAB. 47. 

Friherre ANDERS REINHOLD REHBINDER TILL UDDRICH (son af 
Otto Henriksson, Tab. 26), arfherre till Uddrich (som han innehade 
gemensamt med sina bröder Fabian Wilhelm och Gustaf Magnus), 
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herre till Saassen och pantinnehafvare af Saximois i St. Catharinen s:n; 
kapten vid öfversten frih. Otto Rehbinders infanteriregrte 1701 10/i, 
afsked s. å. 30/i*; konst, manngerichtsassessor i Harrien 1707 %>; 

ANDERS REINHOLD REHBINDERS (Tab. 47) NAMNTECKNING (1726) 

lefde ännu 1726 7/3 (då han jemte sin broder Fabian Wilhelm 
genom kontrakt, dateradt Reval, upplåter Uddrich på arrende åt 
Gustaf Magnus emot en årlig afgift af 300 rubel 80 kopek), men 
var död 1737 i mars. Han deltog med ofvannämnda reg:te i konung 

Carl XII's fälttåg. Om 
Saximois hade han med 
sin första hustrus arf-
vingar en vidlyftig pro
cess, som 1716 afgjordes 
genom tvenne utslag af 
den 22. febr. och den 
31. okt. Under tiden 
hade han ärft ett af sina 
barn i första giftet. 

Gift 1 :o med friher
rinnan Catharina Eleo
nora von Bellingshau-
sen, död 1710 efter den 
18. mars, dotter af kap
tenen friherre Leonard 
Johan von Bellingshau-
sen till Saximois. 2:o 
med Barbara Sophia 
von der Felden, i hen
nes 2. gifte, enka efter 
mannrichtern Henrikjo
han von Wrangell. Så
som enka efter sin andra 
man köpte hon 1737 

JULIE SCHI.OSSER F. REHBINDER (Tab. 43) 4/s godset Sellenktill 
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i Pönal s:n, Estland, af löjtnanten Adam Johan von Bux~ 
höwden. 

B a r n :  a )  I  f ö r s t a  g i f t e t :  
1. Otto Leonard, f. 1703 17/n. 
2. Euphrosyne Eleonora, f. 1704 17/n, t 1757 "9A- — Gift med 

Carl Reinhold von Buxhöwden. 
3. Charlotta Juliana, f. 1706 4/», f som barn. 
4. Otto Magnus, f. 1708, kapten, f 1758. Tab. 48. 
b )  I  a n d r a  g i f t e t :  
5. Gerdruta Helena, döpt 1714 8/io i Karusen s:n i Estland. 

— Gift 1731 25/s med mannrichtern Magnus Reinhold von der 
Pahlen till Pootz, i hans 1. gifte. 

TAB. 48. 

Friherre OTTO MAGNUS REHBINDER TILL UDDRICH (son af An
ders Reinhold, Tab. 47), arfherre till Sellenkiill; född 1708; kapten; 
manngerichtsassessor i Wiek; 
död 1758 den 27. dec. — 
1762 hölls arfskifte efter ho
nom, då döttrarna Anna Wil
helmina, Barbara Helena och 
Johanna Charlotta läto bro
dern Georg Johan lösa Sellen
kiill för 8000 rubel. 

Gift l.o med Augusta 
Taube, död 1746 10/5. 2:o 
1747 l2/s med Margaretha 
Elisabeth von Transche, död 
1749 1S/» och begrafven i Rid-
dar- och Domkyrkan i Reval, 
dotter af assessorn Henrik 
Magnus von Transche, af en 
i Sverige adlad men ointrodu
cerad ätt. 3:o på 1750-talet 
med en friherrinna von Krude-
ner af stamhuset Jömper. 

B a r n :  a )  I  f ö r s t a  
g i f t e t :  

GABRIELE VON TIESENHAUSEN 
F. REHBINDER (Tab. 43) 
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1. Georg Johan, f. på 1730-talet, assessor, f 1775. Tab. 49. 
2. Anna Wilhelmina, f. 1740 13/io, f i Hapsal 1800 ll/u. — Gift 

1775 med manngerichtsassessorn Henrik Adolf von Ducker. 
3. Augusta Sophia, 

f. 1741 J7/io. 
4. Gustaf Reinhold, 

f. 1743 16/e, f som barn 
före 1749. 

5. Barbara Helena, 
f. 1744 3/g. _ Gift 1773 
s5/io med majoren Didrik 
Justus von Ducker. 

6. Johanna Char
lotta, f. 1745 V«, f 1800 
•3/s. — Gift 1774 10/7 

med assessorn Fredrik 
Johan von Black, till 
Kohhat, f 1775. 

b )  I  a n d r a  g i f t e t :  
7. Gustaf Reinhold, 

f. 1749 V3. 
c )  I  t r e d j e  g i f t e t :  
8. Justina Elisabeth, 

f. 1753 »/6, t 1787 S7/i. 
9. Sophia Eleonora, 

f. 1754 »/». 
10. Josepha Helena, 

f. på 1750-talet, begrafven 1763 i Marien Magdalenen s:n i Estland. 

TAB. 49. 

Friherre GEORG JOHAN REHBINDER TILL UDDRICH (son af Otto 
Magnus, Tab. 48), arfherre till Sellenkiill, som han vid arfskiftet efter 
fadern 1762 l2/s löste af sina systrar för 8000 rubel; född på 1730-
talet; assessor; död 1770, då med honom utslocknade stamhuset Sel
lenkiill på svärdssidan. 

Gift 1761 29/5 med Beata Catharina von Krudener i hennes 2. 
gifte, född 1734 l7/«, död 1789 J3/i. Såsom enka efter sin andra man 
sålde hon Sellenkiill till en major Langen för 24 000 rubel. 
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B a r n : 
1. Barbara (eller Beata) Eleonora, f. 1763, f 1817 4/s, då med 

henne utslocknade stamhuset Sellenkull på spinnsidan. — Gift 1781 
4/s med majoren och 
tullrådet i Reval Chri-
stofer von Gernet, som 
sköt sig vid Ziegeskap-
pel vid Reval 1794 i okt. 

2. Johanna Char
lotta, f. 1764 6/«- — 
Gift med rättsfogden i 
Hapsal Carl Gustaf Lan-
desen, f. 1757 •/«, t 
1801 15/,0. 

3. Marianna Doro-
thea, f. 1768 5/^, t s- å. 
och begrafven 17/0. 

4. Svenska 
ättegrenen. 

(Tab. 50—Tab. 74). 
TAB. 50. 

Friherre REINHOLD 
HENRIKSSON REHBINDER 
TILL UDDRICH (son af 
Henrik IV Rehbinder, NICOLAUS REHBINDER 

(Tab. 43) 
svensk friherre Rehbin
der, Tab. 5), friherre af Uddrich, arfherre till Gripenberg i Säby s:n, 
Jönköpings län, och Marsäter i Gryts s:n, Östergötland, herre till 
Dufveholm i Stora Malms s:n, Södermanland, Wendtholmen i Hiller-
sjö s:n, Uppland, Torp i Kräcklinge s:n, Nerike, samt till Strång-
holm, Qvarsjö, Vingtorp och Anfastebo, det senare på Dal; född 
på 1640-talet (1643 —44) i Lifland; ryttare vid öfverste Christer 
Horns reg: te till häst; korporal derst.; fänrik vid öfverste Mellins 
reg:te 1662 den 19 aug.; löjtnant vid Siegroths kompani af Lifgardet 
1672 den 15 juli, kapten med kompani vid Lifgardet 1674; major 
derst. 1676 den 3. dec.; kallas 1678, i april, „öfverstelöjtnant"; 

•mn 

CSfäpl 
iM' 
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öfverste för Kronobergs reg:te till fot 1678 den 17 juni (fullmakten 
daterad Ljungbyhed); öfverste för Nerikes och Vermlands reg:te 
till fot 1678 i aug. och innehade såsom sådan öfverstebostället 
Åkesberg i Stora Mellösa s:n i Nerike; generalmajor af infanteriet 

1686 den 19 juni; generallöjt
nant af infanteriet 1693 den 
22 aug.; landshöfding i Kal
mar län och på Öland samt 
öfverkommendant öfver fäst
ningarna derst. 1701 den 22 
juli; död i Kalmar 1709 den 

29 apr. — Se vidare Bio
grafi n:r 10. 

Gift l:o 1671 med Catha
rina Maria Fitinghoff till 
Marsäter, död 1706 den 10 
nov., dotter af generalmajoren 
Johan von Vietinghoff, natural. 
Fitinghoff, n:r 220, till Stora 
Djula, Broby och Wiggersberg, 
med hans andra fru, Brita 
Dufva i Vestergötland, n:r 
183. 2:o 1708 med Magda
lena Ranck, friherrinna Ranck, 
n:r 130, i hennes andra gifte, 
f. 1675, död 1733 den 29 
okt på Gripenberg och be-
grafven i Rehbinderska fa-
miljegrafven i Säby kyrka i 

PAUL JUI.IUS REHBINDER , , , , „ 
(Tab. 44) Jönköpings län; dotter af ge

neralmajoren och landshöfdin-
gen Sven Andersson Ranck, adlad Ranck, n:r 574, till Marburg och 
Blomsholm, och Anna Bergengren, n:r 509, samt enka efter majoren 
Casper von Böhnen till Werpinge. 

B a r n  a )  I  f ö r s t a  g i f t e t :  
1. Henrik Johan, f. 1672, öfverste, f 1734. Stamfader för stam

huset Stora Kåiltorp. Tab. 51. 
2. Hellevi Brita, f. på 1670-talet, f ung. 
3. Gusiafviana Christiana, f. på 1670-talet. — Gift efter 1691 
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17/s, (då hon i Stora Mellösa s:ns dopbok omnämnes såsom dopvittne 
på Åkesberg) med ryttmästaren vid Smålands kavalleri Peder Lood 
i Småland, n:r 157, f 1706 -9/* under konung Carl Xll's fälttåg i 
Polen. De påkostade 1704 tillökningen af predikstolen i Solberga 
kyrka i Småland samt 
gåfvo till samma kyrka 
en messhake med begges 
namn och vapen ut-
stuckna på silfverplåtar. 

4. Reinhold Fredrik, 
f. 1675 eller 1676; kap
ten, f 1712. Stamfader 
för stamhuset Marsäter 
Tab. 56. 

5—6. Hillevi och 
Sigrid, f. på 1670-talet, 
tvillingar; döda unga. 

7. Regina, f. 1678 
®/»; omnämnes såsom 
dopvittne på Åkesberg 
i Stora Mellösa s:ns 
dopbok 1693 19/e. — 
Gift 1714 »/, kl. 7 om 
aftonen på Fagerhult i 
Marbäcks s:n, Jönkö
pings län, med asses
sorn, sedermera lagman
nen Anders Daniel 
Wessman, adlad Stjern-
klo, n:r 1224, i hans 3. gifte, och hvarvid i stället för morgongåfva 
upprättades ett skriftligt testamente dem emellan; f 1658 lJi i Små
land, t 1733 28/7. 

8. Gertrud, f. 1680, f 1762 18/i på Fagerhult; omnämnes såsom 
dopvittne på Åkesberg 1693 19/«. Om henne står i Marbäcks s:ns 
kyrkobok antecknadt: „Den 18 januari 1762 blef framlidne general
löjtnanten Gideon Focks enka, högvälborna friherrinnan Gertrud Reh
binder på Fagerhult, död af slag, hvaraf hon legat till sängs 2 år, 
10 månader, blef bisatt den 26 ejusdem och hederligen begrafven 
den 20 mars, sedan hon i verlden lefvat och en ärbar vandel fört 

KONSTANTIN RKHBINPER 

(Tah. 45) 
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Svenska ättegrenen. 

Reinhold Henriksson Rehbinder 
(Tab. 50). 

Henrik Johan 
(Tab. 51). 

(Stamhuset Stora Kdlltorp). 

Rutger Reinhold 
(Tab. 52). 

I. 
Claes Henrik 

(Tab. 53). 

Arvid Henrik 
(Tab. 54). 

Knut Otto 
(Tab. 55). 

Reinhold Fredrik 
(Tab. 56). 

(Stamhuset Marsiiter). 

Reinhold Fromhold 
(Tab. 57). 

l 
Fromhold Johan 

(Tab. 58). 
I 

Johan Fredrik 
(Tab. 59). 

Carl Otto 
(Tab. 74). 

Fredrik Reinhold 
(Tab. 60). 

Arvid Bernhard 
(Tab. 6*). 

Fredrik Wilhelm 
(Tab. 66). 

I 

Johan Ludvig 
(Tab. 71). 

Helge Edv. Reinh. FolkeFromh. Arvid Hjalmar HugoWilh.Joh.Nath. CarlMagn.Victor Gottl.Fredr.Alarik Ludv.Fromh. FolkeJ:son 
(Tab. 61). (Tab. 62). (Tab. 65). (Tab. 67). (Tab. 68). (Tab. 70). (Tab. 72). (Tab. 73). 

I I 
Folke Folkesson 

(Tab. 63). 
Claes Reinholdt V: son 

(Tab. 69). 



REINHOLD REHBINDER (Tab. 50) 

82 år; varit enka 39 år." — Gift med generallöjtnanten Gideon Fock, 
n:r 1846 B, till Fockenhoff och Fagerhult, f. 1668, f 1723 -s». 
Han blef sårad i slaget vid Fraustadt 1706 s/a oc^ fången vid 
Pultava 1709 samt förd till Woskrenski, derifrån han hemkom efter 
fredsslutet 1722. 
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9. Catharina, f. 1682, omnämnes såsom dopvittne på Åkesberg 
1700 Vi, t 1725 15/io på Kåröd i Myckelby s:n, Bohuslän, 43 år, 
8 månader och 15 dagar gammal, samt begrafven i Myckelby kyrka 
s. å. -3/u, men senare nedsatt i sin mans graf i Morlanda kyrka på 
Orust, Bohuslän. — Gift 1701 med öfversten och generaladjutanten 
Daniel Bildt, n:r 678, till Morlanda och Kåröd, f. 1671, f 1723 20/io, 

52 år och 8 månader gammal, samt begrafven i Bildtska grafven i 
Morlanda kyrka. (Denna graf befinner sig sannolikt under stora 
midtelgången; men under senare tider hafva medlemmar af ätten Bildt 
jordats å en afstängd grafplats på kyrkogården.) 

10. Anna Margaretha, f. på 1680-talet. — Gift med majoren 
Georg Bogislav von Wangersheim, till Hackhoff i Estland, af en 
adlad, men ointroducerad ätt. Han blef fänrik vid Örneklous reg:te 
1675, „såsom den der genom sina resor i främmande land och för
sporda redeliga välförhållande hafver gjort sig till denna Wår nådiga 
befordring värdig och skicklig;" fänrik vid Lifgardet 1676; bevistade 
„alla aktioner i kriget mot Danmark;" kapten vid Löschern von 
Hertzfelts dragonregrte, bevistade den preussiska krigsexpeditionen 
och blef 1678 ryttmästare under general Bistramb. De lefde båda 
1709. 

11. Carl Otto, f. på 1680-talet; major. Tab. 74. 
12. Sigrid, f. på 1680-talet, f ung. 
13. Eleonora Maria, f. 1688 S7/'s. — Gift 1717 19/2 med rytt-

mästaren Frans Joachim von Hackwilz, af en tysk adlig ätt, f. 
1692 u/6, t 1764. 

14. Eva, f. 1691 25/« i Stockholm, f 1736 i Carlskrona och 
begrafven i Hageby kyrka derst. 1744 7/i. — Gift 1710 l0/i med 
kommendören Anders Anckarfelt, n:r 1105, f. 1681 25/i i Köping, 
t 1737 28/s. 

15. Elisabeth (Lisken), f. på Åkesberg 1695 S9/a; omnämnes i 
Marbäcks s:ns dopbok såsom dopvittne på Fagerhult 1714. — Gift 
efter sistn. år med majoren Alexander Stuart, n:r 86, till Ödmunde-
torp i Nästhults s:n, Jönköpings län, f. 1692, lefde ännu 1728, då 
han tog afsked ur krigstjensten. 

16. Ulrika, f. på 1690-talet, f ung. 
17. Hedvig Eleonora, f. 1698, f 1700 18/n på Åkesberg, 2 år, 

3 månader och 6 dagar gammal, och begrafven i St. Mellösa kyrka. 
b )  I  a n d r a  g i f t e t :  
18. Anna Catharina, arffru till Gripenberg; f. 1709 18/i, t 1742 
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ls/s derst. och begrafven i Rehbinderska familjegrafven i Säby 
kyrka. — Gift 1730 18/i med sin mosters styfson, majoren, riddaren 
af Svärdsorden, Gustaf Adolf Witting, n:r 1044, till Gripenberg 
och Mörbylund, f. 1699 
V4, t 1770 på Gri-
penberg och begrafven 
bredvid sin hustru. Han 
skänkte till Säby kyrka 

ljuskrona af messing 
med 16 pipor i tvenne 
omgångar och ett brode- I i 
radt altarantependium, 
ganska präktigt och rikt 
af guld- och silfverbro-
dering med Rehbinder-
ska vapnet, så ock en 
pulpet, rik, af samma ; 

slag, utom många flera 
uppoffringar till kyrkans MHHVHH 
prydnad och förmåner."l 

Stamhuset yflH RjSj 
Stora Kålltorp. . 

TAB. 51. 

Friherre HENRIK Jo- : T 
HAN REHBINDER TILL 1IZ2JB|^8P8 -M. IIRSI 
UDDRICH (son af Rein-

^ , HKNRIK JOHAN REHBIXDKRS HUFVUDBANER 
hold Henriksson, Tab. „ KUNGELFS KYRKA (TAB so 
50), arfherre till Dufve-
holm, herre till Blomsholm i Skee s:n, Bohuslän, Välinge i Väsehärads 
s:n, Vermland, samt Stora Kålltorp i Gerums s:n, Skaraborgs län; f. 
1672 den 19 jan.; fänrik vid kapten Gravs kompani af Nerikes och Ver-
mlands infanteri 1688 den 3 nov.; transporterad såsom fänrik till kapten 
Mannerbergs kompani vid generalmönstringen i Christinehamn s. å. 
den 25 juni;löjtnant vid kapten Christofer Gersdorffs kompani 1691 
den 25 aug.; kaptenlöjtnant vid Jönköpings reg:te 1694 den 10 apr. 

I Rogbergs beskrifning Sfver Småland, s 674. 

II — Ätten Rehbinder. 
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kapten för Näs kompani af Nerikes och Vermlands reg:te 1697 den 
27 aug.; konung Carl XII's lifdrabant 1702 den 9 juli; major 1703 
den 25 maj; afsked från drabantcorpsen 1704 den 24 nov.; överste
löjtnant 1706 den 8 mars; öfverste samt kommendant på Bohus 
fästning 1722 den 26 juni; död på Blomsholm 1734 den 6 jan. samt 
begrafven i Kungelfs kyrka, der hans epitaphium med vapen är upp
satt på korssidans vägg. Det har följande inskrift: „Kongl. Maj:ts 
Tro Man Öfverste och Commendant på Bohus fästning Högvälborne 
Herr Baron Henrik Johan Rehbinder, född den 19 Januarij Anno 
1672, dödde den 6 Januarij Anno 1734." 

Han sålde Dufveholm till sin morbror friherre Erik Göran 
Fitinghoff till St. Djula. År 1690 fick han Kongl. Maj:ts tillstånd 
att gå i utrikes krigstjenst. 

Friherre Henrik Johan Rehbinder var en av ättens mest frejdade 
caroliner; han deltog med Nerikes och Vermlands reg:te till fot 
i slaget vid Narva 1700 den 20 nov., hvarefter han bevistade alla 
Konung Carl XII's fälttåg i Lifland, Kurland, Polen, Sachsen och 
Ryssland. Bland annat deltog han i slaget vid Fraustadt 1706 den 
3 febr.1 I slaget vid Pultava 1709 den 28 juni förde han såsom 
öfverstelöjtnant Nerikes och Vermlands reg:te till fot (som under 
första striden hörde till generalmajor Sparres eller den vänstra 
kolonnen af de fyra, i hvilka fotfolket var indeladt), under det att 
chefen, generalmajoren friherre Carl Gustaf Roos, förde en infanteri
kolonn. Han blef under detta olyckliga fältslag gjord till krigsfånge 
af ryssarne vid Sparres anfall på den stora skans, som var besatt 
af en del af generallöjtnant Rentzels division, hvarvid han utplundrades 
både på egendom och fullmakter. Sin fångenskap tillbragte han i 
Moskwa, utom året 1713, då han fördes först till Oranienburg och 
sedan till klostret Sawinsky, men återfördes s. å. till Moskwa. Han 
återkom icke till fäderneslandet förrän 1722 eller efter fredslutet. År 
1711 blef Gustaf Gadde transporterad till öfverstelöjtnant vid Neri
kes och Vermlands infanteri, och sedan delades lönen mellan denne 
och den fångne öfverstelöjtnanten Henrik Johan Rehbinder, till dess 
den sistnämnde återkommit 1722, då han återfick sin öfverstelöjtnants-
indelning vid nämnda reg:te och bibehöll densamma till sin död. 

Gift l:o 1699 med Anna Christina Soop, som sedermera bort-
rymde med öfverstelöjtnanten vid Nerikes och Vermlands reg:te 
till fot Wilhelm Henrik Hastfehr och dog i Tyskland 1715; dotter 

1 Detta slag behandlas närmare under Reinhold Fredrik Rehbinder, Tab. 56. 
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BLOMSHOLM 

af öfverstelöjtnanten Arvid Soop, n:o 10, („den blinde"), till Hammar 
och St. Kålltorp, med grefvinnan Anna Elisabeth von Ascheberg, 
n:r 23. 2:o under ryska fångenskapen med Gertrud Neukahl, död 
1724. 3:o med sin styfmoders systerdotter Anna Margaretha Björn
sköld, dotter af majoren Peter Björnsköld, n:r 268, och friherrinnan 
Catharina Ranck, n:r 130, i hennes första gifte. 

S ö n e r ,  i  f ö r s t a  g i f t e t :  
1. Rutger Reinhold, f. 1700, ryttmästare, f 1769. Tab. 52. 
2. Arvid Henrik, f. 1703, löjtnant, f 1745. Tab. 54. 

TAB. 52. 

Friherre RUTGER REINHOLD REHBINDER TILL UDDRICH (son af 
Henrik Johan, Tab. 51), arfherre till Stora Kålltorp och herre till 
Hammar, f. 1700 3% på sistn. egendom; korpral vid Lifkompaniet 
af Vestgöta kavalleri 1717 -9/T, kornett derst. 1718 '-'6/6, afsked med 
ryttmästares karakter 1730 7n; död 1769 den 9 aug. 

Han bodde på Stora Kålltorp och tyckes varit en på sin tid driftig 
landtbrukare. Med sina grannar låg han i åtskilliga processer. Så hade 
han 1740 såsom egare af Stora Flota en process med gästgifvaren Nils 
Kjellbom såsom egare af Lilla Flota angående egoskillnad hemmanen 
emellan, hvilken afgjordes genom lagmansrättens i Skaraborgs län dom 
af u/io nämnda år, enl. hvilken jorden skulle skiftas hemmanen emellan 
och rättegångskostnaderna qvittas. 1748 hade han en process med kapten 
Anders Hård, egare af Kila-Källtorp, ang. en hage, och 1752 en process 
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om skogsafverkning af ingeniör Leffler å Grönskog i Synnerby s:n. 
Med sistnämnda mål begärde han uppskof med anledning deraf, att han 
hade frossan. 

Stora Kålltorp, som ligger på den stora Vestgöta-slätten en mil från 
Skara vid Flian, som der gör tre vackra vattenfall och något längre bort 
faller i Lidan, är omgifvet af en vacker park och har, så slättgård det 
är, ett härligt läge. Från en höjd i närheten af gården ser man ända 
bort till Kinnekulle, som höjer sig vid horizonten. 

På anmodan af frih. Rutger Reinhold Rehbinder företogs den 22 juli 
1752 en värdering af Stora Kålltorp med underlydande, emedan han 
önskade söka ett lån i Rikets ständers bank. Af dervid förda protokoll 
erfar man bl. a.: Corps de logiet utgjordes af en stor karaktersbygg-
ning af trä, uppbyggd 1745, och tvenne andra byggnader i godt stånd, 
på stallgården 4 st. bodar och gent emot dem 2 stallar med vagnshus 
för 3—4 vagnar, allt i godt stånd. Derjemte funnos 4 stora bodar och 
3 fähus i godt stånd samt fatbur med loft öfver och 1 köttbod, varandes 
under dessa tvenne hvälfda källare; dertill kom en snickarstuga och en 
smedja. Vid gården fanns en ansentligt stor, väl vårdad trädgård. Åker
jorden bestod af „sand-mylla, uti hvart annat års träde, varandes utsädet 
årligen 1/t tunna hvete, 6 — 9 tunnor råg, 1 t:a korn, 4 t:r biandkorn, 
12—13 t:r hafre samt Va t:a ärter; foder sättes till 280—290 stackar 
så stora att 3 göra en „parm", och årligen brytes 1400 lass löf till 
säteriet, som eger en vacker löfskog af björk, al och ek, men timmer 
hemtas från underlydande Kollegården." — Till egendomen hörde 8 skatt-
lagda torp, hvars innehafvare gjorde 12 dagsverken i veckan till herr
gården. Vid gården fanns en qvarn med tvenne par stenar, som i arrende 
gaf 40 tunnor råg och korn, och en qvarn som räntade 165 daler, hvartill 
kom en vattensåg, som räntade 60 daler. — På herrgården fanns 1 fogde, 
1 dräng och 2 pigor. Å hufvudgården föddes 10 hästar, 6 par dragoxar, 
10 st. ungboskap, 30 st. kor, 36 st. får och 10 st. svin. Årligen såldes 
2 oxar och 20 st. får å 1 daler 16 runst. och 16 lisspund ull å 12 daler 
16 runst. Ett föl pålades hvarje år, och ett såldes hvart annat år till 
20 daler 

Rutger Reinhold Rehbinders arfvingar återfingo genom ständernas 
tillstyrkande af 1770 den 30 jan. bortmistade räntor från 1700—1769 
af Boda frälseqvarn i Ulfvereds s:n af Skaraborgs län. — 

Gift 1721 21/7 med sin moders kusin Magdalena Charlotta 
Soop, född 1699, död på Stora Kålltorp 1780 28/i, dotter af kap
tenen Åke Soop, n:r 10, till Onsjö, Hästhalla, Åkedal, Rånnum och 
Stenberga, med Agneta Maria Bonde, n:r 11. 

B a r n :  
1. Maria Sophia, f. 1722 2/s, f 1725 19/». 
2. Anna Christina, f. 1723 3/is, f 1786 2/4- — Gift l:o 1752 

med sin kusin ryttmästaren Erik Soop, n:r 10, till Hästhalla, 
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STORA KÅLLTORP 

f. 1719, f 1756. 2:o 1771 26/s med kaptenen i preussisk tjenst 
Carl Fredrik Hård af Segerstad, n:r 17, f. 1722 i Vestergötland, 
f 1786 2/*» samma dag som sin hustru. 

3. Claes Henrik, f. 1724, kapten, f 1768. Tab. 53. 

TAB. 53. 

Friherre CLAES HENRIK REHBINDER TILL UDDRICH (son af 
Rutger Reinhold, Tab. 52), född 1724 16/is på Stora Kålltorp; 
volontär vid Skaraborgs reg:te 1741, fänrik derst. 1749 19/i; aflade 
tro- och huldhetsed såsom officer 1751 löjtnant 1754 4/Ö; kapten; 
död 1768 7/3 på Höryda i Hörlanda s:n, Vestergötland. 

Han deltog i undertryckandet af dalkarlarnas myteri eller den 
s. k. „lilla daldansen" 1742 och i kufvandet af dalupproret eller 
den s. k. „stora daldansen" under Skedvin 1743. 

Gift 1754 3/i* med Anna Charlotta Strömhjelm, f. 1728 15/s, 
död 1809 u/4, dotter af majoren Arvid August Boström, adlad 
Strömhjelm, n:r 1445, och Helena Vendela Molin. 

B a r n :  

1. Magdalena Charlotta, f. 1755 2%, f 1782 1« i Fägreds 
prestgård. — Gift 1775 enligt Kongl. Maj:ts resolution af s. å. ^ & 
med kyrkoherden i Fägreds s:n af Göteborgs stift, prosten magister 
Nils Drysén i hans 1. gifte, f. 1735 f 1809. Han hade varit 
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qvartermästare vid Lifregrtet innan han blef prest, var ifrig jägare 
och stor vältalare. 

2. Anna Sophia, f. 1757 28/s, -j- 1787 9/o på Ovingsåker i Vester
götland. — Gift 1783 12/io med sin kusin kaptenen vid Skaraborgs 
reg:te Axel Adolf Ulrich Mannerhjerta, n:r 1907, i hans 1. gifte, 
f. 1755 1/io, t 1814 16/Ö i Linköping, barnlös. 

3. Vendia Lovisa, f. 1758 4/4, f 1830 23/is i Hjo. — Gift 1784 
"/• med lifdrabanten och ryttmästaren friherre Erik Gustaf Fäger-
skiöld, n:r 97, f. 1746 24/2, f 1799 10/*. 

4. Henriette Aurora, f. 1759 9/io, f 1760 29/s. 

5. Carolina Maria, f. 1761, f 1762 17/*. 
6. Carolina Maria, f. 1763 s/io, t en^a 1853 8/io i Söderfors. 

— Gift med löjtnanten vid Skaraborgs reg:te Jan Adolf Becker, 
f. 1751. 

7. Elonora Sabina, f 1765, 10 månader gammal. 
8. Henriette Aurora, f. 1766, f 1767 28/3. 

9. Claes Henrik, f. 1768 19/«, posthumus, lefde utan tjenst; 
f ogift 1824 14/s, och med honom utslocknade stamhuset Stora Kåll
torp på svärdssidan. 

TAB. 54. 

Friherre ARVID HENRIK REHBINDER TILL UDDRICH (son af Hen
rik Johan, Tab. 51), arfherre till Välinge; född 1703 den 13. jan.; 
korpral vid Vestgöta kavalleri 17 1 7 29/7, kornett 1718 26/o och upp
bar derst. expektantlön till 1731 i juli, då han transporterades med 
Tånriks ekspektantlön till Nerikes och Vermlands reg:te; erhöll adju
tants indelning vid sistnämnda reg:te 1732 22/s och affördes ur 
expektantstaten; löjtnant med fänriks indelning 1738 21/io; erhöll 
löjtnants indelning 1740 i apr.; död 1746 den 16. maj. Deltog 
under konung Carl XII i fälttåget i Norge 1718 samt i fälttåget i 
Bohuslän 1719 och i Gefle 1721. 

Gift med sin syssling Elsa Uggla, död 1742, dotter af öfverste
löjtnanten Knut Uggla, n:r 100, till Krokstad, och Magdalena Soop, 
n:r 10. 

B a r n :  
1. Gustaf, drunknade vid unga år. 
2. Anna Christina Sophia. 
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3. Elisabeth, f. 1733 6/5, f 1803 «/5. — Gift 1757 27/8 med kap
tenen Johan Lundstedt. 

4. Beata. 
5. Regina. 
6. Knut Otto, f. 1737, kapten, f 1812. Tab. 55. 

TAB. 55. 

Friherre KNUT OTTO REHBINDER TILL UDDRICH (son af Arvid 
Henrik, Tab. 54), född 1737; vo
lontär vid Artilleriet i Göteborg 
1755, underofficer derst., underlöjt
nant 1776 18/IÄ, kapten 1792 18/7, 

tygkapten vid Svea artillerireg: te 
1794 3l/i, afsked 1805 6/s; död 
1812 den 20. febr. i Stockholm. 
Han bevistade pommerska kriget 
1757—1762 och finska kriget 1788 
1790. 

Gift 1771 med Eva Catharina 
Köhler, född på 1730-talet, skilda 
åt 1805, dotter af kaptenen vid Gar-
nisonsreg:tet i Göteborg, riddaren 
af Svärdsorden Otto Christian Köhler 
och hans kusin friherrinnan Char
lotta Sophia von Köhler, n:r 167. 

D o t t e r *  K N U T  O T T O  R E H B I N D E R  ( T a b .  5 5 )  

Beata. 

Stamhuset Marsäter (Fredriksnäs). 
TAB. 56. 

Friherre R E I N H O L D T  FREDRIK REHBINDER TILL UDDRICH (son 
af Reinhold Henriksson, Tab. 50), arfherre till Marsäter; född 1675 
eller 1676; fänrik vid kapten Christofer Gersdorffs kompani af Neri
kes och Vermlands reg:te till fot 1691 7/7» transp. till Örebro komp. 
s. å. 25/8, löjtnant vid major Lars Granfelts komp. 1695 IS, 8, kapten 
för n:r 10 Elfvendals komp. 1696 8%, kapten för n:r 7 Carlstads 
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komp. 1699 2%; afsked 1707 l9/*; död på Marsäter 1712 den 15 
apr. och begrafven i Rehbinderska familjegrafven i Gryts kyrka i 
Östergötland.1 

Han fick 1693 den 31 jan. tillstånd att resa till Frankrike och 
bevistade der det pågående kriget mellan konung Ludvig XIV och 
den Augsburgska ligan samt deltog s. å. den 29 juli i slaget vid 
Landen och 1694 i belägringen af Huy. 

I börjen af 1700-talet deltog han i Carl XII's fälttåg. Härunder 
bevistade han bl. a. slaget vid Fraustadt den 3 feb. 1706. En svensk 
här, bestående af 12 bataljoner infanteri och 37 sqvadroner rytteri 
eller tillsammans omkr. 9400 man under befäl af generalen Carl 
Gustaf Rensköld slog vid detta tillfälle en sachsisk-rysk här, be
stående af 29 bataljoner infanteri, 42 sqvadroner rytteri samt 30 
kanoner, 2 haubitser och 50 handmörsare, utgörande tillsammans 

REINHOLDT REHBINDKRS (Tab. 56) NAMNTECKNING (1690) 

omkr. 18300 man under befäl af generalen Johan Mathias von 
Schulenberg. Af fienden stupade omkr. 7300 och tillfångatogs omkr. 
7600 man. Svenskarne förlorade i döda 10 officerare, 8 under
officerare och 328 menige samt i sårade 19 officerare, 19 under
officerare och 697 menige. Det af svenskarne tagna bytet utgjordes 
af 73 fanor, 29 kanoner, 2 haubitser, 44 handmörsare, 11008 värjor 
och 11099 gevär.2 — Af Nerikes och Vermlands reg:te deltog i 
slaget förutom, som förut nämndt, hans broder majoren Henrik 
Johan Rehbinder (Tab. 51), som tillhörde reg:tets stab och förde 
det s. k. Majorens kompani, äfven kaptenen Reinholdt Fredrik 
Rehbinder, som förde Carlstads kompani. Han blef hårdt sårad 
i slaget och måste till följd häraf söka afsked följande år. 

1697 den 28 jan. blef han på Skogaholm i Sunnevad s:n, Nerike, 

1 Denna familjegraf är belägen under golfvet till venster om ingången, i ett 
å Gryts kyrkogård ännu qvarstående hus, som innan den nuvarande kyrkan bygg
des användes till sakristia. 

2 Vermlands reg:te lät 1906 uppsätta på Trossnäs en minnestafla öfver slaget 

vid Fraustadt med anledning af 200-års-minnet. 
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förlofvad med Jakobina Helena Stegman, med hvilken han förut 
under fyra år varit hemligen förlofvad, dotter af öfversten Jakob 
Stegman, adlad Stegman, n:r 766, till Wittsjö, Wiele och Hohendijk, 
med Helena Rosenberg, n:r 322, till Thorslunda, Frö, Säby och 
Skogaholm; men förlofningen blef sedan uppslagen. 

Gift 1698 den 14 apr. med friherrinnan Hedvig Eleonora Fäger-
skiöld, död 1727, dotter af generalmajoren och landshöfdingen From
hold Fägerskiöld, friherre Fägerskiöld, n:r 97, och Catharina Lilje 
af Aspenäs, n:r 109. 

1. Reinhold Fromhold, f. 1699, kapten, f 1752. Tab. 57. 
2. Catharina Elenora, f. 1701, f 1727 »/.. — Gift 1717 12/8 på 

Marsäter med generalmajoren och landshöfdingen öfver Kalmar 
län och Öland Samuel Anckarstierna, till Gullaskruf och Orranäs i 
Hälleberga s:n af Kronobergs län, i hans 1. gifte, f. 1689 6/»> f 
1767 '->• 

3. Carl Gustaf\ f. 1711 4/s; volontär vid Amiralitetet; gick 
sedan i utländsk krigstjenst, f 1728 i Riga och begrafven i Riddar-
och Domkyrkan derstädes. 

Friherre R E I N H O L D  FROMHOLD REHBINDER TILL UDDRICH (son 
af Reinhold Fredrik, Tab. 56), arfherre till Marsäter; född 
1699 den 26 jan. i Vermland; underofficer vid Svenska stånds-
dragonreg:tet 1714, reg: tsadjutant derst. 1716, reg:tsadjutant vid 

REINHOLD FROMHOLD REHBINDERS (Tab. 57) NAMNTECKNING (1837) 

Jönköpings reg:te till fot, löjtnant vid Östbo kompani af nämnda 
reg:te 1717 8:,/io; skulle åtnjuta half lön „till dess fångne löjtnanten 
Gyllenhammar sig infinner"; erhöll vid löneregleringen efter krigs
fångarnas återkomst från Ryssland 1722 fänriks indelning; kaptens 
afsked 1742 Han bevistade med heder fälttågen i Norge 1716 
och 1718 under konung Carl XII. Om honom står i Gryts kyrko
bok antecknadt: „en gudfruktig och from herre". 

B a r n :  

TAB. 57. 
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Han dog på Marsäter 1752 natten mellan den 26 och 27 okt. 
och blef begrafven i Gryts kyrka den 3 nov. „med tillbörlig heder 
och likpredikan under en ansenlig församlings närvaro." Vid detta 
tillfälle utdelades följande af Matthias Odencrantz författade „Wäl-
förtient Äreminne" (tryckt i Norrköping): 

Ho är som fromhet ei vil hedra? 
Tå then i ärligt hierta bor; 
Mån' någon ondska är så stor, 

Som thenna dygden dierfs förnedra. 
Thesz prål är ei, som lysand' mull, 

Som bräkligt glas, som dåligt glitter, 
Nei! vti ärans skiöt hon sitter, 

Som en Jouvel vti sitt gull. 

Thesz önskan är sin nästas lycka, 
Godt samwet och en rolig siäl, 
Thesz winning är at giöra wäl, 

At hielpa them, som andra trycka, 
Thesz nit är at för Kong och Land, 

I nöd ei Lif och wälfärd spara, 
Thesz tröst är til at nögder wara, 

Med alt som skier af HErrans hand. 

Thesz ängslan är fåfängan höra, 
Aldeles rasa tygelfri, 
Thesz skräck är ondskans raserie, 

Som alt thet godt är wil förstöra, 
Thesz sorg är nästans tårar se, 

Som öfwer korsz och jämmer klagar, 
Thesz olust at ei alla dagar, 

Then prof vtaf sin kiärlek ge. 

Men månne någon wäl kan gifwas, 
Som sig här af berömma kan? 
Jo! wi nu sakne här en Man, 

Som thetta kan med skiäl tilskrifwas; 
En Herr Baron, som til sit slut, 

Har stridt med Sig och ondskans snaror, 
Som såleds sluppit werldsens faror, 

Och kommit wäl vr lifwet vt. 

Se! hur' han fromt och ärligt lefwat; 
Se! hur' Han önskat nästan wäl; 
Se på thesz samwet, och thesz siäl, 

Hwars ro Han stadigt eftersträfwat, 

Hur' Kong och Land han wördat har, 
Se! hur' han andras motgång hindrat, 
Hur' theras nöd Han altid lindrat, 

Se! huru nögd Han altid war. 

Hwem är som ei har orsak klaga, 
En sådan Wän af dygd och tro, 
Som wille altid hafwa ro, 

Som trätor altid sökt förtaga? 
Han talte hwad Hans tanckar war, 

Ei falskhet i thet hierta hystes, 
Som vtaf dygd och ära lystes: 

Then lyck'lig, som så lefwat har. 

Then Slächt hwaraf wår Döda warit, 
Med wördnad hwar then nämna wet, 
För Swensker Tro och Tapperhet, 

Hwart the för Rikets wälfärd farit. 
Wår Döda kiäkt fölgt theras spår, 

Ei högmod rådt thet hierta röra, 
Som haft i Skiölden Dygd at föra, 

Then Honom känt han dömma rår. 

Förnäma Slächt, som tårar giuten, 
Wid Thenna Herrens döda mull, 
Ei gråten! Han är glädjefull, 

Nu i Guds skiöte innesluten, 
Han ändat Sina dagar bäst; 

Han giorde hwad Han borde giöra, 
Thesz minne werlden får kringföra, 

Han är nu worden himlens gäst. 

Statt wandringsman här litet stilla, 
Se på Thens Stoft i thenna graf, 
Som warit Guds och dygdens slaf. 

Betänk tig! wil tig sielf ei illa! 
Lef from och wäl, giör ingen me'n, 

War wän med Gud, thet är thet bästa, 
Hielp, trösta, wårda ömt tin nästa 

Som Then här hwilar sina ben. 
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vidinge kompani, allt vid sam. reg:te, 1749 9/5; f ogift s. å. 31/io på 
Marsäter och begrafven i Gryts kyrka. 

5. Fromhold Johan, f. 1729, godsegare, f 1758. Tab. 58. 
6. Lars Otto, f. 1731, f s. å. 
7. Christina Charlotta, f. 1733 8Vi, f 1752 19/ö. 
8. Anna Margaretha, f. 1736, f s- å. 
9. Carl, f. 1738, kadett vid Amiralitetet 1745, f 1750. 

Friherre F R O M H O L D  JOHAN REHBINDER TILL UDDRICH (son af 
Reinhold Fromhold, Tab. 57), arfherre till Marsäter; född 1729 
den 28. aug.; student vid Uppsala akademi 1745; officersaspirant 
vid Kalmar reg:te, sergeant vid Aspelands komp. af samma reg:te 
1750 Vio, afsked 1754 */t, död 1758 den 30. sept. på Marsäter, 
„utan tvifvel af ett invertes slag" (Gryts kyrkobok), och begrafven 
i Gryts kyrka s. å. den 10. okt. 

Gift 1754 den 30. sept. med Hedvig Ulrika Ridderborg, f. 1729, 
död 1762 den 11. okt. på Marsäter och begrafven i Gryts kyrka, 
dotter af öfverstelöjtnanten Jakob Ridderborg, n:r 1428, och Ulrika 
von Block, n:r 1603. 

S ö n e r :  
1. Reinhold Jacob, f. 1755 6/io på Marsäter, f derst. 1760 S8/u. 
2. Gustaf Adolf\ f. 1757 7/* på Marsäter, f derst. 1761 23/i2. 

3. Johan Fredrik, f. 1759, godsegare, f 1829. Tab. 59. 

Friherre JOHAN FR E D R I K  REHBINDER TILL UDDRICH (son af 
Fromhold Johan, Tab. 58), arfherre till Marsäter, sedermera af 

honom kalladt Fredriksnäs; född derst. 1759 den 30. mars, posthumus, 

TAB. 58. 

TAB. 59. 

JOHAN FREDRIK REHBINDIiRS (Tab. 59) NAMNTECKNING 
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och döpt s. å. den 3. maj;1 död af slag 1829 den 25. maj i Jön
köping under en resa till Vestergötland och begrafven i Gryts kyrka 
s. å. den 3. juni. Om honom står i Gryts kyrkobok antecknadt: 
„Har under sin tid varit en driftig, utmärkt glad och förekommande, 
tro redlig man." 

Han lefde såsom godsegare på Marsäter (Fredriksnäs) och ingick 
icke i statens tjenst, men gjorde ofta resor till Stockholm för att 
besöka Gustaf 111's glada hof. Han bevistade äfven flera riksdagar, 
såsom de stormiga riksdagarna i Stockholm 
1789, då han satt för sin ätt i den dåvarande 
hufvudmannens, majoren frih. Reinhold Jo
han Rehbinders frånvaro i Finland under 
det pågående kriget mot Ryssland, samt 1800 
i Norrköping, hvarunder han hörde till de 
herrar af ridderskapet och adeln, som för
enade sig i friherre Nils Silfverskölds mo
tion, att adeln borde i fäderneslandets namn 
afsäga sig privilegiet att uteslutande besitta 
säteri samt rå- och rörsjord. 

Han uppbyggde den nuvarande manbygg
naden på Marsäter (Fredriksnäs), som ligger 
vid bottnen af en från hafsfjärden Orren in- J0HAN rREDRIK REHBINDER 

skjutande vik, omgifven af höjder. Ute i viken, (Tab. 59) 
icke långt ifrån stranden, ligger en liten holme, 
hvarifrån man hör ett af de märkvärdigaste ekon, som finnes till. Det 
svarar nemligen på 24 stafvelse». De ord, som fordom begagnades för 
att framlocka ekot, voro följande: „Ett sådant eko som detta får man 
icke höra om man än lefde aldrig så länge." 

Han sålde 1782 den 4 juni med sin hustrus samtycke till bönderna 
Sven Jonsson i Dahla och Per Jonsson i Lilla Löfvik frälsehemmanet 
Dahla „emot en betingad kiöpesumma, stor Ettusände Tvåhundra Trättio 
Två R:r 16 sk. Specie samt en öfverenskommen frälseränta af 4 R:r". — 

År 1828 lottade han med sin måg Johan Ulrik Cedercrona (se nedan) 

1 Såsom dopvittnen antecknades: ,,Kaptenen välb. Herr Carol Hoffman på 
Engelholm, fru majorskan på Breviksnäs Anna Elisabeth Ridderborg (Rydingsvärd), 
Kaptenen välb. Herr Erik Gyllenhöök, högvälb. fru Frih. Ulrika Ridderborg (Palmqvist) 
på St. Sörby, Häradshöfdingen välb. Herr Johan Woldius på Åbäcksnäs, fru kap
tenskan Anna Catharina Anckarstierna (von Baumgarten) på Ryningsnäs, Löjtnanten 
vid Svea Lifgarde Herr Ulrik Johan Rydingsvärd, välb. Hedvig Eleonora von Bysing på 
Åbäcksnäs. (De gifta qvinliga faddrarna äro i kyrkoboken antecknade under sina 
flicknamn; inom parentes äro här bifogade deras namn såsom gifta.) 
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och kaptenen Isak Adolf Ridderborg om Broxviks fideikommiss, enligt 
bestämmelsen i hans mormorsbrors, kammarherren Carl Jakob von Blocks 
testamente. Egendomen Broxvik, belägen vid Bråvikens mynning i Jöns-
bergs och Häradshammars m. fl. socknar af Östergötland samt Runtuna 
och Lid socknar i Södermanland, tillsammans utgörande mantal, 
egdes i slutet af 1600-talet af den rike bruksherren Gillis de Besche 
till Näfveqvarn och Broxvik samt öfvergick sedermera genom arf till 

BEATE REH BINDERS F. RUTENSKIÖLD (Tab. 59) NAMNTECKNING 

dennes dotterdotters son, ofvannämnde von Block, som afled ogift 1802 
och genom testamente, upprättadt i Stockholm 1795 den 19 juni, instif
tade Broxvik till fideikommiss för sin syster Ulrika von Blocks sonson 
majoren Jakob Carl Ridderborg, men föreskref genom en codicill, daterad 
Söderköping 1801 den 8 aug., att om denne afled utan att efterlemna 
äkta bröstarfvingar, skulle hans broder Gillis Gabriel von Blocks dotter
dotter Johanna Jakobina von Johnstons man ryttmästaren Åke Julius 
Cedercrona, hans syster Ulrika von Blocks dotterson friherre Johan 
Fredrik Rehbinder och hennes sonson kaptenen Isak Adolf Ridderborg 
(Jakob Carls yngre broder) träda tillsammans »och uti trenne af dem 
utkorade gode mäns närvaro kasta lott sins emellan om tillträdet och 
nyttjandet af all hans tillförordnade fideikommissegendom,Ä men att om 
en eller flera af dessa trenne herrar vore genom döden afgången, »deras 
söner skulle ikläda sig samma rätt som om deras herrar fäder lefvat". 

CATHARINA MARIA REHBINDERS F. NORDENSTOLPE (Tab. 59) NAMNTECKNING 

Jacob Carl Ridderborg, som 1802 efter stiftarens Carl Jacob von Blocks 
död s. å. den 11. febr. tillträdt fideikommisset, afled ogift 1826 den 20 
sept., och med anledning häraf skulle den i codicillen till ofvan nämnda 
testamente föreskrifna lottkastningen om fideikommisset mellan majoren 
Johan Ulrik Cedercrona i stället för sin 1823 aflidne fader, Johan Fredrik 
Rehbinder, och Isak Adolf Ridderborg ega rum. Dessa herrar ryggade 
emellertid tillbaka för att kasta lott om en så betydande egendom och 
ingingo s. å. den 28. nov. en skriftlig öfverenskommelse, hufvudsakligen 

174 



innehållande: att de skulle till Kongl. Maj:t ingå med underdånig 
ansökan att få sins emellan dela egendomen, så att hvardera delen 
antingen skulle blifva enskild egendom eller erhålla fideikommissegen
skap; att om Kongl. Maj:tafsloge denna ansökan och lottningen till följd 
deraf måste företagas, den af dem, som vann fideikommisset, skulle inom 
trenne år efter tillträdet deraf till hvardera af de andra utbetala 16666 
rdr. 32 sk. banko (25000 rdr. riksg:ds) eller tillsammans 33333 rdr. 
16 sk. banko (50000 rdr. riksg:ds) med sex procents årlig ränta derå 
ifrån tillträdesdagen; dock att 

lottningen eller deras rättsinne- CATHARINA MARIA REHBINDER 
hafvare i femtio år, räknadt *"• NORDENSTOLPE (Tab. 59) 

från midfastan 1828; men 
skulle han icke fullgöra de årliga utbetalningarna, eller underlåta att 
förelägga sin efterträdare till fideikommisset att fullgöra desamma, skulle 
han eller hans rätssinnehafvare genast till hvardera af de andra utgifva 
16666 rdr. 32 sk. banko. 

Derjemte ingick 1827 den 18 aug. Ridderborg med Cedercona en 
särskild skriftlig öfverenskommelse, att Cedercrona mot erläggande till 
Ridderborg af 20000 rdr. banko skulle, i händelse lottkastningen om 
fideikommisset komme till stånd, inträda i alla Ridderborgs rättigheter, 
så att han på så sätt skulle erhålla två lotter; men denna öfverens
kommelse blef bruten, okändt af hvilken anledning. 

Genom nåd. utslag af 1827 den 27. okt. afslog Kongl. Maj:t Ceder-
cronas, Rehbinders och Ridderborgs ansökan att få dela fideikommisset, 
och till följd deraf måste den i Carl Jacob von Blocks testamente före-
skrifna lottkastningen företagas, hvilket skedde på Broxvik 1828 den 31 
jan. i närvaro af de för ändamålet tillkallade »gode männen", majoren 
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AXELSÖ 

Johan von Feilitzen och kammarjunkaren Gert Adolf von Yhlen. Proto
kollet fördes af häradshöfdingen, lagmannen Johan Petter Blidberg. En 
af de tre lottkastande hos Kongl. Maj:t gjord förnyad ansökan att få dela 
fideikommisset, hvilken ansökan ännu icke blifvit pröfvad, ansågs icke 
utgöra hinder för lottkastningens företagende; men till protokollet anteck
nades, att om Kongl. Maj:t bifölle densamma, skulle lottkastningen alldeles 
till sin verkan förfalla. En af majoren frih. Reinhold Fredrik Rehbinder 
1827 den 31 maj hos Göta Hofrätt anhängiggjord rättegång mot de tre 
till lottkastningen berättigade herrarna, med påstående att de, genom sina 
ansökningar om fideikommissets delning såsom stridande mot fideikom-
missbrefvet, hade förverkat sin rätt till fideikommisset, som då borde 
tillfalla honom, ansågs icke heller utgöra hinder för lottkastningens 
företagande. 

Kl. 12 midd. nämnda dag (den 31 jan. 1828) skreds det till lott
kastningen, som tillgick sålunda, natt femåriga flickan Sophia Magdalena 
Pettersson med tillbundna ögon infördes i rummet, hvarest flera andra 
personer än de redan nämnda voro närvarande, och utdrog ur en hatt
kulle, i hvilken tre lottsedlar voro nedlagda, en med namnet Rehbinder, 
en med namnet Cedercrona och en med namnet Ridderborg, den ena 
af lottsedlarna, å hvilken namnet Ridderborg fanns antecknadt, som 
högljudt tillkännagafs och upplästes." 

Sedan Ridderborg sålunda kommit i besittning af fideikommisset, 
vägrade han att till hvardera af de andra lottande utgifva den öfverens-
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komna summan 16666 rdr. 32 sk. banko, under föregifvande, att denna 
öfverenskommelse vore stridande mot fideikommissbrefvet. Rehbinder 
och Cedercrona instämde honom derföre till Östkinds häradsrätt med 
yrkande, att han måtte åläggas att till hvardera utgifva nämnda summa. 
Häradsrätten utlät sig genom utslag den 21 dec. 1833, „att all den stund 
svaranden icke allenast vidgått riktigheten af den träffade överenskom
melsen, utan äfven i ett till häradsrätten ingifvet och i protokollet intaget 
anförande vidgått, att då 
vid majoren Ridderborg von 
Blocks frånfälle utsikt för 
käranderne öppnades till 
fideikommisset, var det utan 
tvifvel svaranden, som bäst 
kunde åtnöjas med en 
mindre del i stället för att 
äfventyra förlusten af det 
hela, hvaraf synbarligen 
röjes, att vid afhandlingens 
ingående svaranden ansett 
sin fördel derigenom betryg
gad, och det dervid fästade 
villkoret af betingad fördel 
för käranderne ej lagligen 
upphört af den inträffade 
omständigheten, att svaran
den genom lyckans gunst 
blef fideikommissarie; för 
den skuld pröfvade härads
rätten skäligt ålägga sva
randen att genast till käran
derne utbetala den omtvi-
stade summan, på sätt den CATHRINE-CHARLOTTE REHBINDER 
skriftliga öfverenskommel- (Tab. 59) 

sen närmare bestämmer." 
Mot denna dom vädjade Ridderborg till Östergötlands med Vadstena 

läns lagmansrätt, som genom utslag den 21 mars 1834 ogillade härads
rättens dom, anseende den omstämda afhandlingen, »ehuru af fullmyn
diga personer godvilligt uppgjord, likväl i rättsväg icke kunna tillämpas." 
Göta Hofrätt fastställde den 29 mars 1835 lagmansrättens dom, emedan 
»den omstämda öfverenskommelsen både till sin grund och dermed 
åsyftade följder varit stridande emot det i fideikommisstiftelsen antydda 
ändamål, hvadan lagligen gällande kraft åt sådan öfverenskommelse icke 
kunnat påräknas af dem, som varit utsedde att kasta lott om fideikom
misset." Denna dom fastställdes af Kongl. Maj:t den 15 juni 1837. 

Processerna angående Broxviks fideikommiss voro härmed ingalunda 
afslutade. 

12 — Ätten Rehbinder. 177 



Strax efter lottningen hade Rehbinder och Cedercrona, antagligen 
dertill föranledde af Ridderborgs vägran att fullgöra sina åtagna förplig-
telser, samt Fredrik Reinhold Rehbinder för att åt sig och sina efter
kommande bevara rättigheten till fideikommisset, öppnat rättegång mot 
Ridderborg med yrkande, att lottningen skulle förklaras ogiltig af den 
anledning, att den ej blifvit verkställd på sådant sätt som föreskrefs i 

Carl Jacob von Blocks testamente; 
de ansågo nemligen att „kasta lott" 
icke kunde ske annat än med tär
ningskast, som de sjelfva kunde 
verkställa utan inblandning af fjerde 
person. Men denna rättegång af-
gjordes icke till deras fördel. Dess
utom fördes flera rättegångar om 
redovisningen af inkomsterna af 
döds- och fardagsåret efter Carl 
Jacob Ridderborg, om fideikommiss-
inventarierna m. m. 

Den 17 april 1838 anställde 
Joh. Fredr. Rehbinders arfvingar 
och Cedercrona ånyo rättegång mot 
Ridderborg med yrkande, att då 
denne icke fullgjort de i ofvan-
nämnda öfverenskommelse eventuelt 
stadgade årliga erläggandet af 1000 
rdr. banko, han måtte åläggas att 
genast till hvardera utgifva 16666 
rdr. 32 sk. banko. Detta mål af-
gjordes den 8 aug. 1838 af östkinds 

CATHRINE-CHARLOTTE SPENS häradsrätt till deras förmån; men 
F. REHBINDER (Tab. 59) häradsrättens utslag upphäfdes af 

lagmansrätten den 13 juni 1839, och 
Göta Hofrätt gillade den 11 sept. 1840 detta beslut, hvaremot Kongl. 
Maj:t genom slutlig dom den 22 juli 1842 till alla delar fastställde härads
rättens dom, åläggande sålunda Ridderborg att till Joh. Fredr. Rehbinders 
arfvingar och Cedercrona hvardera utgifva den fordrade summan med 
fem procent årlig ränta från stämningsdagen fjorton dagar före 1838 års 
sommartings början vid östkinds häradsrätt tills betalning skedde. 

Under tiden hade Ridderborg 1827 den 30 mars ingått äktenskap 
med pigan Maria Svensdotter, sedermera kallad Ringborg. Hon hade då 
en dotter, Beda Sophia, född i Norrköping den 15 aug. 1813, enligt 
kyrkoboken af okänd fader. Ridderborg hade, under förklarande att han 
med Maria Svensdotter Ringborg under äktenskapslöfte sammanaflat detta 
barn, anhållit hos Riddarhusdirektionen, att detsamma skulle införas å 
stamtaflan för adliga ätten Ridderborg, hvartill nämnda direktion, oaktadt 
Cedercronas protest, genom beslut den 27 juni 1827 lemnat sitt bifall. 
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Men då enligt fideikommissbrefvet endast äkta bröstarfvingar kunde 
ärfva Broxviks fideikommiss, anställde Cedercrona, som i händelse Rid
derborg aflidit utan sådana, enligt bestämmelserna i fideikommissbrefvet 
syntes vara närmaste arfvinge dertill, rättegång emot kammarjunkaren 
Lars Adolf Fredrik Gustaf von Röök såsom målsman för sin hustru Beda 
Sophia Ridderborg, med hvilken han 1833 den 13 okt. ingått äktenskap, 
med yrkande, att de skulle till honom 
afträda Broxviks fideikommiss, som 
de tillträdt efter Isak Ad. Ridder
borgs den 7 jan. 1842 inträffade 
död, enär Beda Sophia vore af 
oäkta börd. Detta mål drogs inför 
Kongl. Maj:t, som uppå derom 
gjord ansökan medgaf Cedercrona 
rättighet att vid kämnersrätten i 
Norrköping låta höra åberopade 
vittnen i afsigt att bevisa, att Beda 
Sophia icke kunde vara dotter till 
Isak Adolf Ridderborg. Men då 
han icke inom den honom före
lagda tid hos nämnda rätt anmält 
sig om vittnesförhörets anställande, 
företogs målet till slutligt afgörande, 
och Kongl. Maj:t fann den 14 aug. 
1849 för godt att fastställa Göta Hof-
rätts utslag, hvarigenom käromålet 
ogillades. 

Joh. Fredr. Rehbinders arfvingar 
och Cedercrona sökte emellertid af • 
Ridderborgs arfvingar utkräfva den CARL AXEL SPENS 
dem genom Kongl. Maj: ts dom den (Tab. 59) 

22 juli 1842 tillerkända summan; 
men då den icke erlades, begärde och erhöllo de Konungens Befall-
ningshafvandes i Östergötlands län utmätningsutslag derå. Krono
fogden Berselius, som hade befallning att förrätta utmätningen, 
och som i och för detta ändamål infann sig i Broxvik den 30 juli 
1842, inställde förrättningen med anledning deraf, att Ridderborgs 
enka, dotter och måg till Göta Hofrätt ingifvit ansökan om »boskill
nad och urarfvagörelse uti boet efter Isak Ad. Ridderborg." Konun
gens Befallningshafvande, som fann, att kronofogden orätt förfarit, och att 
det ingalunda tillkommit honom att pröfva de jäf, som kunde göras emot 
dess resolution, anbefallde honom genom ny resolution den 11 aug. s. å. 
att genast bringa utmätningen till verkställighet. Men förlikning parterna 
emellan kom till stånd den 20 aug. s. å., hvarigenom Ridderborgs arfvingar 
till Joh. Fredr. Rehbinders arfvingar och Cedercrona hvardera erlade 
18000 rdr. riksgälds. 
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Johan Fredrik Rehbinder var gift l:o 1781 den 2. aug. i Drot-
hems kyrka i Östergötland med Beata Sophia Rutenskiöld, skilda 

åt 1791; född 1762 på 
Stensnäs i Vestra Ed 
s:n i Kalmar län, död 
1804 den 1. jan. i Stock-

lNSS5Sj|fci' holm; dotter af majoren 
Carl Axel Rutenskiöld, 

m* n:r ^ Stensnäs. 
| med Brita Maria Boye 

"iäfe vlllls af Gennäs, n:r 16, i 
hennes 1. gifte. 2:o 1804 

| den 3. jan. på Bolltorp 
^ i Skönberga s:n i Öster-
\ götland med C a t h a -

r i n a  M a r i a  N o r d e n -

götland ocb begrafven i 
Gryts kyrka; dotter af 
kammarrådet Arvid Ge-
org Nordenstolpe, n:r 

» 1981, till Bolltorp, och 
friherrinnan Catharina 

HEIJA ODENCRANTZ F. REHBINDER , ... C „ .-
(Tab60) Charlotta Sparre, n:r 

11; bodde såsom enka 
på det vackra Axelsö på Andrakön i Östgöta skärgård, St. Anna 

GEORG HENRIK REHBINDERS (Tab. 59) NAMNTECKNING (1838) 

s:n, under Engelholms fideikommiss, hvarest hon åt sig låtit upp
föra ett corps de logis. 
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B a r n :  a )  I  f ö r s t a  g i f t e t :  
1. Maria Ulrika (Mia), f. 1783 16/e i Söderköping; stiftsjungfru; 

t 1850 4/J> på Åbylund i Strå s:n, Östergötland. 
2. Anna Charlotta Fredrika Lovisa, f. 1785 11 /3 i Söder

köping, stiftsjungfru, f 1842 8A på Korsnäs (Skällviks prestgård). — 
Gift 1815 6/i på Marsäter (Fred
riksnäs) med prosten och kyrko
herden i Skällviks och St. Anna 
församlingar af Linköpings stift 
Johan Brunnius i hans 2. gifte, 
f. 1765, f 1828. Han hade i sitt 
1. gifte Ebba Fredrika Brummer, 
i hennes 2. gifte, f. 1754 24/9, 

t 1812 lö/2, dotter af majoren 
Arvid Fredrik Brummer och 
hans 1. fru Ulrika Eleonora Gyl
lenram, n:r 1528, samtenka (1793) 
efter majoren vid Östgöta reg:te 
till häst Adolf Ulrik Freidenfelt, 
n:r 1102. Då hon gifte sig 2. 
gången (1802 5/2) fördes hon i 
brudstolen af sin då 26-årige son, 
löjtnanten, sedermera ryttmästaren 
Wilhelm Adolf Freidenfelt. Pro
sten Brunnius gjorde på Ostindi
ska kompaniets fartygs såsom 
skeppsprest tvenne resor til Kina, 
hvarifrån han hemförda många konstföremål af stort värde, bland 
andra en med friherrliga ätten Rehbinders vapen prydd kaffeservis.1 

3. Johan Axel Fromhold, f. 1786 10/io i Söderköping; sergeant 
öfver stat vid Lifgrenadierreg: tet, kadett vid Carlberg 1801 24/» under 
n:r 83, erhöll distinktionstecknet och 4 jettoner; underlöjtnant vid 
Örlogsflottan 1805 2/io; löjtnant vid Amiralitetet 1809; afsked 1813 
6A; förste styrman på ett ostindiskt skepp, f ogift 1814 4/» 1 

de Janeiro. Han deltog i sjöexpeditionerna 1804 med „Vänta litet"2 

1 Eges af öfversten frih. Victor Rehbinder (Tab. 68). 
2 När generaladjutanten för flottorna af konung Gustaf III skulle erhålla namn 

på två nybyggda krigsfartyg, var konungen upptagen och svarade honom på hans 
fråga: „Vänta litet, kommer strax", hvarefter generaladjutanten aflägsnade sig och 
båtarna fingo dessa namn. 

JAN CARI. ODENCRANTZ 

(Tab 60) 
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NORRBY 

och 1805 med „UlIa Fersen". Han bevistade med mycken utmär
kelse 1808—1809 till sjös kriget mot ryssarne och blef förstnämnda 
år den 18. aug. vid äntringsföretaget på Löföfjärden mot hemmema1 

»Styrbjörn", som jemte „Hjalmar" tagits af ryssarne vid Sveaborg, 
hvarvid han utmärkte sig för tapperhet, köld och rådighet, sårad af 
en kanonkula samt tilldelades strax derefter, „för utmärkt tapper
het", guldmedaljen „för tapperhet till sjös." 

4. Hedvig Cathr in e-Charlotte Johanna, f. 1804 18/u på 
Bolltorp i Skönberga s:n i Östergötland, stiftsjungfru, f 1875 20/n 
på Norrum i Börrums s:n i Östergötland och begrafven i Spensiska 
grafkoret vid St. Anna kyrka. — Gift 1827 -s/« på Marsäter (Fred-

1 Ett för rodd inrättadt krigsfartyg på 1700-talet. 

ÅBYLUND 
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riksnäs) med godsegaren grefve Carl Axel Spens, n:r 54, till Engelholm, 
Norrum och Bäckabo, f. 1806 6/s på Löfås i Väse s:n i Vermland, f 

9. Georg Hen
rik, f. 1813 2/,o 
på Marsäter (Fred- FREDRIK REINHOLD REHBINDER (Tab. eo) 

(Efter original, graveradt i sten av kronprinsen Oscar, I) 
riksnas); under
löjtnant vid Jemtlands fältjägarreg:te 1833 samt vid Lifbevärings-
regrtet 1834; afsked 1837; f ogift 1842 1/9 på Axelsö af slag och 
begrafven i Gryts kyrka 

10. Johan Ludvig, f. 1817, kapten, f 1878. Tab. 71. 
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TAB. 60. 

Friherre F R E D R I K  REINHOLD REHBINDER TILL UDDRICH (son af 
Johan Fredrik, Tab. 59), herre till Åbylund och Kalfvestad i Strå 

FREDRIK REHBINDER (Tab. 60) NAMNTECKNING (1843) 

s:n samt till Norrby i Asby s:n, alla i Östergötland; född 1788 den 
11 jan. i Söderköping; kadett vid Carlberg 1802 28/a (under n:r 84), 
erhöll distinktionstecknet och 3 jettoner; fänrik vid Lifgrenadier-
reg:tet 1805 8/io; riddare af Svärdsorden 1808; löjtnant och rege-
mentsqvartermästare vid förut nämnda reg:tes rusthållsdivision 1812 
24/ö, kapten i armén 1814 19/i, stabsadjutant s. å.; adjutant hos kron

prinsen Joseph Frans 
Oscar 1818 2s/7; major 
i armén 1819 nh, kap
ten vid Andra lifgrena-
dierreg:tet och chef för 
n: r 8 Vadstena kompani 
1821 19/i; afsked 1824; 
död 1843 den 15 juni 
på Åbylund och begraf-
ven på Strå kyrkogård. 

Han bevistade kriget 
i Pommern mot frans
männen 1807, fälttåget 
i Norge 1808—1809 så
som fältmätningsofficer, 
kriget i Tyskland mot 
Napoleon 1813—1814 
samt fälttåget i Norge 
sistn. ar. Under en 
skarp träffning vid Berby 
i Norge 1808 den 10 
juni ådagalade han myc
ken tapperhet, idet han 

GABRIELLA REHBINDER F. DE LA GARDIE 
(Tab ej) med nagra och trettio 
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HELGE REHBINDER 

(Tab. 61) 

man af Lifgrenadierreg:tets rusthållsdivision (Andra lifgrenadier-
reg: tet) inträngde på en mångdubbelt starkare fiende, och han ut
nämndes till följd häraf till riddare af Svärdsorden s. å. den 24 
okt. Norrmännen anföllo förstnämnda dag med öfverlägsen styrka 
samtidigt den vid Berby med omkr. 1000 man stående majoren 
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Georg Adlersparre och en icke långt derifrån vid Prestebakke kyrka 
förlagd postering af omkr. 400 man under befäl af öfverstelöjtnanten 
vid Skaraborgs reg:te friherre Anton von Knorring, som, bedragen 
af norske löjtnanten Spörcks „krigslist" att mot bättre vetande 
på sitt hedersord försäkra, att återtågsvägen till Berby vore spärrad 

af en mycket öfverläg-
sen fiendtlig styrka, för
måddes utan svärdslag 
att sträcka gevär och 
gifva sig fången med 
hela sin styrka.1 En fan
junkare, som med några 
och trettio man af Lif-
grenadierreg: tets rust-
hållsdivision befann sig 
derstädes under Knor-
rings befäl, vägrade här
vid att gifva sig fången 
och marscherade, utan 
att blifva oroad, med 
sin lilla tropp till Berby, 
hvarest Adlersparre lyck
ligt kastat fienden till
baka. Vid en rekogno-
sering af gränsen vid 
Skillingmark, som sven
skarne utförde den 9 

GABRIELLE WENNERBERG F. REHBINDER Sept. 1808, Utmärkte Sig 
(Tah-60 kapten Ström samt fän

rikarne Rehbinder och Pauli, hvilka blefvo för sitt uppförande der-
under särskildt berömde. 

Gift 1822 den 7. nov. med Ulrika Charlotta (Ulla) von Kothen, 
född 1801 den 2. nov., död 1828 den 19. dec. på Åbylund och begrafven 
på Strå kyrkogård, dotter af ryttmästaren Evert Gustaf von Kothen, 
n:r 995, till Åbylund, och Charlotta Catharina Wahlfelt, n:r 1930. 

B a r n :  
1. H e l  j a  U l r i k a ,  f. 1823 7/9 På Åbylund, f 1907 18/n i Lin-
1 Med anledning häraf sade man om Knorring, att „han måtte ha fallit i barn

säng, eftersom han låtit taga sig i kyrka". 
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köping och begrafven på gamla kyrkogården derst. bredvid sin man. 
— Gift 1841 Sl/i2 på Åbylund med kammarjunkaren Johan Carl 
Odencrantz, n:r 1947, till Kalfvestad, f. 1813 s/io, f 1882 27/i i Lin
köping och begrafven på gamla kyrkogården derst. 

2. Helge Edvard Reinhold, f. 1826, öfverste, f 1883. Tab. 61. 
3. Folke Fromhold, 

f. 1826, major, f 1887. 
Tab. 62. 

TAB. 61. 

Friherre H E L G E  

EDVARD REINHOLD REH-
BINDER TILL UDDRICH 
(son af Reinhold Fredrik, 
Tab. 60), arfherre till 
Åbylund; född 1824 den 
19. okt. på Åbylund; 
fanjunkare vid Jemtlands 
fältjägarecorps 1836 24/i«; 
student vid Uppsala 
akademi 1842 25/s; un
derlöjtnant vid först
nämnda corps 1843 "/B; 

transp. såsom underlöjt
nant till Vendes artilleri-
reg:te 1844 2a/a; utexa
minerad från högre ar
tilleriläroverket 1850, 
kommenderad vid den 
i Schlesvig sammandragna svensk-norska ockupationscorpsen s. å.; 
löjtnant s. å. den 7. apr.; adjutant hos kronprinsen-regenten 
Carl Ludvig Eugen i858 ®/«? kammarherre hos densamme s. å. 
29/i0; kapten 1859 15/a; attaché vid beskickningen till Frankrike 
och Belgien med anledning af konung Oscar I's frånfälle s. å.; 
riddare af franska Hederslegionen 4/s; adjutant hos konung Carl XV 
och kammarherre hos drottning Lovisa 5/8; riddare af belgiska 
Leopoldsorden 8/s samt chef för 6. 12^-batteriet 15/is, allt 1859; 
riddare af danska Dannebrogsorden 1860 80 e samt af norska 
St. Olafsorden s. å. 6/s; bevistade s. å., såsom adjutant hos konun

SUNE WENNERBERG 
(Tab 61) 
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gen, konung Carl XV's och drottning Lovisas kröning i Trondhjems 
domkyrka; kommendör af danska Dannebrogsordens 1. grad 1865 
2/8; riddare af Svärdsorden s. å. 5/s; riddare af ryska St. Stanislai-
ordens 2. kl. med kraschan s. å. 17/io; bevistade för ätten den sista 
ståndsriksdagen 1865—1866 och hörde till de herrar af ridderskapet 

och adeln, som reser
verade sig emot den då 
antagna nya represen-
tationsordningen; major 

^ i armén 1867 27/s samt 
vid reg:tet 1868 2%o; 

W* afsked från adjutant-
befattningen hos konun-

©| tjfc* gen s. å. 28/i2; anställd 
, A såsom uppvaktande hos 
' nederländska utomor-

officer af nederländska 
Ekekroneorden s. å. 27/Ö ; 
öfverstelöjtnant i armén 

reg:tet 1878 27/s; öfver-
ste och chef för Vendes 
artillerireg:te 1882 4/i; 
innehade slutligen drott
ning Lovisas minnes-

SOPHIE-LOUI.SK REHBINDER F. KLINGSPOR ° , , , . 4 „ _ 
(Tab. 62) medalj i guld; död 1883 

den 20. aug. i Kristian
stad efter flera veckors sjukdom och begrafven å kyrkogården derst. 
den 24. i samma månad med mycken högtidlighet. 

„I kyrkan samlades de många, som ville ledsaga den värderade och 
saknade hädangångne till grafven. Processionen böriade med 2 batterier 
till häst och 2 till Fot af det regemente, hvars chef friherre Rehbinder 
varit, och härefter följde i tjenst varande samt f. d. officerare vid rege
mentet. medlemmar af hofrätten, länsstyrelsen och magistraten, stads-
fullmägtige, frimurarebröder m. fl. Tusentals menniskor hade för öfrigt 
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infunnit sig, och processionen tågade ända till kyrkan, till dess den 
kommit i närheten af kyrkogården, genom en dubbel, af flera tusen per
soner bildad häck. Der denna slutade, vidtogo de fyra batterierna af 
artilleriregementet, som här vid framkomsten blifvit uppställda till parad. 
Medan regementets musikcorps utförde C. Elers vackra sorgmarsch, bars 
den med en nästan oerhörd mängd kransar prydda kistan in på den 
jemväl under en stor menni-

der jordfästningen förrättades 
af regementspastor Cedervall. | 
Före och efter begrafningsakten 
gafs salut af ett vid kyrkogår
den placeradt salutbatteri, en 
tryckt sång från frimurarelogen 
utdelades, och till sist afsjöngs 
en sång af Kristianstads sång
förening. Prestafverna fördes 
i processionen af öfverstarne 
Gerhard Detlof Odencrantz och 
Henrik Wilhelm Qveckfelt, och ___ 
ordnarna buros af öfversten £ W >-
Carl Magnus Skytte af Sä ra. 'y , 
Bland de kransar från corpser ^ 
och personer, som prydde kistan, r 
må nämnas: från Vendes art - '' 
reg:tes officerscorps, från de- Sm 
tachementet i Landskrona, från ÄBfiL 
gamla vänner och f. d. kam- L 
rater, från generalfälttygmästa- Mfc?' 'i 
ren och chefen för artilleriet, $ 
från Svea artillerireg:tes offi- v ' 
cerscorps, från chefen för Göta 
art.-reg:te, från officerares och 
vederlikars vid Vendes artilleri- FOLKK FROMHOU» RF.HHINDKR 

reg:te fruar, „ett sista tack" 
från reg:tets barnskola, från skånska provinslogen m. fl., alla med 
inskrifter. 

Under sin sista sjukdom hade han emottagit följande telegram från 
H. M. Konungen: BMycket sorgsen erfara Ditt svåra sjukdomstillstånd; 
med tacksam hågkomst om mångårig pliktutöfning vill jag så gerna 
ännu förbinda hopp om förbättring. OSCAR". 

Saknaden efter honom var allmän, och tidningen på platsen — Skånska 
posten, hvarur ofvanstående skildring af begrafningen är hemtad — yttrar 
sig sålunda, idet den meddelar dödsfallet: 

»Friherre Rehbinder var en ärans man i ordets vackraste betydelse, 
en sann ädling, ej blott med bördens rätt, men med hjertats och karak-
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KUSTAD 

terens. Omutlig rättskänsla, öppenhet och flärdlöshet voro hans mest 
kännetecknande egenskaper. I hvad han ansåg vara sant och rätt, fanns 
för honom ej ens en tanke på möjligheten af dagtingan eller vacklande, 
och för honom voro öfvertygelse och handling ett. Såväl härför som på 
grund af hans älskvärda personliga egenskaper var han högt skattad af 
alla, som med honom kommo i beröring, och han efterlemnar såsom 
samhällsmedlem, förman, kamrat och vän ett fläckfritt minne, som länge 
skall fortlefva inom samhället och Vendes artilleriregemente." 

Vid begrafningen utdelades följande af Sigge Sparre författade verser: 

Skörden pågår, axen falla tunga, 
Hvilka nyss du såg i solen gunga. 
Stålet blixtrar, säkra träffa slagen, 
Det är brådtom på augustidagen. 

Det är brådtom, ock i andra leder 
Blixtrar stålet; hög på hög man reder, 
Kämpe efter kämpe går ur striden 
Redan innan sommarn är förliden. 

Så ock du, förr'n någon kunnat ana, 
Innan hösten kommit, slöt din bana, 
Framför fronten icke mer du rider, 
Stålklädd höfding lik i forna tider. 

Inga fältrop mer dig återkalla, 
Inga rop från dina vänner alla. 

Ack, du drog till saligare nejder, 
Tar ej mera del i våra fejder. 

Glad du gästar Gimles gyllne salar, 
Ljusare än jordens skumma dalar, 
Tömmer välkomsthornet der med mången 
Vän och vapenbroder förutgången. 

Du är borta, ändad är din saga, 
Vi dig mist, men dock ej vekligt klaga. 
Länge nog den lefvat här på jorden, 
Hvilkens hågkomst skön, som din, är 

vorden. 

Ack! hvem minnes ej din bild, den kära, 
Trogen bild af gammal krigarära! 
Och ditt hjerta, o! hvem minns ej detta, 
Hvilket slog blott för det goda, rätta! 
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Blanka vapen förde du i striden. 
öppen hjelm du stads ock bar uti den. 
Hvarje bakslug konst Du stolt försmådde, 
Följde blott hvad pligtens röst dig rådde. 

Men jag slutar. Stora ord och granna 
Icke här behöfvas, endast sanna. 
Sanning städse var dig kär i lifvet, 
Sant ditt drapa ock bör vara skrifvet. 

Väpnad så, du hann, dit du har hunnit, Ingen ovän till din hög skall träda, 
Segrar vann, som icke många vunnit, Vi med rosor skola denna kläda. 
Vänsäll, trofast, ridderlig till sinnes, Tag vår tack och hvila tryggt derinne! 
Hvilken finns, som icke så dig minnes? Vänskap håller vakt omkring ditt minne. 

Gift på 

Kr.-Vet.-Akademien, Sune Gun- ANNA REHBINDER (TAB. 62) 
narsson Wennerberg, f. 1855 
18/i i Skara, (son af statsrådet, en af de Aderton i Svenska Akade
mien Gunnar Wennerberg och grefvinnan Hedvig Sophia Cronstedt 
af Fullerö, n:r83), f 1908 >9/7 * Stockholm. 

TAB. 62. 

Friherre F O L K E  FROMHOLD REHBINDER TILL UDDRICH (son af 
Fredrik Reinhold, Tab. 60), herre till Kustad i Vallentuna s:n af 
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Uppland, som han sedermera sålde; född 1826 den 2 dec. på Åbylund; 
kadett vid Carlberg 1841 14A (under n:r 65), kadettkorpral 1848, 
erhöll 2 jettoner, utexaminerad s. å. 29/n; underlöjtnant vid Lifregrtets 
dragoncorps s. å. 6/is, löjtnant 1857 3/s, ryttmästare 1863 88/4, chef 
för n:r 4 Norra Upplands sqvadron 1864; riddare af Svärdsorden 
1870 u/#; major 1881 3/«; afsked 1884 19/is; död i Stockholm (dit 
han från Kustad inflyttade 1882) 1887 den 2 sept. och begrafven på 
Solna kyrkogård. Han var 1873 chef för kavalleriets underbefäls

skola å Ladugårdsgärde invid 
Stockholm. 

Gifr 1856 den 30 aug. på 
Nybyholm i Enköpingsnäs s:n 
med Marie-Louise Ulrika 
Klingspor, född 1833 den 13 
juli på Säby å Aspön, död 1905 
den 17 febr. i Stockholm och 
begrafven på Solna kyrkogård 
bredvid sin man, dotter af 
öfverstelöjtnanten Carl Gustaf 
Klingspor, n:r 195, till Nyby
holm, och grefvinnan Aurora 
Johanna Posse, n:r 51. 

B a r n :  

1. Folke Folkesson, f. 1857; 
HELGA GEETE F. REHRIXDER . t- u 

(Tab. 62) mal°r- Tab' 63' 
2. H e l g a  L o v i s a ,  f. 1858 

23/i2, på Kustad; stiftsjungfru. — Gift 1892 9/io i Adolf Fredriks kyrka 
i  S t o c k h o l m  m e d  f o r t i f i k a t i o n s k a s s ö r e n  H e r m a n  F r e d r i k  W i l h e l m  
Geete, n:r 167, f. 1847 Sih i Stockholm. 

3. A n n a  S o p h i a ,  f. 1858 2S/i«, på Kustad; stiftsjungfru; eger 
och bebor en villa i östanskär. 

TAB. 63. 

Friherre FOLKE FOLKESSON REHBINDER TILL UDDRICH (son af 
Folke Fromhold, Tab. 62), född 1857 den 26 aug. på Kustad; volon
tär vid Lifregementets dragoncorps 1875 9/s; afsked 1878 2/i; volontär 
vid Lifregementets grenadiercorps s. å. 25/s; elev vid krigsskolan å 
Carlberg s. å. 8% under n:r 107; kammarpage hos konung Oscar II 
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s. å. i nov.; utexaminerad från krigsskolan 1879 3/u; underlöjtnant 
vid sistn. corps s. å 28/u; transp. såsom underlöjtnant till Vendes 
artillerireg:te 1880 12/s; utexaminerad från Artilleri- och Ingeniör-
högskolan 1886 8/*; löjtnant s. å. 18/«; tjenstgjorde 1887—1890 vid 
Artilleristaben; var 1890—1892 artilleriets kontrollofficer vid Åkers 
styckebruk; förrådsofficer vid 
tygförrådet i Landskrona 1893 
20/s; kapten af 2. kl. 1895 27/»; 
artilleriets kontrollofficer vid 
Ankarsrums och Åkers stycke
bruk s. å.; transport såsom 
kapten af 2. kl. till Andra Svea 
artillerireg:te 1896 I8/»; chef 
för 2. batteriet 1898; kapten af 
1. kl. 1899 4/85 riddare af 
Svärdsorden s. å. Vis; major 
vid sistn. reg: te, dåkalladt Upp
lands artillerireg:te, 1907 21/«. 
Var 1903 aug.—nov. med un
derstöd af statsmedel anställd 
vid Andra Ober-Elsassiska fält-
artillerireg:tet i Strassburg n:r 
51 af tyska armén och hade 
i uppdrag att under nämnda 
tjenstgöring taga kännedom om 
underofficersutbildningen inom 
tyska fältartilleriet och derom 
inkomma med rapport; riddare WILHELM GEETE (Tab. 62) 

af Preussiska Johanniterorden 
s. å.; erhöll Uppsala läns hedersmedalj i guld för förtjenster i jagtvård 
1910 A/t jemte K. M:ts tillstånd att bära densamma till uniform s. å. 
19 4. Afsked 1913 2/Ö; landstormsbefälhafvare vid Vimmerby landstorms-
område 1914 detachementschef för Grytdetachementet i Öster
götland 1914 i aug.; kårchef vid Oscarshamns försvarsområde 1914 
29/is. Efter afskedet från Upplands artillerireg: te flyttade han till 
Lidhem i Locknevi s:n, Norra Kalmar län. Försålde Lidhem 1920 
och inköpte 1921 östanskog i Vists s:n, Östergötland, der han nu 
är bosatt. 

Gift ho 1886 den 18 aug. i Landskrona med M a r i n a  A l i d a  
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LIDHEM 

Vahlborg Alilmark, född 1863 den 12 mars i Carlstad, död 1898 den 
19 jan. i Enköping efter ett mångårigt lidande af bröstsjukdom och 
begrafven å Brännkyrka kyrkogård i Södermanland, dotter af bruks
patronen Gustaf Ferdinand Ahlmark och Marina Geijer. 2:o 1899 
den 6 nov. i St. Gertruds kyrka i Vestervik med Gunhild Vahl

borg Maria Boréll, född 1877 den 
5 juni på Ankarsrums bruk i Hal-
lingebergs s:n i Norra Kalmar län, 
dotter af bruksegaren Gustaf Adolf 
Boréll och Emilie Ida Erika Palm
blad. 

B a r n ,  i  a n d r a  g i f t e t :  
1. Helge Fromhold Gustaf 

Folkesson, f. 1900 */» i Stockholm, 
f. v. reservofficersaspirant vid Östgöta 
trängkår; landtbrukare, Tofverum, 
Småland. 

2. Ulrika Emilia Hildegun 
(Ulla) Folkesdotter, f. 1901 u/io i 
Uppsala; stiftsjungfru. 

3. G er dt Henrik Adolf Folkes-
k-.. „ son, f. 1904 29/s i Uppsala, stu

dent 1924, s. å. officersaspirant vid 
MARINA REHBINDER F. AHLMARK ' P 

(Tab. 63) Första lifgrenadierregementet. 
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TAB. 64. 

Friherre A R V I D  BERNHARD REHBINDER TILL UDDRICH (son af 
Johan Fredrik, Tab. 59); född 1806 den 4 jan. på Marsäter (Fred
riksnäs); kadett vid 

derifrån; sergeant V 
vid Andra 

ĵÉM 
0/8, fänrik 1825 

officers-
examen rXl 

kapten 
chef för Lifkompa- ". >\ 

af Svärdsorden s. 
å. "Ii; chef för I 
n:r 8 Vadstena 
kompani 1862; ma-
jor i armén 1869 v,:' 

J ŜåiŜ å 
regementet s. d. 
och ur armén 1874 
*%; död 1876 den 

i Vadstena 
och begrafven på 
kyrkogården derst. 

arrenderade 
bebodde klJ^M 

i flNftHI 

Östergötland, flyt-
. . . ... FOLKE REHBINDER (Tah. 63) 

tade sistn. ar till 
kompanichefsbostället Norrö i Heda s:n i Östergötland och 1863 
till Vadstena. År 1854, då fredsbrott med Ryssland befarades, var 
han med Andra lifgrenadierregrtet kommenderad till Gotland. 
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Gift l:o 1831 den 6 mars på Engelholm i St. Anna s:n i Öster
götland med sin svågers syster grefvinnan Anna Maria Charlotta 
Spens, född 1807 den 8 nov. på Löfås i Väse s:n i Vermland, död 
1864 den 26 febr. i Vadstena och begrafven vid Heda kyrka, dotter 
af löjtnanten grefve Axel Fredrik Spens, n:r 54, och Anna Fredrika 

Wallencrona, n:r 1872. 
— — 2:o 1868 den 30 juni 

på Ågården i Gammal
kils s:n i Östergötland 
med Theodora Ohrling, 
född 1822 den 28 febr. 
i Väderstads s:n i Öster
götland, död 1910 den 
30 jan. i Linköping och 
begrafven på kyrkogår
den derst., dotter af pro
sten och kyrkoherden i 
Väderstad Carl Petter 
Ohrling och Catharina 
Theodora Acharius. 

Barn, i första giftet: 
1. Arvid Hjalmar, 

f. 1832, kapten, f 1905. 
Tab. 65. 

2. E m m a  C h a r l o t t a ,  
f. 1834 u/i på Strand, 
t 1911 Vt i Hernösands 
biskopsgård hos sin dot-

GUNHILD REHBINDER F. BORELL (TAB. 63) ter Maria, gift med bi-
skopen öfver Hernö

sands stift Ernst Lönegren. — Gift 1861 •/' P** Rönö kungsgård 
med landssekreteraren i Vestmanlands län, riddaren af Nordstjerne-
orden och Vasaorden Carl Erik Stålhös, f. 1832 18/« i Örebro, 
t 1887 10/io i Vesterås. 

3. A u g u s t a  M a r i a ,  f. 1836 28/e på Strand, f 1918 4/s i Carls-
krona. — Gift 1863 16/io i Vadstena med förutv. statsrådet och che
fen för Landtförsvarsdep:tet, chefen för V. arméfördelningen, gene
rallöjtnanten Otto Fredrik Taube, n:r 734, f. 1832 27/is i Norr
köping, f 1906 u/i i Stockholm. 
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4. A n n a  W i l h e l m i n a ,  f. 1838 26/Ö på Loviseberg i Rönö s:n, 
f 1905 7/« i Linköping. 

5. M a t h i l d a  B e r n h a r d i n a ,  f. 1840 -6/ö på Rönö kungsgård. — 
Gift l:o 1868 1/i i Vadstena med godsegaren Martin Johan Oscar 
Hammarqvist på Kråxmåla i Förlösa s:n i Kalmar län, f. 1826 3/s 
på Gissebo i Hjortheds 
s : n  i  s a m m a  l ä n ,  f  1 8 7 6  
18/e på Kråxmåla. 2:o 
1883 9/s i Jonsbergs 
kyrka i Östergötland 
med kyrkoherden i 
Snöstorp och Trönninge 
församlingars pastorat af 
Göteborgs stift Petrus 
Andreas Fridlizius i hans 
3. gifte, f. 1829 2/s på 
Tolycke i Frillesås s:n 
i nämnda län, f 1909 
10/9 i Snöstorps prestgård. 

6. Catharina Char
lotta (Lotten), f. 1844 
9/io på Rönö kungsgård; 
pianist. 

7. A x e l  B e r n h a r d ,  
f. 1848 7/i på Rönö 
kungsgård, t 1863 6/i 
på Norrö och begrafven 
vid Heda kyrka bredvid 

ULLA KKHBINDKR (Tab. 63) 
sin moder. 

TAB. 65. 

Friherre ARVID HJ A L M A R  REHBINDER TILL UDDRICH (son af 
Arvid Bernhard, Tab. 64); född 1832 den 16 juli på Strand; kadett 
vid Carlberg 1847 27/a under n:r 14, afgången från Krigsakademien 
för sjuklighet 1849 31/s; furir vid Första lifgrenadierreg:tet 1850 19/is; 
student vid Uppsala akademi 1852 9/is; aflade officersexamen 1856 
S0/9; underlöjtnant vid Södermanlands reg:te s. å. 22/s; 2. reg:ts-
adjutant 1859 afsked 1860 16/io; underlöjtnant vid Gotlands National
beväring 1865 28/s; transp. såsom underlöjtnant till Vesternorrlands 
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TAB. 66. 

Friherre FREDRIK WI L H E L M  REHBINDER TILL UDDRICH (son af 
Johan Fredrik, Tab. 59), herre till Liljestad i Skönberga s:n, Stafsäter 
i Vists s:n och Ån väga i Skeda s:n, alla i Östergötland; född 1811 den 
14 apr. på Marsäter (Fredriksnäs); student vid Uppsala akademi 1823; 
aflade examen till rättegångsverken 1831; e. o. kanslist i Justitieafdelnin-
gen af K. M:ts kansli s. å. 15/is; auskultant i Svea Hofrätt s. å. 19/ia; e. o. 
notarie derst. 1832 21/s; kammarjunkare vid K. M:ts hof s. å. 
Vis; vice notarie i Svea Hofrätt 1834 29/s; t. f. domare i Ytter-
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FROMHOLD REHBINDER fTab. 63) 

exportförening Carl Ivar Wilhelm Molér, f. 

D o t t e r :  

Anna Wilhelmina 
(Vilma), f. 1886 7/9 i 
Skeninge, stiftsjungfru. 
Lärarinna vid Sand
strömska skolan i Stock
holm. — Gift 1911 2/e 
i Stockholm med sekre
teraren i Sveriges allm. 
1881 "/is; skilda 1918. 

beväringsbataljon s. å. %; löjtnant 1868 6/u; regementsqvartermästare 
1876 3/s; kapten 1878 2%s; riddare af Svärdsorden 1882 Vis; afsked 
1885 19 e; rådman i Skeninge 1894 Ve; egde hus derstädes. Var 

känd såsom sångare och 
kompositör. Död i Ske-

— ninge 1905 den 15 aug. 
Gift 1885 den 6 apr. 

på Löfvingsborg invid 
Skeninge med Hilda 
Emilia Wilhelmina Jo
hanna (Mimmi) Larson, 
född 1861 den 6 apr. 
på Broby i Strå s:n i 
Östergötland, dotter af 
godsegaren Anders Pet
ter Larson och Hilda 
Albertina Pihlgren. 



Tjurbo, Våhla och Öfver-Tjurbo härads domsaga 1836 — 1838, vice 
häradshöfding 1838 2S/u; tjenstgjorde såsom kanslist i Justitiekanslers-
expeditionen 1838—1839; häradshöfding i Hammarkinds härad med 
Stegeborgs skärgårds 
tingslags domsaga 1841 
16/n samt tillika i Skär
kinds härad 1853 19/4; 
kammarherre vid K. 
M:ts hof 1855 27/i; 
registrator i survivance 
vid K. M:ts orden samt 
riddare af Nordstjerne-
orden 1859 24/e; död 
1877 den 13 sept. i 
Söderköping och begraf
ven å nya kyrkogården 
derst. 

Han var från 1842 i 
april bosatt på härads-
höfdingebostället Norr-
ladugård i östra Ny 
s: n å Vikbolandet, Öster
götland. 1849 köpte han 
ett hus i Söderköping 
och flyttade då till 
nämnda stad, hvarest 
han var bosatt till dess 
han 1852 köpte Liljestad af ryttmästaren Lars Carl Fabian af Se
gerström, då han flyttade dit. 1856 köpte han Stafsäter med flera 
underlydande gårdar och Ån väga af generallöjtnanten Johan Fredrik 
Boy och flyttade 1857 till Stafsäter; s. å. sålde han Liljestad till 
kabinettskammarherren Fredrik Alexander Funck. Stafsäter sålde 
han 1861 och Ånväga 1866 samt flyttade 1862 åter till Söderköping. 

Sin politiska bana började han vid 1840—1841 års märkliga 
riksdag, då det liberala partiet å Riddarhuset under ledning af 
grefve Henrik Anckarsvärd och grefve David Frölich gjorde häftiga 
anlopp mot den konservativa regeringen. Under antagande att Fred
rik Wilhelm Rehbinder, liksom de yngre af adeln i allmänhet, till
hörde nämnda parti, insattes han redan vid detta sitt första riks-

«F" 

ft 

GER DT REHBINDER (Tab. 63) 
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ÖSTAXSKOG 

möte i expeditionsutskottet, hvars ordförande var grefve David 
Frölich, och hvarest han på grund af sin ätts n:r på Riddarhuset 
blef vice ordförande. Men den liberala majoriteten hade missräknat 
sig, enär han var en energisk anhängare af det konservativa partiet. 

IXTERIÖR FRÅN ÖSTANSKOG 
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Inom expeditionsutskottet yp
pade sig snart meningskiljaktig
het mellan dess ordförande 
grefve Frölich och utskottet, i 
det att den förre ansåg sig en
sam ega att bestämma tiden 
för dess sammanträden, under 
det att det senare förmenade 
sig hafva denna rättighet. R. 
varnade Frölich för att drifva 
denna sak till sin spets, utan 
låta utskottets mening gälla; 
men då denne, föraktande var
ningen, fortsatte att utan be
myndigande utsätta sammanträ
dena, uppdrog utskottet enhälligt 
åt R. att bestämma tiderna för 
desamma. Följden häraf blef, 
att ingen ledamot af utskottet 
inställde sig på ordförandens 
kallelse, men att alla ledamö
terna infunno sig på de af vice 
ordföranden utsatta samman
trädena. Härigenom blef Frö-
lichs ställning vid riksdagen 
ohållbar, så att han snart måste 
lemna densamma, hvarefter R. 
till riksdagens slut beklädde 
ordförandeplatsen i expeditions
utskottet. Under detta sitt första 
riksmöte yttrade han sig 77 gån
ger till Riddarhusets protokoll. 

Konservativ till sina åsikter 
var R. sålunda i början af sin 
riksdagsmannabana ett stöd för 
den konservativa regeringen, 
som i Frölich blef befriad från 
tjenst för hvilken konung Carl 
konung Oscar I's styrelse, d 

ARVII) BERNHARD REHBINDER (Tab. 64) 

ARVID BERNHARD REHBINDERS (Tab. 64) 

NAMNTECKNING 

en af sina farligaste motståndare, en 
XIV Johan visade sig tacksam. Under 
i regeringen gick i spetsen för de 
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ANNA REHBINDER F. SPENS (Tab. 64) 

THEODORA REHBINDER F. OHRI.ING (Tab. 64) 
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liberale, hörde R. deremot till 
oppositionen, och då han ansåg 
det vara af den största vigt att 
skydda och upphjälpa det 
svenska landtbruket, särskildt 
höstsädesodlingen, bekämpade 
han isynnerhet ifrigt de sträf-
vanden i frihandelsrigtning, 
som då började vinna terräng 
och slutligen afgingo med seger, 
i det att friherre Johan August 
Gripenstedt blef ledare af Sveri
ges finansiella poliiik. Redan vid 
denna tid framkastade R. tan
ken på bildandet af ett „landt-
mannaparti" för att i riksdagen 
tillvarataga landtbrukets in
tressen. 

R. bevistade för sin ätt alla 
ståndsriksdagarna fr. o. m. 1840 
—1841 års riksdag t. o. m. 
1862—1863 års riksdag och 
var under 1853—1854 års 
riksdag ordförande i allmänna 
besvärs- och ekonomiutskottet. 
Han var en framstående riks
dagsman, mycket använd i ut
skotten samt en på Riddar
huset gerna hörd talare. Vid 
den högtidliga invigningen af 
Sveriges första statsbana Stock
holm—Göteborg var han en 
af Ridderskapets och Adelns 
deputerade (1862 3—6 nov.). 

I sin ungdom rå 1830-talet 
gjorde R. en resa till Finland och 
gästade derunder ministerstats
sekreteraren grefve Robert Hen
rik Rehbinder (Tab. 15) på hans 
egendom Wiksberg. Då han 

jSpiSä; 



EMMA STÅLHÖS F. RKHBINDF.R (Tab. 64) CARL STÅLHÖS (Tab. 64) 

LOTTEN REHBINDER (Tab. 64) ANNA REHBINDER (Tab. 64) 



skulle anträda återvägen till Sverige, erhöll han i uppdragafen Forselles 
att till Stockholm medföra och till en dennes slägtning, grefve Axel Mauritz 
Piper till Engsö, öfverlemna arfsmedel till ett belopp af etthundratusen riks
daler, tillhörande dennes hustru, född Ehrenrooth, hvilket uppdrag han 
åtog sig, men var nära att få ångra denna sin beredvillighet. På väg 
mellan Borgå och Lovisa anlände han sent en afton till en gästgifvar-
gård, der han tog nattqvarter; men ännu något senare ankommo dit 

tvenne andra resande, som strax 
derintill blifvit utplundrade af 
röfvare. Färden öfver Östersjön 
gjordes på ett segelfartyg, den 
tidens enda fortskaffningsmedel 
sjöledes, och då en stark storm 
uppstod, skepparen, som var all
deles okunnig i navigation, blef 
sjösjuk, och fartygets besättning 
icke kunde navigera detsamma, 
blef det väderdrifvet till närheten 
af Reval. Det var icke förr än 
efter en 14 dagars högst äfven-
tyrlig resa som det ankom till 
Stockholm. 

På 1830-talet besökte han 
på Gottenvik i Häradshammars 
s: n på Vikbolandet, Östergötland, 
den för sina egenheter kända 
grefvinnan Catharina Charlotta 

WFT """" Posse, född friherrinna von 
Otter, enka efter presidenten 

HB grefve Arvid Erik Posse och 
brorsdotter till öfversten frih. 
Sebastian von Otter, som för 
deltagande i „Anjalaförbundet" 

AUGUSTA TAUBE F. REHBINDER (Tab. 64) var dömd från lif, ära och gods, 
men som blef benådad på afrätts-

platsen. Grefvinnan Posse kallades af folket „nattgrefvinnana, emedan 
hon vistades uppe om nätterna och sof om dagarna. Hon var, som 
medlemmarna af ätten von Otter i allmänhet, en utpräglad „antigustafvian". 
Sedan Fredr. Wilhelm Rehbinder vid ifrågavarande besök helsat på 
grefvinnan, som mycket vänlige tog emot honom, sade hon utan annan 
inledning till honom: »Kände han, min vän, konung Gustaf 111? Jag 
skall säga honom, min vän, att han var en stor fähund". 

Fredrik Wilhelm Rehbinder var allmänt omtyckt för sin älskvärda 
karakter, för sitt glada och blida lynne samt för det stora tillmötesgående 
och den välvilja han under sin embetsutöfning ständigt visade hög och 
låg. Han tyckes dock hafva ärft något af det gamla krigarblodet, hvil-
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ket i hans ungdom stundom visade sig, särskildt vid det tillfälle, då han 
på duell utmanade riddarhuskanslisten Wilhelm Fredrik Achates Dalman, 
som förolämpat honom, men hvilken med hänvisning till duellplakatet 
vägrade antaga densamma. 
Man gjorde härom en 
visa, kallad „Notenii tap
perhet". 

Gift 1842 den 24 
apr. i Stockholm med 
Ida Nathalia Schön-
meyr, född 1817 den 8 
sept. derst. i St. Ger-
truds församling, död 
1906 den 10 maj i Villa 
Rehbinder vid Djurs
holm samt begrafven 
bredvid sin man och sin 
dotter på Söderköpings 
nya kyrkogård; dotter 
af klädesfabrikören i 
Stocholm, innehafvaren 
af Serafimermedaljen 
Nathanaél Schönmeyr, 
till Lindenäs1 i Motala 
s:n, Östergötland, (af en 
från Malchin i Mecklen
burg på 1740-talet till 
Sverige inkommen slägt, 
som ännu fortlefver i 
Sachsen), och Carolina Eleonora Mittag, likaledes af tysk slägt. 

OTTO TAUBE (Tab. H4) 

B a r n :  

1. Hugo Wilhelm Johan Nathanaél, f. 1843, kommerceråd, t 1912. 
Tab. 67. 

2. Carl Magnus Victor, f. 1844, öfverste. Tab. 68. 
3. Gottlob Fredrik Alarik, f. 1845, landtbrukare, f 1873. Tab. 70. 
4. Carolina Catharina Nathalia, f. 1847 2V* på Norrladugård, 

f 1901 21/s i Stockholm efter en kort sjukdom och begrafven å Söder-

1 Nathanaél Schönmeyr egde Lindenäs på 1820—30-talet. 
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MATHILDA FRIDLIZIUS F. REHBINDER 

(Tab. 64) 

OSCAR HAMMARQVIST 

(Tab. 64) 

PETRUS FRIDLIZIUS (Tab. 64) HJALMAR REHBINDER (Tab. 65) 
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MIMMI REHBINDER F. LARSON (Tab. 65) 

köpings nya kyrkogård bredvid si 
och var mycket språkkunnig. 

VILMA REHBINDER (Tab. 65) 

fader. Hon egde stor begåfning 

TAB. 67. 

Friherre H U G O  WILHELM 
UDDRICH (son af Fredrik Wil
helm, Tab. 66), född 1843 den 
20 apr. på Norrladugård; stu
dent vid Uppsala akademi 1860 
22/B; aflade examen till rätte
gångsverken 1872 28/s; auskul-
tant i Svea Hofrätt s. å. 27/5; 
e. o. notarie derst. s. å. 31/&; 
t. f. domhafvande i Hammar
kinds m. fl. härads domsaga 
1873—1874; vice häradshöfding 
1874 u/i; e. o. kanslist i Civil
departementet af Kongl. Maj:ts 
kansli 1874 12/e, i Kommerce-

JOHAN NATHANAÉL REHBINDER TILL 

FREDRIK WILHELM REHBINDER (Tab. 66) 
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FREDRIK WILHELM REHBINDER (Tab. 66) 

kollegium s. å. 19/e och i Öfverintendentsembetet s. å. 22/i«, t. f. kans
list i sistn. embete 1875 30 8—1878 26/n; kamrerare vid National
museum 1875; t. f. kanslist i Kommercekollegium 1877 26/io; före-

FREDRIK WILHELM REHBINDERS (Tab. 66) NAMNTECKNING (>860) 
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IDA REHBINDER F. SCHÖNMEYR (Tab. 66) 

ståndare för kollegii sjöpassexpedition 1878 */n; tillf- sekreterare i 
nämnda kollegium 1882 *-®/*; adjungerad ledamot derst. större delen 
af åren 1882—1884; kommendör af Spanska Carl III's orden 1883 
so/7; tillf, kommerceråd 1894 19/is; riddare af Nordstjerneorden 1888 
'/ia, ordinarie kommerceråd i Kommercekollegium och chef för kol
legii byrå för inrikes handeln och sjöfarten 1891 4A*; kommendör af 
Nordstjerneordens 2. kl. 1899 x/\*; ordförande i den kommitté, som 
fatt sig anförtrodt att företaga revision i vissa delar af sjölagstift
ningen 1907; afsked från kommercerådsembetet 1908 •*/*. Egde vid 

14 — Ätten Rehbinder. 209 
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SCHÖNMEYR'SKA HUSET VID KORNHAMNSTORG, STOCKHOLM 

Djursholm i Danderyds s:n i Stockholms län Villa Rehbinder, som 
han lät bygga 1896. 1910 sålde han Villa Rehbinder och flyttade 
åter till Stockholm. Död derst. 1912 den 24 maj och den 31 s. m. 
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nedsatt i Banérska grafven i Danderyds kyrka. — Se vidare Bio
grafi n:r 11. 

Gift 1893 den 2 juli i Stockholm med friherrinnan Margaretha 
(Märta) Banér, i hennes andra gifte, född 1848 den 9 okt. på Sjöö 

i Holms s:n, Uppland, 
dotter af godsegaren fri
h e r r e  J o h a n  B a n é r ,  n : r  
22, till Sjöö, och friher
rinnan Maria Antonia 
Wilhelmina von der 
Lancken von Wackenitz, 
n:r 353, samt gift 1. 
gången 1867 med hof-
stallmästaren grefve Gu
staf Magnus Edvard 
Ruuth, n:r 108, till 
Ruuthsbo, i hans 1. gifte 
(född 1835, död 1898), 
från hvilken hon blef 
skild 1875. 

TAB. 68. 

Friherre CARL MAG
NUS VICTOR REHBIN
DER TILL UDDRICH (son 
af Fredrik Wilhelm, Tab. 
66), herre till Hälla 
m. fl. gårdar i Gode

gårds s:n, Östergötland; född 1844 den 17 apr. på Norrladugård; 
kadett vid krigsakademien på Carlberg 1859 1/u under n:r 119; 
erhöll en jetton; kadettkorpral 1864 17/ia; utexaminerad s. å. 30/is; 
underlöjtnant vid Andra lifgrenadierreg:tet 1865 24/i; genomgick skjut
skolan vid Drottningholm 1868; tjenstgjorde 1869 och 1870 vid 
Topografiska corpsens sommararbeten i Örebro och Kalmar län; ge
nomgick 1873—1875 vid Gymnastiska Centralinstitutet i Stockholm 
kurserna i militärisk, pedagogisk och medicinsk gymnastik; löjtnant 
1875 s/7; tjenstgjorde 1875 l/*—1877 20/io vid Generalstaben med 
anställning i Landtförsvarsdepartementets kommandoexpedition och 
deltog sistn. år i Generalstabens fältöfningar i Roslagen; var med 
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HELMINA REHBINDER F. SPENS (Tab. 70) ALARIK REHBINDER (Tab. 70) 

JOHAN LUDVIG REHBINDER 

(Tab. 71) 

ANNE-MARIE REHBINDER 

F. WÅNGENBERG (Tab. 71) 
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understöd af statsmedel anställd i franska armén 1877 20/io—1880 
20/s och tjenstgjorde derunder: 1877 20/i°—1879 20/i vid 76. linie-
infanterireg:tet i Orléans (deltog 1878 i 20. infanteribrigadens fält-
öfningar i trakten af Beaugency—Cravent); 1879 20/i —20/s i general
guvernörens öfver Algeriet general Chanzy militärkabinett samt 1879 

20/s—1880 2% vid XIX. 
armécorpsens general
stab (med uppdrag att 
förestå „le bureau de la 
justice militaire"); löjt
nant af 1. kl. 1878 24 «; 
deltog 1879 i juni och 
juli med 6500 man af 
XIX. franska armécorp-
sen i fälttåget till Aurés 
i Afrika, hvarest ber-
berna gjort uppror mot 
fransmännen, bevistade 
s. å. 20/B striden om 
Toubapasset och tjenst
gjorde under detta fälttåg 
i befälhafvande genera
lens stab; riddare af 
Franska Hederslegionen 
1880 21/a; 1. regements-
adjutant s. å. 6/«; kap
ten af 2. kl. 1885 6/n; 
kapten af 1. kl. och 
kompanichef samt chef 
för n:r 4 Vestanstångs 
kompani 1887 u/s; rid

dare af Svärdsorden 1888 Vu; chef för n:r 7 Skeninge kompani 
samt befälhafvare för Skeninge kompaniområde, n:r 58, 1891 25/7; 
major vid Andra lifgrenadierreg:tet 1893 9/«; ordförande i reg:tets 
förvaltningsdirektion 1893—1895; befälhafvare för reg:tets (I.) Östra 
bataljonsområde 1893 Vio; erhöll med anledning af ofvan nämnda 
fälttåg Franska Kolonialmedaljen (instiftad 1893) 1894 lj%\ chef för 
reg:tets 2. bataljon 1895 29/s; öfverstelöjtnant och förste major vid 
Andra lifgrenadierreg:tet 1897 7/s; chef för reg:tets 1. bataljon s. å. 

HILGARD JENS E X - B Ä F VER F ELD T F. REHBINDER 

(Tab. 68) 
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19/s; 1897 i aug. utsedd till Militärföreningens inom II. arméfördel
ningen stipendiat för 1898; på ministeriel väg anställd vid Belgiska 
grenadierreg:tet i Bryssel 1898 n/s—u/s; officer af Belgiska Leopolds
orden 1899 9/s; förde s. å. 8—14 sept. under fälttjenstöfningarna i Kri
stianstads län befälet öfver Andra lifgren.-reg:tet; deltog 1900 27/e—14 7 
i Andra lifgren.-reg:tets 
mobiliseringsöfning samt 
®/7 — n/v i de i samman
hang dermed anbefall
da fälttjenstöfningarna i 
Östergötland; ledamot af 
Östergötlands läns Hus
hållningssällskap 1901 
28/i; öfverste i armén 
1902 2%; afsked s. d. 
från beställning på stat 
med tillst. att sås. över
stelöjtnant qvarstå i An
dra lifgren.reg:tets re
serv; öfverste i II. ar
méfördelningens reserv 
1909 19/s. — Se vidare 
Biografi n:r 12. 

Gift 1889 den 1 dec. 
på Godegårds herrgård 
med Henriette Grill, född 
1860 den 15 juni i Stock
holm, dotter af överste
löjtnanten i Generalsta
ben Claes Lorentz Grill, 
till Godegård, (tillhö
rande den gren af den urgamla genuesiska adliga ätten del Grillo, 
som kallar sig Grill och 1571 erhöll romersk riksadlig värdighet), 
och Henriette Charlotta Catharina Lidman. 

B a r n :  
1. Claes Reinholclt Victorsson, f. 1890, löjtnant. Tab. 69. 
2. Ida Henriette Hilgard Victorsdotter, f. 1897 23/s i Lin

köping och döpt derst. s. å. 7»; stiftsjungfru 1898; aflade 1914 
afgångsexamen i 8. kl. af högre flickskolan i Örebro; studerade 

SIGURI) JENSEN-BÄFVERFELDT 
(Tab. 68) 

215 



REINHOLDT REHBINDER och RAGNHILD REHBINDER F. WVERN-MELIN (Tab. 69) 

målning i Stockholm 1915 
— 1918. - Gift 1920 3/i i 
Godegårds kyrka med over-
rettssakförer, verkst. direk
tör i Nye Nordiske Forlag, 
universitetsstipendiat (docent 
med docentstipendium) i na
tionalekonomi vid det Kgl. 
Norske Frederiks Universi
tet i Oslo Sigurd Jensen-
Bäfverfeldt, f. 18S6 19/i. 

BERNDT OTTO och REINHILD REHBINDER 

(Tab. 69) 

TAB. 69. 

Friherre CLAES R E I N-
HOLDT VICTORSSON REH
BINDER TILL UDDRICH (son 
af Carl Magnus Victor, Tab. 
68), född 1890 den 31 okt. i 
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f 

REINHOLDT REHBINDER (Tab. 69) 

Linköping och döpt derst. s. å. 16/n; student i Vestervik 1911 6/6; 
officersvolontär vid Kronprinsens husarregrte s. å. '/«, genomgick 
kavalleriets officersvolontärskola i Umeå och å Renneslätt 1911 — 1912; 
korpral i reg:tet 1912 xj\, distinktionskorpral s. å. Yio; deltog s. å. 
-8/9—,s/io i fälttjenstöfn. med nämnda reg:te i Vestergötland; genom
gick krigsskolans reservofficerskurs 1913; fanjunkare i reg:tet s. å. x/»; 
genomgick krigsskolans officerskurs 1913—1914; underlöjtnant i 
Kronprinsens husarreg:tes reserv 1913 s,/it, aflade officersexamen 
1914 19/ia, underlöjtnant i reg:tet s. å. 3l/i*; transp. sås. underlöjtnant 
på stat vid Carlskrona grenadierreg:te 1915 9/io, löjtnant af 2. kl. 
1916 "/12 och af 1. kl. 1920 sl/8; transp. sås. löjtnant vid Svea 
trängkår i Örebro 1920 19/n; genomgick Ridskolan vid Strömsholm 
1922—1923.1 

1 Han företog 1913 en resa till Estland och besökte egaren af stamgodset 
Uddrich, riksgrefven Henrik Rehbinder och hans familj. På återresan öfver Fin-
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FÄSTERED 

Gift 1915 den 1. dec. i Hedvig Eleonora kyrka i Stockholm med 
Ragnhild Wcern-Melin, född 1892 den 9 aug. i Göteborg, dotter af 
grosshandlaren Ragnar Melin och Hilda Carolina Wsern i hennes 
1. gifte. 

B a r n :  
1. Reinhild Hilda Henriette Reinholdtsdotter, f. 1916 4/n i 

Carlskrona. 
2. Berndt Otto Victor Olof Reinholdtsson, f. 1918 */& i Carlskrona. 
3. Stella Jaquette Ebba Augusta Reinholdtsdotter, f. 1925 22/J 

i Örebro. 

TAB. 70. 

Friherre GOTTLOB FREDRIK AL A R I K  REHBINDER TILL UDDRICH 
(son af Fredrik Wilhelm, Tab. 66), född 1845 den 18 okt. på Norr
ladugård; kadett vid Carlberg 1861 15/i under n:r 32, afgången 1866 
14/9 J landtbrukselev vid Engelholm i Östergötland hos sin fasters 
man, grefve Carl Axel Spens s. å.; arrenderade och bebodde Kårebo 
under Engelholms fideikommiss i Börrums s:n från 1870; död der-
städes 1873 den 2 dec. och begrafven i Spensiska grafkoret vid St. 
Anna kyrka bredvid sin hustru och sin dotter. 

Gift 1871 den 21 febr. på Norrum med sin kusin grefvinnan 

land sammanträffade han med de finska slägtingarna öfverstelöjtnanten frih. 
Woldemar Rehbinder och hans hustru f. Malmström, fru Léonie Doubitsky f. frih:a 
Rehbinder samt kaptenen och tullförvaltaren frih. Otto Carl Rehbinder 
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FÄSTEREDSUND 

Hedvig Helmina Axelina Spens, född 1835 den 9 april på Engel-
holm, död 1871 den 17 nov. på Kårebo, dotter af grefve Carl Axel 
Spens, n:r54, till Engelholm m. m., och friherrinnan Hedvig Cathrine-
Charlotte Johanna Rehbinder till Uddrich (Tab. 59). 

D o t t e r :  
E l l e n  I d a  C h a r l o t t a , f. 1871 9/u på Kårebo, f derst. 

s. å. 12/n. 

TAB. 71. 

Friherre JOHAN LUDVIG REHBINDER TILL UDDRICH (son af 
Johan Fredrik, Tab. 66), född 1817 den 1 aug. på Marsäter (Fred
riksnäs); sergeant vid Svea artillerireg:te 1834 underlöjtnant 
1836 y»; transp. såsom underlöjtnant till Första lifgrenadierreg:tet 
s. å. 27/p, löjtnant 1848 2%, kapten och chef för Ombergs kompani 
1856 27/12; riddare af Svärdsorden 1864 28/i; öfverkontrollör öfver 
bränvinstillverkningen inom Östergötlands län s. å.; afsked ur krigs-
tjensten 1870 18/'a; död 1878 den 5 apr. i Vadstena. Han var 
1848 med Första lifgren.reg:tet kommenderad till Skåne samt 1857 
befälhafvare för en kommendering ur reg:tet till Carlsborgs fästning. 

Gift 1846 den 5 apr. på Klosterlunda i Hofs s:n, Östergötland, med 
Anne-Marie Wängenberg, född 1821 den 27. aug. i Hofs s:n, död 
1896 den 19 jan. i Linköping, dotter af kyrkoherden i Hof och Ap-
puna församlingars pastorat af Linköpings stift, kontraktsprosten ma
gister Anders Wångenberg och Johanna Gustafva Öländer. 
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S ö n e r :  
1. Axel Johansson, f. 1847 31/i på Lunnai Hofss:n,iderst. s. å. 17/n. 
2. Ludvig Fromhold, f. 1848, kapten, f 1900. Tab. 72. 
3. Folke Johansson, f. 1850, grosshandlare, f 1899. Tab. 73. 

TAB. 72. 

Friherre LUDVIG FROMHOLD REHBINDER TILL UDDRICH (son ar 
Johan Ludvig, Tab. 71), född 
på Lunna 1848 den 28 nov.; 
kadett vid Carlberg 1869 V6» 
under n:r 102, erhöll en jetton; 
utexaminerad 1872 3% under
löjtnant vid Elfsborgs reg:te 
s. å. 10/ö ; löjtnant 1874 u/g, 
kapten af 2. kl. 1890 5/s; genom
gick kursen vid skjutskolan å 
Rosersberg s. å.; kapten af 1. 
kl. och chef för n:r 5 Norra 
Kinds kompani samt befälhaf
vare för Norra Kinds kompani
område, n:r69, 1893 rid
dare af Svärdsorden 1894 ^IS; 
död 1900 den 19 dec. på Fäste-
redsund i Finnekumla s:n i 
Elfsborgs län, hvarest han bott 
sedan 1885, och begrafven i 
Sparregrafven vid Länghems 
kyrka i nämnda län. 

JAQUKTT2 REHBINDER F. SPARRE 1 , „ 
(Tab 7,) Gift 1885 den 26 sept. pa 

Fästered i nämnda län med grefvinnan J a q u e t t e  C h a r l o t t a  A u 
gusta Sparre till Söfdeborg, född 1852 den 28 dec. på Torsbo i 
Gällstads s:n i Elfsborgs län, dotter af kammarherren grefve Claes 
Herman Sparre till Söfdeborg, n:r 66, till Fästered, och grefvinnan 
Jaquette Sparre till Söfdeborg, n:r 66. 

Brölloppet på Fästered beskrifves sålunda i „Borås tidning": Ett bröilop 
firades den 26 sept. å den vid sjön Åsunden naturskönt belägna egen
domen Fästered i Elfsborgs län, tillhörig kammarherren grefve C. H. Sparre 
och hans grefvinna, född Sparre, hvilkas enda dotter Jaquette då sam-
manvigdes med löjtnanten vid Elfsborgs reg:te, friherre Ludvig Fromhold 
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Rehbinder. Det gamla herresätet hade vid detta tillfälle antagit det 
festligaste utseende, cch en lysande samling gäster, hufvudsakligen 
slägtingar till brudparet, gaf intrycket af en familjefest af vackraste 
slag, på samma gång anordningarna visade, huruledes gamla fäderneärfda 
seder och bruk ännu hållas i helgd af den Sparreska familjen. En äkta 
svensk prägel utmärkte festen. Sålunda voro äreportar flerstädes uppförda, 
flaggor och blommor prydde vägen mellan det ståtliga Fästered och brud
parets nya hem, hvilket sistnämnda var dekoreradt med blommor och 
grönt. Också hade från när
gränsande bygder skaror af skåde- — 
tystna infunnit sig, hvilka på det 
lifligaste deltogo i den allmänna 
glädjen. Brölloppet stod i da
garna fyra, derunder efter gam
mal sed äfven granngårdarna 
gästades. Särskildt må omnäm
nas färden till det på historiska 
minnen så rika Torpa, som eges 
af kammarherren grefve Erik 
Sparre; det var här Gustaf Vasa 
en gång i tiden hemtade sin 
brud Catharina Steenbock, och 
många äro de minnen, som äro 
fästa vid detta gamla herresäte. 
Bland gästerna märktes grefve 
Erik Josias Sparre, som framsade 
lyckönskningarna till brudparet. 
Efter middagen på Torpa af-
brändes ett vackert fyrverkeri, 
så mycket effektfullare, som det
samma afspeglade sig i Åsun-
dens lugna vatten. Såsom tärnor 
fungerade fröknarna Ebba Sparre »— 
på Hofsnäs, Charlotte och Ebba LUDVIG FROMHOLD REHBINDER 
Sparre pa Torpa, Mathilda Hol- (Tab. 72) 

mertz samt Sigrid och Märtha 
Stenberg, och såsom marskalkar grefve Johan Sparre, jägmästaren 
M. Stenberg, grefve C G. Wrangel, vice häradshöfding Hjalmar Berg 
och underlöjtnant d'Orchimont. 

TAB. 73. 

Friherre FOLKE JOHANSSON REHBINDER TILL UDDRICH (son af 
Johan Ludvig, Tab. 71), född 1850 den 2 juni på Lunna; genomgick 
6 klasser af Linköpings högre elementarläroverk 1862—1868 samt 
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handelsskolan i Norrköping 1869; bokhållare vid Jössefors sågverk 
och Ruds landtegendom i Vermland 1870; kassör och skogsinspektor 
vid Jössefors trämassefabrik 1872; förvaltare vid Haldorps ångsåg i 
Länghems s:n i Elfsborgs län 1873; kassör vid Svartviks sågverk 
i Sabrå s:n i Medelpad 1876; såginspektor derst. 1881; grosshandlare 

i Sundsvall 1884; död derst. 1899 
den 9 maj. 

TAB. 74. 

Friherre CARL OTTO REHBINDER 
TILL UDDRICH (son af Reinhold Hen
riksson, Tab. 50), f. på 1680-talet; 
löjtnant vid Smålands femmännings-
reg:te till fot 1703 30/is; kapten 1705 
l6/i; major vid Upplands femmän-
ningsregrte till fot 1711 86/*J afsked 
1712 ö/n; död barnlös och begrafven 
i Marbäcks kyrka i Jönköpings län.1 

Han deltog såsom kapten vid 
öfverste Hamiltons femmännings-
reg:te (Upplands femmänningsreg:te 
till fot) i slaget vid Helsingborg 1710 
den 28 febr. under generalen af in
fanteriet grefve Magnus Steenbock 
och förde derunder befälet öfver 
den ena bataljonen al nämnda reg:te, 

hvilket tillhörde midten af den svenska slagordningen, och som 
mycket utmärkte sig under detta slag. Regementet hade förut till
hört Malmö garnison. 

Gift, men hustruns namn är ej kändt. Enligt en anteckning i 
Marbäcks sockens dopbok var „Majorskan Rehbinder" på Anders-
torp i Bredaryds s:n dopvittne derst. år 1758. 

1 Rogberg berättar i sin 1770 utgifna „Beskrifning öfver Småland" under om
talandet af Marbäcks kyrka: „På södra sidan i koret är en af trä uppbyggd graf, 
hvartill ingången är i kyrkan, Fagerhults säteri tillhörig. Märkligt är, att majoren 
Rehbinders lik, som der förvaras och i många år varit begrafvet utan balsamering, 
ännu är till skapnad och svepning oforändradt." (Af denna familjegraf fanns 1888 
intet spår, enl. meddelande af kyrkoherden i Marbäck Axel Sundberg.) 

FOLKE JOHANSSON REHBINDER 

(Tab. 73) 
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under JfnforruuJr̂ t̂̂ w â̂ nochOoiM^riairer^w-r (jrrfwf c. U/iqtuijcfanhocJt: aVi 28je&d°i7io 

Tt| 

& 

isueu 

*Z7J=i 

1 ' '-r, 

ÄU":!ZIII 

Jl «•« 

E X P L I C A T I O .  
A ©wilrfit Amwetif Marthff Ml 'Xm 

«>>»> (m Mi (•»««• ehv» 
fm IM rurt.li t,AUIM cn Odrl <U U 
(lille. B Cwmt* Armwiii «dnt Ar ianailk, Ma 
Nn Mt |T»f*tflR >4 m9«Dl IBM S"«» 

C Twnffl nrdrci dc Baraillc. 
D M TBéntot »Irvhit 

••fa 3W< t ®tt«l*»äB«lln' »te Infamtnc 
•nxihcrak. •» an»n» Jnfcw ka IM Mf. 
m fa» etvffa-Siaat I OMI •* -30an»< h~t UM< e~jh «»• ga gh(tf> plinit» !••«•«• ••» i«"» 

C XanM SwnwMt, Mt IM Amcci» 
H 

I "«'*»"•». 
K MnlnMIfliim. T,"?"? "T" 

•> lim fa 3«f«. u WffMa •* Achoicr» 1. 
1 $dg Qmawrret ifiH 

Sfr flirta Rermemertie. 
tererade Ni ifm (em N hoflM (Uti un I 

Qrvaäme. 
u General Major Qfef 9f$mtaff Rf ge me nn, 

commenderai af Maior flttp. 
k ^imNnannmal Cavallenc» cctmmrndrrii af 

CtwnH«Licuinaniri» Binet. c<t Maior JMMr 
I 3NU joOaan i. Corapagnier. Cfwrrfl Siufr 

Injamme. 
4 Gen. Maior leparftR» Regemente a lar 

mlloner, rommenderik of • Lkvio. 
'Jranbifa/ od« Maior Fietvod. 

f CrenNraf fdNtf K c gement c , commendent 
M ChmH »A öftm11<LlcMn Dewut. 

4. 3<rfeyin§# faNu Regemente, Kommenderat «F ÖM* Lic BL Fletrotf. xf Cap !Xi*nbn4 
7. Cftanawl Reprm conuienderat af Ct"*" 

H"*' od» Maior £affintt. 
•• QJan ta Noihi Regem commendcm afty» 

imtt.Licwn. lJ'U(rm, t* Maior CCooNia 

9. fee WanafWalnrida Gwrnifea fdrNfori i n 
Baitai tioner c c mm. of Major Duikwvt, «t 
Capiuin OtrNnNr. 

Gma/me. 
•o. Gen Major «Hr»? ^ullaf ^rnonhufmiM Rege-

frUpéu 
u. 20«taidfa Cavallene • commenderai 

«^ncrr|i>Lieu( Ut*uJ-cd> Major Cnitfbifm 
14. ©mölaBf» C<vallerie. commeaderat »f 

iwrti l.ient. T»utfn *4 Majoren Bonde. Ipnct 
ti 4- Compagmer fioö» i referven fd ^éfra 
JlTSlm /1* 4 i dito pd Om 'Stoffra. Infimerie. 

iV»ml ?unnnfriSt e<t Lteui.galfntaa. 
1. Cftaria Regemrnie . commend, af 

Lieoinanien ^niwrffi^ Maior tet». 
(P^dNrman fanM Rrgemenie. commenderai 
af ^hwiilGrandel. e4>«>»twifl Lieuimnten 

Coi|«. fen un trafninarn e^rw* fri, c-, 
3ntta Limen ni Nn Jcnu Limen* ftiftiitfiiufc 

Qnallene. 
to. Gen M>|. PVlimihrtnal Regemente . c®ta-

menderai df ataior C^himiUi. 

SanfTa Revemetuemc. 
H Drag sur-er. 
a. Ciwi Pnnte 
j Guarde «u 'J>|nD. 

Guarde ,u ^ui 
_ lemfnRegem. 
7. CN. kr Eiuen. 
«. ON. &U!RR 
«. Cranad. ju Jufc. 
•o. ON Gabren. 
ii. ON C4ir. 
a. ®»taftanwrf. 
H. #waf Jfcefcf 
14. ON hmll Dngou: 
i|. Ötufauf^r Dngoun 
•4. €rrm.|f'p Dragniir 
17 Pnncr-een tMton 
•g. Can9 Milirr 
19 ON. fijeR 

S T O C K H O L M ,  
Trykf, Kt mat Qier BtkffxU mfU^ 4/ Jo* Hi««. , Ka^L Mtyu Bti/r. Amm AJDCC X. 

PLAN AF SLAGET VID HELSINGBORG DEN 22 FEBR. «"I0 

(Se Tab. 74) 
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5. Stamhuset Gross-Goldenbeck. 

(Tab. 75—Tab. 76). 

TAB. 75. 

Friherre HANS HENRIK HENRIKSSON REHBINDER TILL UDDRICH 
(son af Henrik IV Rehbinder, Tab. 5), arfherre till Williakkala, herre 
till Gross-Goldenbeck i Goldenbecks s:n, Mönnikorb i Tristfehr (St. 
Catharinen) s:n samt till Kastfehr och Uddewa i Marien-Magdalenen 
s:n, alla fyra i Estland; född 1645; kornett vid generalmajoren 
Ahrendorfs reg:te till häst 1672; kapten vid Salpetersjuderireg:tet 
1674; major vid generalen Carl Larsson Sparres dragonsqvadron 
(= bataljon); öfverstelöjtnant derst. 1676; öfverste för garnisons-
reg:tet i Riga 1679 den 18 okt.; var 1683 den 10 aug. öfverste för 
Åbo läns reg:te till fot och 1699 den 18 aug. öfverste för Karelska 
reg:tet till häst; dödsskjuten 1700 den 20 nov. i slaget vid Narva. 
— Se vidare Biografi n:r 13. 

Gift l:o 1682 den 8 febr. med Helena Dorothea Hastfehr, till 
Kastfehr och Uddewa, född på 1640-talet, död 1684 i apr. och be
grafven 1685 den 26 febr. i St. Olai kyrka i Reval (hvarvid kyrko
ringningen och graföppningen kostade 25 rdr. 20 runst.); dotter af 
mannrichtern Ewald Hastfehr, till Kastfehr och Uddewa, med 
Emerentia Veronica von Mengden, samt syster till kongl. rådet, fält
marskalken och generalguvernören Jakob Johan Hastfehr, till Greifen-
b u r g  o c h  W i b y h o l m ,  n a t u r a l .  a d e l s m a n  o c h  g r e f v e  H a s t f e h r ,  n : r 3 1 .  
2:o 1685 den 6 sept. i Reval med friherrinnan Catharina Taube till 
Carlöö,1 dotter af landshöfdingen friherre Otto Reinhold Taube till 
Carlöö, n:r 34, till Maijdel, och Margaretha Oxe, n:r 103. 

B a r n :  a )  I  f ö r s t a  g i f t e t :  

1. En dotter, f som barn och begrafven i Åbo domkyrka 1694 2/s. 
2. Carl Otto; kornett; fänrik 1707 M/n; t °8^t 1710 i 

pesten. 
b )  I  a n d r a  g i f t e t :  
3. Otto Henrik, landtråd, f 1753. Tab. 76. 

1 Enl. kyrkoboken i Riddar- och Domkyrkan i Reval samt „StamtafeI der Fa-
milie von Taube". Enl. Anrep var Hans Henrik Henriksson Rehbinder gift 2:o 
med Ebba Taube, dotter af öfversten Edv. Taube, n:r 734, till Odenkat, och Elisa
beth Catharina Wrangel af stamhuset Sauss. 
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TAB. 76. 

Friherre OTTO HENRIK REHBINDER TILL UDDRICH (son af Hans 
Henrik Henriksson, Tab. 75), herre till Maijdell i Rappel s:n, 
Machters och Jorden i Jorden s:n samt Bremerfeld i St. Petri s:n, 
alla i Estland; löjtnant vid Estländska adelsfanan 1706; ryttmästare; 
afsked 1723 den 29 maj; ritterschaftshauptmann i Estland 1731—34 
och 1740; landtråd derst. sistn. år; död 1753 den 6 maj och be
grafven i Riddar- och Domkyrkan i Reval 1754 den 4 febr. 

Han deltog i konung Carl XII's fälttåg och blef i slaget vid Pul-
tava 1709 den 29 juni fången af ryssarne och förd först till Klinow, 
sedan till Sabakrar, derifrån han ej återkom förr än 1722 efter 
fredsslutet. 

Gift l:o 1710 den 13 aug. under fångenskapen i Sabakrar med 
Juliana von Marqvard, född på 1680-talet, död 1741 den 12 mars, 
dotter af överstelöjtnanten Fredrik Marqvard, adlad von Marqvard, 
n:r 1683, som dog i rysk fångenskap 1705, och Juliana Cronman, 
n:r 1844. 2:o 1744 den 8 jan. med Elisabeth Charlotta Mannerburg, 
arffru till Bremerfeld, i hennes 2. gifte, död 1750 den 24 aug. och 
begrafven i Riddar- och Domkyrkan i Reval 1751 den 4 febr.; dotter af 
landshöfdingen Engelbrekt Dijkman, adlad Mannerburg, n:r 1209, 
till Bremerfeld och Roal, med Sara Magdalena Hellichia, samt enka 
efter generalmajoren i rysk tjenst friherre Hans Henrik Cronhjort, 
n:r 107. 

D o t t e r ,  i  f ö r s t a  g i f t e t :  
Ebba Elisabeth, arffru till Machters, Jorden och Maijdel; begrafven 

1788 12/<. Hon deltog 1756 16/7 i Reval med sina svågrar Bernhard 
Wilhelm, Fabian och Otto Magnus Rehbinder till Uddrich m. fl. i 
beslut, att den sistnämnde skulle få lösa Uddrich för 19000 rubel. 
— Gift l:o 1745 24/s med sin syssling löjtnanten friherre Henrik 
Johan Rehbinder till Uddrich (Tab. 30), f. 1710 18/s, f före 1756 
24/i. 2:o 1756 4/e med löjtnanten friherre Herman Fredrik von 
Fersen, n:r 63, till Kirna, f 1776 20/n. 

6. Yngre finska ättegrenen. 
(Tab. 77—Tab. 101). 

TAB. 77. 

Friherre GUSTAF HENRIKSSON REHBINDER TILL UDDRICH (son af 
Henrik IV Rehbinder, Tab. 5), arfherre till Frösåker och Lingsberg 

15 — Ätten Rehbinder. 225 



(skref sig friherre till Frösåker); född 1647 den 5 febr. i Reval; 
lifpage hos konung Carl XI 1662. „ Under de 4 år han innehade 
denna befattning Iemnades honom tillfälle att förvärfva sig de kun
skaper, som voro tjenliga för hans börd, och som voro honom ound
gängliga för hans framtida kall" (Johan Adam Rehbinder). Fänrik vid 
öfverste Giintherbergs skånska infanterireg:te i Narva 1669 i maj, 
efter sin broder Carl Magnus; löjtnant vid kapten Christofer Biilows 
kompani af öfverste Gustaf Horns österbottniska reg:te i Riga 1672 
so/*; kapten vid öfverste Reinhold Modées infanterireg:te i Malmö 
1674 i sept. och vid öfverste Wangelins dragonreg:te 1676 i juni 
(fullmakten daterad Malmö); af sin fader, guvernören i Finland, gene
ralmajoren Henrik Rehbinder konstituerad till ryttmästare för 5. 
komp. af öfverste Bernhard Mellins karelska kavalleri vid mönstrin
gen med de finska trupperna i Wiborg 1677 den 30 aug., efter rytt-
mästaren Petter Pistolehielm, som vid nämnda mönstring begärde 
och erhöll afsked; major vid sistn. reg:te efter 1684; död 1696 den 
11 nov. i Wiborg och efter den tidens sed 1697 i febr. med mycken 
ståt begrafven i domkyrkan derst. uti en egen graf, och i hvilken 
kyrkas kor hans fäderne och möderne vapen uppsattes. 

Under Carl XI's danska krig 1676—1679 utstod han „många 
mödor och besvärligheter" samt blef den 4. dec. 1676 i slaget vid 
Lund illa blesserad. 

Gift 1680 den 26 okt. med sin styfmoders systerdotter Maria 
Wernsköld, född 1655 den 14 jan., död 1711, dotter af general-
qvartermästaren och krigsrådet Johan Andersson Lenaeus, adlad 
Wernsköld, n:r 354, och Maria Bure, n:r 126. 

B a r n :  

1. Anna Elisabeth, f. på 1680-talet. — Gift med öfversten för 
Wiborgs kavalleri Herman Johan von Burghausen, n:r 560, till 
Moiniemi säteri, i hans 2. gifte, som stupade 1708 3/» i slaget vid 
Liesna. Anna Elisabeth Rehbinder blef 1711 af ryssarne tilfånga-
tagen med sina 3 små barn, men slapp lös året derpå. 

2. Gustaf, f. 1683, kapten, f 1720. Tab. 78. 
3. Henrik Johan, f. 1684, kapten, f 1746. Tab. 79. 
4. Wilhelm, -j- ung. 
5. Carl Herman, f. 1686, kapten, t 1755. Tab. 99. 
6. Nils Christian, f. 1691 n/4, jf 1697 20/2 °ch begrafven på 

samma gång som sin fader i Wiborgs domkyrka. 
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7. Maria Margaretha Christina, f. 1692, f 1750 28/8 på Marsäter 
och begrafven i Gryts kyrka i Östergötland. — Gift 1721 5/u med 
sin kusins son kaptenen friherre Reinhold Fromhold Rehbinder till 
Uddrich, n:r 77, till Marsäter, f. 1699, f 1752 (Tab. 57). 

8. Catharina, f ung. 
9. Hedvig Dorothea; var omyndig år 1719, då alla bröderna 

GUSTAF REHBINDERS HUFVUDBANÉR I WIBORGS DOMKYRKA 

(Tab. 77) 

voro ute i fält. — Gift 1: o 1722 27/n i Stockholm med kaptenen vid 
Savolax reg:te Anders Nicklas Freudenthal, som stupade 1741 2s/8 
i slaget vid Willmanstrand. 2:o med löjtnanten Jacob Schmidt. 

TAB. 78. 

Friherre GUSTAF REHBINDER TILL UDDRICH (son af Gustaf Hen
riksson, Tab. 77), född 1683; page hos kongl. rådet grefve Nico-
demus Tessin 1700; sergeant vid Gardesrekryterna 1705, samt vid 
grefve Magnus Steenbocks dragonreg:te s. å.; fältväbel derst.; kornett 
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vid samma reg:te, som då stod under befäl af öfverste Nils Hjelm, 
1707 28/s (fullmagten utfärdad från högqvarteret i Romne); fänrik 
vid Lifgardet, kapten Carl Anckarhielms kompani, s. å. n/n (fullm. 
daterad Winiecz); kapten för Mora kompani af Dalreg:tet 1708 s/i* 
(fullm. utfärdad från högqvarteret i Romne); död ogift 1720 i Sal-
wytschegoskaja i rysk fångenskap. 

Han blef redan 1708 förlofvad med grefvinnan Hedvig Charlotta 
Tessin, dotter af kongl. rådet grefve Nicodemus Tessin, n:r58, och 
grefvinnan Hedvig Eleonora Steenbock, n:r 12; men giftermålet kom 
icke till stånd med anledning af hans långvariga fångenskap och der-
under inträffade frånfälle. Grefvinnan Hedvig Charlotta Tessin var 
född 1690 och blef 1729 gift med öfverstelöjtnanten Otto Fredrik 
von Schwerin, natural. von Schwerin af Spantekow, n:r 1775. 

Gustaf Rehbinder bevistade med utmärkt tapperhet de flesta af 
konung Carl XII's fälttåg. „Uti i fältslaget vid Holofzin den 4 juli 
1708 fäktade han till det yttersta och ådagalade stor mandom, men blef 
mycket illa blesserad. Här hände honom den stora äran, att konung 
Carl, som blifvit underrättad om hans trogna uppoffrande under 
slaget, hans erhållna svåra sår samt att föga förhoppning fanns om 
vederfående, sjelf jemte många generaler inträdde i hans tält, gjorde 
honom en nådig compliment, tog i sina händer hans sönderskjutna 
hatt, som var mycket blodig, hvilken han besigtigade och öfver-
lemnade till någon af de närvarande herrarne med befallning, att den 
skulle, till en åminnelse af friherre Rehbinders i detta slag visade 
ståndaktighet och mandom, förvaras på Arsenalen; men ett oför-
modadt uppbrott gjorde, att detta förglömdes, och befallningen kom 
icke till verkställighet. Han bevistade slaget vid Pultava den 29 
juni 1709 samt blef der fången och förd till Salwytschegoskaja i 
guvernementet Arkangel, tillika med tvenne sina bröder, Henrik Jo
han och Carl Herman, och å hvilken ort han, som nämndt är, afled 
1720 till följd af sina blessurer, och hvarest hans begrafning förrätta
des af den likaledes fångne regementspastorn, sedermera kyrkoher
den i Gefle magister Anders Westerman."1 

År 1731 den 30 dec. skrifver hans broder Carl Herman till 
Kammarkollegium och anhåller, att hans aflidne broder Gustafs inne-
stående lön från den 28 mars 1707 till den 28 juni 1709, då han 
blef fången i aktionen vid Pultava, måtte blifva honom tillställd. 

1 Enl. Johan Adam Rehbinder. Anders Westermann är stamfader för friherr-
liga och grefliga ätterna Liljencrantz. 
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TAB. 79. 

Friherre HENRIK JOHAN REHBINDER TILL UDDRICH (son af Gu
staf Henriksson, Tab. 77), herre till Hanula i Lemo s:n, Finland; 
född 1684; dragon vid grefve Magnus Stenbocks dragonreg:te 1705; 
underofficer; kornett derst. s. å. 28/7; löjtnant 1708 vid samma reg:te, 
som då stod under befäl af öfverste Hjelm; kaptens afsked 1723 
lö/7; död 1746 i Finland och begrafven i Wellingkska grafven i Will-
näs kapell. 

Han deltog under konung Carl XITs krig i ofvannämnda reg:tes 
alla krigstillfällen och bevistade slaget vid Pultava, hvarest han blef 
fången och förd först till Salwytschegoskaja, sedan till Tobolsk, 
hvarifrån han ej hemkom förr än 1722, efter fredsslutet. 

I Tobolsk vistades han julen 1715, då han jemte sin broder Carl Her
man och 10 andra caroliner firade julfesten hos fänrik Nils Torvigge och 
hans hustru Hedvig Klich. Under festen inträdde till svenskarne gene
ralguvernören öfver Sibirien furst Lobanoff. Han hälsade dem med föl
jande ord: „Ni svenskar och finnar ären det bästa och ärligaste folk 
jag någonsin känt eller ens hört omtalas, och stode det i min makt, 
skulle snart hvarenda en af Eder blifva fri. Men kriget har sina sär
skilda lagar aF hårdaste nödvändighet. I liden tåligt, som det egnar och 
anstår kung Karls kämpar. I arbeten och spriden kunskapernas ljus 
öfver detta mörka land, och jag, Eder fiende, men på samma gång vän, 
tackar Eder. Jag hoppas, att detta långa och svåra krig snart skall vara 
slut, så att Ni få komma till Edra hem, och Eder kung sedan blifva 
Rysslands vän. Gud hjälpe oss och Eder!" (Ur „En östgötes anteck
ningar. XII: En jul hos Karolinerna"). 

Gift med Christina Helena Wellingk, död 1749 och begrafven 
hos sin man; dotter af assessorn i Åbo Hofrätt Gustaf Mauritz Wel
lingk och hans 2. fru Margaretha Elisabeth Taube, n:r 734, samt 
kusins dotter till kongl. rådet generalen Otto Wellingk och till kongl. 
rådet generalen Mauritz Wellingk, friherrar och grefvar Wellingk, 
n:r 72. 

B a r n :  
1. Gustaf, löjtnant i fransk tjenst, stupade, ogift, i slaget vid 

Hagenau 1749. 
2. Henrik Johan, f. 1724, häradshöfding, f 1772. Tab. 80. 
3. Ulrika Eleonora, f. 1725, f 1767 20/« och begrafven i fri-

herrl. Lybeckerska familjegrafven i Willnäs moderkyrka i Finland. 
— Gift 1750 S0/9 med kornetten Carl Örnestedt, n:r 760, f. 1712 
-6/i på Dahlem i Pommern, f 1791 8/3-
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4. Maria Christina, f. 1726, f ung. 
5. Carl Fredrik, f. 1729, major, f 1795. Tab. 87. 
6. Eva Sofia, f. 1730, f 1818 6/io i Kuopio. — Gift på 1750-

talet med överstelöjtnanten Thorsten Tawast, n:r 64, i hans 2. 
gifte, f. på 1720-talet, f 1788 15/i2 (gift l:o med Elisabeth von Burg-
hausen, -f- 1753).. 

7. Otto Reinhold, f ung. 

TAB. 80. 

Friherre HENRIK JOHAN REHBINDER TILL UDDRICH (son af Hen
rik Johan, Tab. 79), herre till Timble i Sagu s:n i Finland; född 
1724 den 24 nov. i Finland; auskultant i Åbo Hofrätt 1744; vice 
häradshöfding i Wirmo och Masko härad 1746 ia/n; ordinarie härads-
höfding i Lilla Savolax nedre och Medeldels härad 1752 20/a; död 
1772 den 23 dec. på Timble. Han förlorade mot slutet af sin lefnad 
sin syn, men återfick densamma sommaren 1771 genom skickliga 
läkares försorg i Stockholm; någon tid efter återkomsten till Fin
land blef han dock åter blind. 

Gift l:o med Brila Catharina Ehrenrooth,. född 1742 den 3 
aug.; död 1770 den 5 maj och begrafven i Läppävirta moderkyrka 
i Finland, dotter af majoren Gustaf Henrik Ehrenrooth, n:r 1123 B, 
och Christina Catharina Hästesko, af Måla gård, n:r 187. 2:o 1771 
med Catharina Beata de la Mötte, född 1730, död 1774 och be
grafven hos sin man i Karunna kapellkyrka, dotter af kaptenen 
Reinhold de la Mötte, n:r 280, och Margaretha Charlotta Geete, 
n:r 167. 

B a r n ,  i  f ö r s t a  g i f t e t :  
1. Gustaf Henrik, f. 1762, kapten, f 1813. Tab. 81. 
2. Helena Catharina, f. 1764 5/10, f 1806 4/i. — Gift 1792 •»/« 

med majoren Germund Fredrik Aminojf, n:r 456, i hans 1. gifte, 
f. 1767 31/s, f 1816 25/i på Marieberg i Rautasalmi s:n. 

3. Carl Johan, f. 1767 12/a i Läppävirta; kadett vid Haapaniemi 
krigsskola 1785; vice korpral vid Savolax infanterireg:te s. å.; fän
rik vid nämnda regemente; f ogift 1828 10/s i Joris s:n. Han be
vistade finska kriget 1788—90. 

4. Ulrika Maria, f. 1769 21/«, f 1800 */» På Koskinsaari i Rau-
talampi s:n. — Gift 1791 13/« med öfversten Otto Henrik von 
Fieandt, n:r 1920, i hans 1. gifte, f. 1762 26/», f 1823 lö/9. (Han 
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är af Runeberg besjungen i „Fänrik Ståls sägner".) I sitt 2. gifte 
fick han hennes faders sysslings sondotter, friherrinnan Ulrika Mar
garetha Rehbinder till Uddrich, n:r 77 (Tab. 12). 

TAB. 81. 

Friherre GUSTAF HENRIK REHBINDER TILL UDDRICH (son af 
Henrik Johan, Tab. 80), herre till Passala i Joris s:n; född 1762; an
tagen i krigstjenst 1777; fänrik vid Savolaks infanteri 1779 23/.»; löjt
nant derst., stabskapten 1792 -8/n, kapten 1799 20/s; afsked; död 
1813 den 22 mars på Passala. Han bevistade 1788—90 års krig i 
Finland. 

Gift 1787 den 30 aug. i Rautasalmi s:n med sin kusin Maria 
Charlotta Furumark, född 1767 den 4 juni, död 1818 den 27 dec., 
dotter af öfversten Carl Henrik Furumark, n:r 889, och Maria 
Christina Ehrenrooth, n:r 1123B. 

B a r n :  
1. Johan Henrik, f. 1788 7/7> f 1792 10/s. 
2. Maria Sofia, f. 1790 34/io, f 1791. 
3. Gustafva Charlotta, f. 1790 24/io, + 1791. 
4. Carl Gustaf, f. 1792 15/n, + 1794 25/i. 
5. Otto Reinhold, f. 1795, statsråd, f 1855. Tab. 82. 
6. Hedvig Sofia, f. 1797, f som barn. 
7. Berndt Fredrik, f. 1799 -*/i, f 1800 4/io. 
8. Fabian Bernhard, f. 1801, löjtnant, f 1863. Tab. 83. 
9. Erik Leonard, f. 1804, öfverstelöjtnant, f 1860. Tab. 86. 

10. Thorsten Magnus, f. 1807 18/io, + 1808 19/7. 

TAB. 82. 

Friherre OTTO REINHOLD REHBINDER TILL UDDRICH fson af Gu
staf Henrik, Tab. 81), född 1795 den 21 jan. i Läppävirta s:n; in
troducerad på Finska Riddarhuset under n:r 3 bland friherrar 1818; 
kanslist i Wasa Hofrätt 1819; assessor derst. 1823; riddare af Ryska 
St. Annaeordens 3. kl. 1826; hofrättsråd i nämnda hofrätt 1841; 
ledamot af Justitiedepartementet af kejserl. finska Senaten s. å., rid
dare af nyssnämnda ordens 2. kl. 1844; guvernör i Åbo och Björne
borgs län 1845; statsråd 1849 7/3 i död barnlös 1855 den 17 jan. i 
Helsingfors. 
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Han lät jemte geheimerådet frih. Otto Carl Rehbinder (Tab. 19) 
1845 renovera den friherrliga grenens af ätten stamfader frih. Hen
rik IV Rehbinder till Uddrich i Vermdö kyrka uppsatta hufvud-
banér, enligt inskriften å en derunder fästad silfverplåt. 

Gift 1824 på Harjula i Kuopio s:n i Finland med sin syssling 
Ulrika Sophia Lode från Lifland, född 1804 den 11 maj, död i 
Helsingfors 1890 den 1 okt., dotter af öfversten Carl Leonard Lode 
från Lifland, n:r 173, och Ewa Sophia Tawast, som var dotter af 
öfverstelöjtnanten Thorsten Tawast, n:r 64, och hans andra fru fri
herrinnan Eva Sophia Rehbinder, n:r 77, (Tab. 79). 

TAB. 83. 

Friherre FABIAN BERNHARD REHBINDER TILL UDDRICH (son af 
Gustaf Henrik, Tab. 81), arfherre till Passala; född 1801 den 26 
juli på Passala; kadett vid Haapaniemi krigsskola 18lö 16/s; intro
ducerad på Finska Riddarhuset under n:r 3 bland friherrar 1818; 
fänrik vid Finska jägarregrtets Kuopio bataljon 1823 18/i; underlöjt
nant derst. 1825 e/8, vid 6. finska skarpskyttebataljonen 1827; löjt
nants afsked 1831 23/s vid finska militärens upplösning; död 1862 
den 14 juli på Passala. 

Gift l:o 1829 den 1. jan. på Frugård i Joris s:n med sin syss
ling Hedvig Juliana Gustafva Grotenfelt, född 1804 den 6 jan., död 
1844 den 13 jan.; 2:o 1845 den 6 jan. på Frugård med sin första 
frus äldre syster Anna Catharina Grotenfelt, född 1800 den 8 jan., 
död 1882 den 15 dec. på Passala; döttrar af öfversten Berndt Adolf 
G r o t e n f e l t ,  n : r  1 0 3 2 ,  ( i n t r o d u c e r a d  p å  F i n s k a  R i d d a r h u s e t  u n d e r  n : r  
46 bland adelsmän), och hans första fru Catharina Gustafva Ehren
rooth, n:r 1123 B. 

B a r n ,  i  f ö r s t a  g i f t e t :  
1. Maria Gustafva, f. 1829 n/i, t 1830 9/i. 
2. Henrik Bernhard, f. 1831, stabskapten, f 1865. Tab. 84. 
3. Otto Adolf, f. 1833, assessor, f 1876. Tab. 85. 
4. Anna Juliana, f. 1835 ie/a, stiftsjungfru i Finska jungfrustiftet, 

•J* 1857 på Passala; ogift. 
5. Sofia Leonardina, f. 1837 16/s, stiftsjungfru, f 1842 6/a-
6. Gustaf Leonard, f. 1839 9/i> t ^42 6/*-
7. Alexander Oscar, f. 1841 14/s på Passala; student vid universi
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tetet i Helsingfors 1862 27/io; auskultant i Wiborgs Hofrätt 1867 
22/«; vice häradshöfding 1870 21/2. 

TAB. 84. 

Friherre HENRIK BERNHARD REHBINDER TILL UDDRICH (son af 
Fabian Bernhard, Tab. 83), f. 1831 den 26 febr. på Passala; elev vid 
Junkerskolan i Helsingfors 1849 19/2; underfänrik vid 10. finska 
bataljonen; fänrik vid 8. finska liniebataljonen 1852 2S/*, underlöjt
nant derst. 1853 17/s; transp. till 3. (Uleåborgs) finska indelta skarp
skyttebataljon s. å. 15/io och till 5. (St. Mickels) finska ind. skarp
skyttebataljon 1856 l/s äfvensom till 13. finska liniebataljon s. å. 
l5/4 och till 6. finska liniebataljon 1860 17 stabskapten derst. 1862 

-®/«; placerad på Willmanstrandska infanterireg:tet 1863 17/7, transp. 
till Zwenogorodska inf.reg:tet s. å. den 25/io; död 1865 den 3 jan.; 
ogift. 

Han utmärkte sig 1854 vid försvaret af Hangö emot de förenade 
engelska och franska flottorna och blef s. å. ,1/B utnämnd till rid
dare af R. St. Annseordens 4. kl. med påskrift „för tapperhet". 

TAB. 85. 

Friherre OTTO ADOLF REHBINDER TILL UDDRICH (son af Fabian 
Bernhard, Tab. 83), arfherre till Passala; född 1833 den 1 mars på 
Passala; student vid universitetet i Helsingfors 1849 n/e; auskultant 
i Wiborgs Hofrätt 1855 19/ö, extra kanslist derst. s. å. 17/ig, vice 
häradshöfding 1857 17/is, kanslist i nämnda hofrätt 1859 5/io, extra 
fiskal 1865 15/6, notarie s. å. den 16/n, sekreterare 1869 24/s, asses
sor s. å. bl\i\ död 1876 den 21 jan. i Wiborg. 

Gift 1862 den 9 juni i Wiborg med Ida Wilhelmina Relander, 
född 1841 den 27 jan., död 1897 den 13 jan. i Wiborg, dotter af 
kaplanen derst. vice pastorn August Wilhelm Relander och Fredrika 
Jakobina Mangelius. 

B a r n :  
1. Axel, f. 1863 19/s, t s. å. so/i2. 
2. Fanny, f. 1865 lö/«, f 1867 19/io. 

3. Nanny Sophie, f. 1867 9/i0, var f 1917. — Gift med en 
doktor Wickberg. 
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4. Otto Wilhelm, f. 1871 15/s, f 1872 30/7 i Wiborg. 
5. Agnes Fredrika, f. 1872 25/e. 
6. Ida Helene, f. 1873 31/t, var f 1917. 
7. Oscar August, f. 1875 15/», f 1876 16/4 i Wiborg. 

TAB. 86. 

Friherre ERIK LEONARD REHBINDER TILL UDDRICH (son af 
Gustaf Henrik, Tab. 81), född 1804 den 4 febr. på Passala; introdu
cerad på Finska Riddarhuset under n:r 3 bland friherrar 1818; 

kadett vid krigsskolan i Fredrikshamn 1817 8/a, fänrik vid Finska 
jägarreg: tets Wiborgska bataljon 1824 V» och vid 6. finska skarpskytte
bataljonen 1827; transp. till Wiborgska infanteriregitet 1831 22/«; 

underlöjtnant derst. s. å. u/«, löjtnant 1833 */\; transp. till 4. finska 
liniebat:on 1838 25/«, stabskapten derst. 1842 8/a; transp. till 2. 

finska liniebat:on 1843 sl/5 och till 10. finska liniebat:on 1845 4/«» 

kapten derst. 1846 28/i; transp. till 1. finska liniebat:on s. å. */«; 
majors afsked 1847 17/io; ingick - åter i tjenst vid 2. (Wasa) finska 
indelta skarpskyttebat:on med kaptens grad 1854 major derst. 
1855 n/u; öfverstelöjtnants afsked 1856 10/s; död i 860 den 25 febr. 
på Passala; ogift. Deltog i finska kusternas försvar mot de engelska 
och franska flottorna 1854—55. 

TAB. 87. 

Friherre CARL FREDRIK REHBINDER TILL UDDRICH (son af Hen
rik Johan, Tab. 79), herre till Buckila i Pickis s:n, Finland; f. 
1729; korpral vid Åbo läns infanteri 1745, rustmästare derst. 1749, 
fältväbel 1750, stabsfänrik 1754 30/is, löjtnant 1761 */t, stabskapten 
1772 8/ia; riddare af Svärdsorden; majors afsked; död 1795 den 
15 jan. på Buckila. 

1756 10/i uppsatte och undertecknade han på majorsbostället 
Stor-Heikila sin tro- och huldhetsed såsom officer. Under hans 
namnteckning är anbragt hans friherrliga sigill, hvarå i hjertvapnet 
förekomma de gamla trenne upprättstående krönta ormarna i stället 
för de tre treorna. 

Gift 1768 den 2 aug. med Catharina Elisabeth Kijk, född 1748, 
död 1822 på Guvälä i Paatis kapellförsamling, dotter af brukspatronen 
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på Tykö bruk i Finland, bergsrådet Johan Jakob Kijk och Catharina 
Elisabeth Grubb. 

B a r n :  
1. Johan Fredrik, f. 1769 u/9 på Tykö bruk; sekundadjutant 

vid Åbo läns reg:te; löjtnant derst. 1787; f ogift 1791 på Buckila. 
Han bevistade kriget i Finland 1788—90; blef 1790 den 19 apr. af 
Krigskollegium dömd att arkebuseras för det han underskrifvit Anjala-
förbundet, men fick s. å. fullkomlig tillgift med åtvarning. 

2. Anna Charlotta, f. 1770, f 1795 på Buckila, ogift. 
3. Carl Gustaf, f. 1772, kapten, f 1827. Tab. 88. 
4. Berndt Otto, f. 1723, öfverstelöjtnant, f 1831. Tab. 92. 
5. Carolina Fredrika, f. 1775, f 1777. 
6. Robert Reinhold, f. 1779, + 1782 <5/6. 
7. Ulrika Elenora, F. 1782; stiftsjungfru; f 1815. — Gift med 

kaptenen och tullförvaltaren i Finland Johan Reinhold Bränder, 
t 1829. 

8. Adolf Fredrik, f. 1785, f 1787. 
9. Henrik Johan, f. 1788, kapten, f 1835. Tab. 98. 

TAB. 88. 

Friherre CARL GUSTAF REHBINDER TILL UDDRICH (son af Carl 
Fredrik, Tab. 87), född 1772 den 12 mars; furir vid Åbo läns in
fanteri 1779; fältväbel derst., sekundadjutant 1787 30/e (enl. kungl. 
fullmakt, daterad „Lägret vid Lill-Loulais") efter sin broder Johan 
Fredrik; löjtnant i armén 1791 14/± och vid Lajmiocki komp. af 
reg:tet 1793 25/s, kapten i armén 1802 28/6, kapten för Nykörka 
komp. af reg:tet s. å. 16/u; afsked ur svensk tjenst 1810 29/s med 
pension; Kungl. Maj:t betygade sitt nåd. välbehag öfver hans gjorda 
trogna tjenster och städse ådagalagda välförhållande; introducerad 
på Finska Riddarhuset under n:r 3 bland friherrar 1818; tullför
valtare i Nådendal 1819 a0/«, i Nystad 1823 10/e samt i Marsund 
på Åland 1825 17/»; död derst. 1827 den 17 aug. Han bevistade 
finska kriget 1788—90; blef sistn. år af Krigskollegium dömd att 
arkebuseras för det han underskrifvit Anjalaförbundet, men fick s. å. 
fullkomlig tillgift med åtvarning. 

Gift 1805 med Agatha Fredrika Wilhelms, född 1787 den 16 
jan., död 1868 den 6 sept. i Helsingfors. 
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B a r n :  
1. Thorsten Fridolf f 1812 9/«. 
2. Charles Emile, f. 1807 18/n, t un8-
3. Otto Fredrik, f. 1809 »/*, t 1810. 
4. Fredrika Carolina, f. 1812 25/s, f 1852 2/i; ogift. 

5. Carl Johan, f. 1814, f 
1816 17/s. 

6. Agatha Emilia, f. 1815, 
t 1816 17/2. 

7. Berndt Reinhold Alfred, 
f. 1817, generalmajor, f 1883. 
Tab. 89. 

8. Gustafva Clementina, 
f. 1819 13/«; stiftsjungfru i Fin
ska jungfrustiftet; f 1866 17/s 
i Helsingsfors; ogift. 

9. Sophia Amanda, f. 1821 
13/a; stiftsjungfru; f 1865 29/u 
i Åbo; ogift. 

10. Gustaf Robert, f. 1822, 
statsråd, f 1874. Tab. 90. 

ALFRED RKHUIXDER (Tab 89) 

TAB. 89. 

Friherre BERNDT REINHOLD 
ALFRED REHBINDER TILL UDD
RICH (son af Carl Gustaf, 
Tab. 88), född 1817 den 30 
aug.; kadett vid krigsskolan i 
Fredrikshamn 1833; fänrik vid 

Newska sjöreg:tet af ryska armén 1838 "% med turberäkning från 
u/s s. å.; underlöjtnant derst. 1840 7/s; löjtnant vid samma reg:te, då 
benämndt „Konungens af Neapel reg:te\ 1843 21/*; adjutant hos 
chefen för 1. infantericorpsens reservdivision 1848 7/s; stabskapten 
s. å. 24/is; adjutant vid 1. brigaden af 10. infanteridivisionen med 
transport till Tobolska infanterireg:tet 1850 x/#: kapten 1851 n/s; ge-
valdiger vid 4. infantericorpsen s å. 16/a; riddare af R. St. Annae
ordens 4. kl. med ros 1853 S4/n; major 1854 12/4 med placering på 
Arméinfanteriet och med bibehållande af gevaldigerbefattningen; rid
dare af St. Wladimirsordens 4. kl. med ros 1885 18/* och af St. Annae
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ordens 2. kl. m. svärd s. å. 7/6; erhöll till sistn. orden den kejserl. 
kronan s. å. 25/is; riddare af St. Georgsordens 4. kl. s. å.; transp. 
till 7. finska liniebataljon 1856 4/* och till 8. finska liniebataljon 1857 
%; ständig ledamot af Öfverkrigsdomstolen för finska militären och 
lotsverket 1858 10/s med placering såsom major på Arméinfanteriet; 
öfverstelöjtnant derst. 1859 24/4; öfverste 1865 n/a; riddare af Wladi-
mirsordens 3. kl. 1877 20/4j t. f. ordförande i Öfverkrigsdomstolen 
1879; erhöll 1880 ls/ia utmärkelsetecknet för 40-årig tjenst; general
major 1881 24/4; död barnlös 1883 
den 29 apr. i Helsingfors, efter ett 
långvarigt lidande. 

Han bevistade med ryska armén 
kriget på Krim mot England, Frank
rike och Turkiet 1853—1856, ut
märkte sig särskildt i slaget vid In-
kerman 1854 5/n samt deltog s. å. 
8/is—1855 24/n i Sebastopols försvar, 
under hvilken tid han 10 månader 
förrättade polismästaretjensten i 
nämnda stad, en befattning som an
sågs så svår och maktpåliggande, att 
han för denna tjenstgöring fick räkna 
10 tjensteår. Han var känd för sitt 
enkla, flärdfria och redbara väsen. 

Gift 1844 den 31 jan. i Tepplich 
i  P o d o l i e n  m e d  J o h a n n a  M a t h i l d a  
rr; . . .  n . . .  .  ,ON A 1 I. • MATHILDA REHBINDER F. TIGERSTEDT Tigerstedt, fodd 1823 den l sept. i (Tab 8M) 

Kuopio, död i Helsingfors 1915 den 
12 jan.; dotter af brukspatronen Adolf Wilhelm Tigerstedt, n:r 1227 
(introd. på Finska Riddarhuset under n:r 92 bland adelsmän), och 
Maria Gustafva Collin. 

TAB. 90. 

Friherre GUSTAF ROBERT REHBINDER TILL UDDRICH (son af Carl 
Gustaf, Tab. 88), född 1824 den 24 apr. i Nystad; kadett vid krigs
skolan i Fredrikshamn 1839; fänrik vid Nevska sjöreg:tet, sederm. 
Konungens af Neapel reg:te, 1845 22/s; underlöjtnant derst. 1848 I4/3; 
löjtnant 1850 24/s; stabskapten 1854 7/s; transp. till telegrafstyrelsen 
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1857 13/i; chef för telegrafstationen i Åbo s. å.; transp. till Helsing
fors station; adjoint hos chefen för telegrafafdelningen i Finland 1860 
Ys; kapten 1862 29/4; major 1865 16/*; kollegiiråd 1868 1Js med an-
ciennitet från 1867 9/I2 ; riddare af R. St. Stanislaiordens 2. kl. 
1872; statsråd 1873 med anciennitet från 27/i s. å.; chef för finska afdel-
ningen af telegrafverket s. å. */»; död 1874 den 26 febr. i Helsingfors. 

Gift l:o 1857 den 11 febr. i St. Petersburg med Catharina von 

GUSTAF ROBERT REHBINDER HELENA VIVOLIN F. REHBINDER 

(Tab. 90) (Tab. 90) 

Ihrman, född derst. 1840 den 22 nov.; död 1867 den 27 mars i 
Helsingfors, dotter af en rysk godsegare von Ihrman. 2:o 1868 den 
12 juli med Wera Bailly, född 1845 den 19 dec., död 1886 den 29 
sept., dotter af ryske amiralen Constantin Bailly. 

B a r n :  a )  I  f ö r s t a  g i f t e t :  
1. Helena Josephina Catharina (Lilly), f. 1857 6/i i Åbo; 

telegrafist af 2 kl. vid finska telegrafverket med anställning vid sta
tionen i Nystad. — Gift 1884 u/« i Helsingfors med distriktsmeka
nikern vid nämnda telegrafverk Woldemar Vivolin, f. 1854 7/s i Ny
stad, -J* 1887 29/8 i Verkaus. 

2. Woldemar Alfred Ludvig, f. 1859, öfverstelöjtnant. Tab. 91. 
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3. Olga Eugenia, f. 1861 i 
Åbo; telegrafist af 2 kl. — 
Gift 1887 ®7/i i Helsingfors 
med kollegiiassessorn i Åbo 
Selim Edgard Bernstedt, f. 
1862 15/is i St. Bertils s:n. 

4. Alexandra Mariana, f. 
1863 •/*, f 1865 14/i i Hel
singfors. 

5. Eugen Henrik Theodor, 
f. 1867 18/s, f s. å. 74. 

b )  I  a n d r a  g i f t e t :  
6. Catharina Wjera Doro-

ihea (Ketty), f. 1869 14/a i 
Helsingfors. — Gift 1886 med 
gymnasiirektorn i St. Peters
burg Jurij Nicolajewitsch We-
restchagin. 

TAB. 91. 

Friherre W O L D E M A R  AL
FRED LUDVIG REHBINDER TILL 
UDDRICH (son af Gustaf Robert, 
Tab. 90), född 1859 den 11 
maj i Åbo; page vid Page-
corpsen i St. Petersburg 1870 
—1874; junker vid Helsingfors 
junkerskola 1876 den 27 nov.; 
porte-d'epée-junker 1878 2lA; 
fänrik vid Onega infanterireg:te 
n:r 90 1878 2H/4; underlöjtnant 
derst. 1879 26/7; bataljonsadju
tant 1880 2/i—1883 ls/4; transp. 
till 6. St. Michels finska skarp
skyttebataljon s. å. 25/*; löjtnant 
1884 ls/6; ständig militär leda
mot af St. Michels läns upp
bördsnämnd 1885; qvarter-
mästare 1888 29/is; chef för 

SELIM BERNSTEDT OCH EUGENIE BERNSTEDT 
F. REHBINDER (Tab. 90) 

WOLDEMAR REHBINDER (Tab. 91) 
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nyssnämnde bataljons 1. kompani 1890 28/i; stabskapten s. å. 10 s; 
riddare af R. St. Stanislaiordens 3. kl. 1892 °/i; öfverförd till stän
diga kadern af finska militärens reserv och chef för 4. reservkompa
niet i Halikko 1895 15/<; öfverstelöjtnants afsked 1902. 

Gift 1883 den 30 aug. med Ingeborg Hedvig Catharina Malm
ström, född 1858 den 1 aug., dotter af prosten (skalden) Carl Robert 
Malmström och Ingeborg Wallenius. 

TAB. 92. 

Friherre BERNDT OTTO REHBINDER TILL UDDRICH (son af Carl 
Fredrik, Tab. 87), herre till Sarfsalö och Skeppars i Perno s:n och 
Kallis i Wirmo s:n; född 1773 2% i Åbo; volontär vid Åbo läns 
reg:te 1778 V65 sergeant 1784 10/s; kadett på Haapaniemi 1785 
5/s; fänrik vid nämnda reg:te 1787 3%; löjtnant i armén 1790 
23/s; erhöll fänriks indelning vid Björneborgs kompani af Åbo läns 
reg:te 1793 25/s; secundkapten vid Helsinge kompani af Ny-
l ä n d s k a  d r a g o n c o r p s e n  1 7 9 6  2 f i / i o  o c h  v a r  1 8 0 8  7 / i  c h e f  f ö r  n : r  
7 Borgå kompani af nämnda dragoncorps, som då benämndes 
Nylands dragonreg:te, i spetsen för hvilket kompani han deltog i 
kriget i Finland mot ryssarne 1808—1809; major i armén 1808 2I/io; 

afsked 1810 2%, hvarvid Kongl. Maj:t betygade sitt nåd. välbehag 
„öfver dess gjorda trogna tjenster och städse ådagalagda välförhål
lande" (afskedsresolutionen utfärdad från Stockholms slott, under
tecknad „Carl" och kontrasignerad H. W. Iserhielm); öfverstelöjt 
nants n. h. o. v. 1811 16/i; introducerad på Finska Riddarhuset under 
n:r 3 bland friherrar 1818; f 1831 5/i på Sarfsalö. 

Han köpte 1815 af Johan Ludvig Lohen Sikiomäki och Aikoniemi 
i Hitola s:n jemte en mal- och stampqvarn i Mariakoski s:n för 6 000 
rubel. Sarfsalö fick han med sin andra fru, Ulrika Jaquette af Forsel-
les, som af sin fader Jacob af Forselles 1813 7/s erhöll gåfvobref på 
nämnda egendom med derunder hörande 6 skatte augmentshemman: 
Oilas, Ollbengts, Svennas, Hjeppas i Rösund s:n, Antas i Herkäpö s:n 
och Brinkas i Kärpe s:n, samt trenne hemman, som betalade »jord
bruksränta": Parola i Norkoski s:n, Trannäs i Isnäs s:n och Oilas 
i Tawastby s:n, tillika med Stortås och Lilltås frälse hemman i Rösundsby, 
Mattas i Borgå s:n och Kärpe Jörns skatteköpta kronoskatte hemman. 
Jaquette af Forselles erhöll efter sin fader, enligt den 7 mars 1836 
upprättad bouppteckning, 42 809 rubel 78 kopek. Den 21 sept. 1827 
erhöllo Berndt Otto Rehbinder och hans hustru född af Forselles laga 
fasta å Skeppars kronosäteri rusthåll n:r 77 och den dermed förenade 
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rustningsstommen n:r 78 af f. d. Nylands och Tawastehus läns dragon-
reg:te, belägna i Sarfsalö och Perno s:nar. Genom testamente upp-
rättadt i Borgå den 13 dec. 1830 testamenterade Berndt Otto Rehbin
der all sin egendom till sin hustru, och då bouppteckning efter honom 
förrättades den 28 och 29 mars 1831, uppgick boets behållning till 
9 968 rubel 64 kopek. 

Gift l:o 1812 16/7 på Hindhår gård i Borgå s:n med Maria 
Schwartz, född 1792 17/i, död 1816 301 på Pälkeniemi i Hitola s:n, 
dotter af kaptenen Erik Johan Schwartz och Eleonora Christina 
Wilhelms. 2:o 1823 25/7 i Lovisa med Ulrika Jaquette af Forselles, 
född 1791 ®/i, död 1858 16/s på Kallis, dotter af krigsrådet Jakob af 
Forselles, n:r 2018 (introd. på Finska Riddarhuset under n:r 143 
bland adelsmän), till Peipola, Mustila, Moisio, Landsky och Sarfsalö, 
och hans första fru Margaretha Charlotta Carlskjöld, n:r 1890B. 
Genom köpebref dateradt Kallis den 20 juli 1853 försålde friherrin
nan Ulrika Jaquette Rehbinder född af Forselles till sin son Sten 
Otto de i Wehmo s:n belägna hemmanen Korsnäs, Matinareti, 
Kettoi, Pohtio, Isotala och Ludila för 10000 rubel. (Dessa hemman 
hade hon 1848 14/io köpt af Henrik Eriksson Thomander för 
1 200 rubel.) 

B a r n :  a )  I  f ö r s t a  g i f t e t :  
1. Bernhard Otto, f. 1813 3% på Ebbo i Borgå s:n, f 1814 ®/n 

på Pälkeniemi. 
2. Berndt Otto, f. 1815 3%, + 1818 ll/i på Kallis. 
b )  I  a n d r a  g i f t e t :  
3. En son, f. 1824 3l/s i Perno s:n, f s. d. 
4. Ottiliana Mathilda, f. 1825 3l/s, egde och bebodde Tuokkilo 

i Wirmo s:n, f 1900 i dec. på Tuorla i Poikis s:n. — Gift 1850 
3/io i Åbo med bergsrådet Victor Zebor Bremer, i hans 2. gifte, f. 
1804 30/s, t 1869 lö/i på Tuokkila. 

5. Sten Otto, f. 1826, godsegare, f 1899. Tab. 93. 

TAB. 93. 

Friherre STEN OTTO REHBINDER TILL UDDRICH (son af Berndt 
Otto, Tab. 92), herre till Korsnäs, Sunila och Isotala; född 1826 
18/s på Sarfsalö; student vid universitetet i Helsingfors 1846 11/g, 
död på Korsnäs 1899 -% och begrafven på Wehmo kyrkogård. 

Gift 1860 "°/8 i Åbo med sin systers styfdotter Ida Charlotta 
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Bremer, född 1839 29/s P& Wols i Lojo s:n, dotter af bergsrådet 
Victor Zebor Bremer och hans 1. fru Anna Charlotta Bassi. 

B a r n :  
1. Berndt Otto Kasimir, f. 1861, stabskapten, var f 1917. 

Tab. 94. 
2. Gustaf Henrik, f. 1863, sjökapten. Tab. 95. 
3. Anna Charlotta, f. 1864 33/ia på Korsnäs; utexaminerad från 

Ekenäs lärarinneseminarium 1890 18/«; föreståndarinna för Sunila 

ANNA SCHAUMAN F. RFHBINDKR VICTOR SCHAU.MANN 
(Tab. 93) (Tab. 93) 

privata högre folkskola s. å. — Gift 1897 24/i* på Korsnäs med 
godsegaren Knut Victor Ferdinand Schauman (af finska adl. ätten 
n:r 96), till Högsar i Nagu s:n, f. 1870 18/s. 

4. Eugen Victor Hugo, f. 1868, farmare. Tab. 96. 
5. Robert Henrik, f. 1877, civilingeniör. Tab 97. 

TAB. 94. 

Friherre BERNDT OTTO KASIMIR REHBINDER TILL UDDRICH 
(son af Sten Otto, Tab. 93), herre till Korsnäs; född derst. 1861 
-l/n; frivillig vid Lifgardets 3. finska skarpskyttebataljon 1878 5/«> 
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elev vid Infanterijunkerskolan i Helsingfors s. å. u/s>; återkommen-
derad till ofvannämnda bataljon 1879 16/7; elev vid Infanterijunker
skolan i Riga s. å. 7/g; kommenderad till 29. infanteridivisionen 
1880 26/7; återkommenderad till sistnämnda skola s. å. u/p; yngre 
underofficer vid Gardesbataljonen s. å. 5/i i; yngre underofficer vid 
Junkerskolan i Riga 1881 -/«; utexaminerad derifrån s. å.; under
fänrik vid Lifgardets 3. finska skarpskyttebataljon s. å. 9/s; öfverförd 
till 20. skarpskyttebataljonen 1881 
21/u; fänrik 1882 13/i; sekreterare 
på ekonomiafdelningen vid sistn. 
bataljon 1882 15/i—1883 s/» 5 kom
menderad sås. instruktör i mål
skjutning till 2. kavalleridivisionen 
1883 l5/i—27/s; bataljonsadjutant 
s. å. 18/7—"/»I öfverförd till 2. Åbo 
finska skarpskyttebataljon s. å. 
19/io; underlöjtnant 1884 21/s med 
turberäkning från ls/6; kommen
derad till sappörlägret vid Ust 
Ischora 1885 25/e—3V»; förestån
dare för sappörkommenderingen 
vid bataljonen 1885 7/io; militär
ledamot i Åbo och Björneborgs 
läns uppbördskrets s. å.; bataljons-
qvartermästare 1885 8/10—1889 
u/s; löjtnant 1888 n/s med tur- BERNDT OTTO REHBINDER (Tab. 94) 

beräkning från ls/6; t. f. chef för 
8. reservkompaniet 1890 3/e—t- f- chef för 5. reservkompaniet 
s. å. 27/e—1891 6/s; föreståndare för undervisningskommenderingen 
1891 6/s—12/10> chef för 8. reservkompaniet s. å. ls/io; öfverförd 
på ständiga kadern af finska militärens reserv och chef för 8. I kalis 
reservkompani 1897; stabskapten s. å.; afsked för sjuklighet 1899 i 
maj med pension och rättighet att bära uniform. Innehade fredsmedaljen. 
Han utlöste tillsammans med brodern Gustaf Henrik Korsnäs af 
de öfriga syskonen. Var död 1917. 

TAB. 95. A 

Friherre GUSTAF HENRIK REHBINDER TILL UDDRICH (son af 
Sten Otto, Tab. 93), född 1863 24/T på Korsnäs; aflade styrmans
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examen 1885 u/* samt sjökaptensexamen 1890 11/a; anställd vid 
det under ryska statens kontroll stående Kaspiska hafsbolaget s. å.; 
kommendör på nämnda bolags ångare »Storfursten Alexei" på Kas
piska hafvet; egde hus i Petrowsky nära Baku i Kaukasien samt 
hälften af Korsnäs. Död i nov. 1918 i Kaukasien. 

Gift 1891 19/s i Baku med 
Emilia Berta Schumann, född 
1872 •/• 1 Warschau, dotter 
af bruksdisponenten Schumann 
i Warschau. 

S o n :  
Gustaf Henrik, f. 1892, 

f sfr* kapten. Tab. 95B. 

1  ; 3 f F r i h e r r e  GUSTAF HENRIK 
REHBINDER TILL UDDRICH (son 
af Gustaf Henrik, Tab. 95A), 
född 1892 "ju i Wehmo; 

K, - i genomgick Åbo svenska real-
Jufr £ lyceum och Åbo svenska han-

JmP' delsinstitut samt studerade der-
mWy efter två år vid en tysk hög-
/ skola. 

JK' # i Deltog i „verldskriget" 1914 
—1917 såsom officer i ryska 

HERTHA ROSA MARIA REHBINDER 1 

F. SCHADÉVITZ (Tab. 95B) armén; genomgick storfurst 
Mikaels officersskola; frivillig 

vid Kaukasiska kavalleridivisionen 1914; fänrik 1916 12/s, kornett 
1916 28/ö, löjtnant 1917 8/i; anställd i nämnda divisions Dagestanska 
kosackreg:te 1916; kommenderades till reservbataljonen i Tenir-Han-
Schura; transporterades till Ostestniska kosackreg:tet i samma divi
sion; deltog bl. a. i intagandet af städerna Stanislawow och Kolemea, 
af fästningarna Przemysl, Czernowitz och Lemberg i Karpaterna och 
i drabbningarna vid Kamenetz Padolsk, Jablowitz samt Lutz och 
Kalich; blef två gånger sårad; erhöll St. Georgsorden 4. och 3. kl., 
riddare af St. Annseordens 3. kl. med påskrift „för tapperhet" och 
af St. Stanislaiordens 3. kl. med ros och svärd. 

Deltog i finska frihetskriget 1917 från dess början, såsom kom

TAB. 95 B. 
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panichef i Skärgårdens frikår; deltog derunder bl. a. i intagandet af 
Åbo stad; erhöll finska Frihetskorsets 4. kl. och minnesmedalj; 

GUSTAF HENRIK REHBINDER (Tab. 95 B) 

inskrifven i finska armén 1918 15/*; fungerade såsom kompanichef å 
Sandhamn för 1. divisionens minkastarkompani; afsked 1921 16 s 
med återförning till reserven. 

Gift 1921 " 7 med Hertha Rosa Maria Schadéviiz, f. 1902 28/« 
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i Tammerfors, dotter af direktören Victor Schadévitz och Hilda 
Willmann. 

D o t t e r :  
Marvel Dorita, f. 1922 -*ji i Helsingfors. 

TAB. 96. 

Friherre EUGEN VICTOR HUGO REHBINDER TILL UDDRICH (son af 
Sten Otto, Tab. 93), född 1868 2S 5 på Korsnäs; utexaminerad från 
realskolan i Åbo 1887 28/Ö; elev vid landtbruksinstitutet i Kronoborg; 
reste utrikes 1890 21

5 och vistades 1895 i Norra Amerika; farmare i 
Kalevakolonien derst. 

Gift 1902 17/Ö i nämnda koloni med Ottilia Manninen från Finland. 
B a r n :  
1. Ester Charlotta, f. 1903 28/*. 
2. Henrik Eugen, f. 1905 19/e. 

TAB. 97. 

Friherre ROBERT HENRIK REHBINDER TILL UDDRICH (son af Sten 
Otto, Tab. 93), född 1877 21/i på Korsnäs; elev vid realgymnasium 
i Åbo; civilingeniör; ingeniör vid Herrfors träsliperi i Pedersöre s:n. 

Gift 1906 20/e med Berta Emilia Tallqvist, f. 1880 15/ia. 
S ö n e r :  
1. Sten Otto, f. 1908 15/s>. 
2. Bengt Gustaf, f. 1911 s/-o. 

TAB. 98. 

Friherre HENRIK JOHAN REHBINDER TILL UDDRICH (son af Carl 
Fredrik, Tab. 87), född 1788 4/*l minderårig fänrik vid Åbo läns 
reg:te 1793 25/a; kadett vid Haapaniemi krigsskola 1804 % och 
derifrån utexaminerad; efter Finlands införlifvande med Ryssland an
ställd såsom fänrik vid Topografiska corpsen på Haapaniemi; löjt
nant derst. 1812 5/n; sekundkapten på extra stat vid 2. finska jägar-
reg:tet 1816 12/*; transporterad med stabskaptens lön till 2. finska 
infanterireg:tets Heinola bataljon 1817 19/is; introducerad på Finska 
Riddarhuset under n:o 3 bland friherrar 1818; kompanichef vid 4. 
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finska skarpskyttebataljon 1827 5/s; kaptens afsked 1831 2,/a vid 
finska militärens upplösning; död 1835 18/* på Mattari i St. Mårtens s:n. 

Gift 1817 7» med sin broders svägerska Catharina Sophia 
Schwartz, född 1788 3l/s, död 1859 J2/s på Koskis i St. Mårtens s:n, 
dotter af kaptenen Erik Johan Schwartz och Eleonora Christina 
Wilhelms. 

B a r n :  
1. Adelaide Wilhelmina Sophia, f. 1817 22/s, f 1890, ogift. 
2. Henrietta Maria, f. 1819 5/«. i" 1868 b/io på Koskis, ogift. 

HENRIK JOHAN RKHBINDERS (Tah. 98) NAMNTECKNING (1834) 

3. Alexandra Olivia, f. 1821 6/» på Ebbo bruk, -f- 1822 8/«-
4. Henrik Johan, f. 1823 27* i Willmanstrand, f 1841 % på 

Mattari. 
5. Jakobina Ottiliana, f. 1824 29 «, f 1850 7/« i Sagu s:n, ogift. 
6. Alexandra Helena, f. 1825, f 1857 12/io i St. Mårtens s:n, 

ogift. 
7. Olivia Josephina, f. 1828 lxU. — Gift 1848 M/n på Mattari 

med löjtnanten Claes Albert Mårten de Pont. 
8. Amanda Leontina, f. 1830 so/»- — Gift 1855 25/io med gods-

egaren Gabriel Ludvig Fortelius, till Harjula i Halikko s:n, f. 
1829 f derst. 1861 82/9. 

Stamhuset Bråfvelsberg. 
TAB. 99. 

Friherre CARL HERMAN REHBINDER TILL UDDRICH (son af Gustaf 
Henriksson, Tab. 77), herre till Bråfvelsberg och Rickeby, båda i 
Gottröra s:n af Uppland; född 1686 24/s; page vid kongl. svenska 
hofvet 1700; ryttare vid Karelska dragonreg:tet 1701; adjutant 1706, 
kornett 1708, fänrik vid Lifgardet 1709 20 s, löjtnant derst. 1722 19 a 
med turberäkning från 1719 2 i (hvarvid han för placeringsdeputa-
tionen omnämndes såsom „en god officerare"); var 1723—1729 
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placerad på Schwartzers kompani och transporterades sistn. år "/is 
till Feiffs kompani; afsked från Lifgardet 1732 21/« med tillstånd att 
såsom löjtnant i armén qvarstå; kapten vid Upplands reg:te 1742 

afsked; död 1755 ,4/e på Rickeby och begrafven i Gottröra 
kyrka. — Se vidare Biografi n:r 14. 

Gift 1722 V*8 med Sophia Juliana Boije af Gennäs, f. 1695 
27/is i Wiborg, död 1772 -s/i2 i Stockholm och begrafven i Bure-
grafven i St. Nikolai kyrka i Stockholm; dotter af öfverstelöjtnanten 
Göran Boije af Gennäs, n:r 16, till Isnäs i Finland och Ålbo i 
Uppland, med Aletha Gyldenbring, n:r 618. 

B a r n :  

1. Gustaf, f. 1724 7/i i Stockholm; sergeant vid Lifgardet 1738 
och utgick med nämnda reg:te i finska kriget 1740, hvarunder han 
blef uppförd på förslag till fänrik, men öfverlefde icke utnämningen, 
utan afled dess förinnan 1742 17/s i Fredrikshamn af i kriget erhållna 
sår, endast 18 år gammal, och begrofs i Mäntsälä kyrka i Finland. 

2. Eva Maria, f. 1725 */8 på Nora gård i Danderyds s:n af 
Uppland, f derst. s. å. 20 s och begrafven i Danderyds kyrka i 
Banérska grafven. 

3. Carl Fredrik, f. 1728 n/s på Nora; volontär vid Artilleriet 
1740; underofficer vid Upplands reg:te; sergeant vid grefve Posses 
reg:te i Stralsund; gick sedan i preussisk tjenst, deri han 1749 var 
fanjunkare, vistades sedermera en kort tid i Sverige och gick slutligen i 
dansk tjenst; -j- ogift 1755 i Köpenhamn. 

4. Johan Adam, f. 1733, lagman, -j- 1809. Tab. 100. 
5. Henrik Rudolf f. 1739, underlöjtnant, j 1780. Tab. 101. 

TAB. 100. 

Friherre JOHAN ADAM REHBINDER TILL UDDRICH (son af Carl 
Herman, Tab. 99), född 1733 29/6 på Bråfvelsberg; student i Upp
sala 1745; aflade examen till rättegångsverken 1754; e. o. kanslist 
i Inrikescivilexpeditionen 1755, kopist derst. 1756, kanslist 1757, 
förste registrator 1773, sekreterare i Rikskansliet 1777; lagmans 
namn, heder och värdighet 1783; död ogift i Stockholm 1809 *8/i 
och begrafven i St. Nikolai kyrka. Han var den siste af Gustaf 
Henrikssons ättegren i Sverige. — Se vidare Biografi n:r 15. 
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TAB. 101. 

Friherre HENRIK RUDOLF REHBINDER TILL UDDRICH (son af Carl 
Herman, Tab. 99), född 1739 s/io på Rickeby; student i Uppsala 
och erhöll derst. ett »stipendium regium"; volontär vid Upplands 
reg:te 1757; förare derst. 1759; på reg:tsbefälhafvaren överste
löjtnant Göös' förslag af general en chef i Pommern von Lantings-
hausen konstituerad till fänrik vid nämnda reg:te med sergeants 
indelning vid Rasbo kompani 1761 -e/5! konfirmerad i denna be
ställning med turberäkning från sistn. år och dag 1763 -/»] tran
sporterad till underlöjtnant vid artilleriet genom lön- och tjenstebyte 
med underlöjtnanten derst. Berndt Gustaf Ingelotz 1772 6/s; af
sked för sjuklighet; död 1780 **/i i Stockholm och begrafven i 
Hedvig Eleonora kyrka. Han bevistade med beröm pommerska 
fälttåget 1757—1762 och deltog derunder i flera förefallande krigs
händelser, såsom affären vid Eggesin och kanonaden vid Ucker-
miinde. 

Gift 1763 16/9 i Gottröra kyrka med Gustafva Catharina Lilje
svärd, född 1745, död 1787 8/5 och begrafven bredvid sin man i 
Hedvig Eleonora kyrka; dotter af hofjägmästaren Gustaf Magnus 
Liljesvärd, n:r 1153, och hans 1. fru Magdalena Catharina Bång. 

B a r n :  
1. Carl Gustaf, f. 1764 28/e på Gottröra gård; sergeant vid 

Arméns flotta; reste 1780 utrikes och stupade s. å. i amerikanska 
kriget mellan Frankrike och England, hvari han oaktadt sin ungdom 
ådagalade mycken tapperhet. 

2. Johan Henrik, f. 1766 på Gottröra gård; med Kongl. Maj:ts 
tillstånd inskrifven för handtlangarnummer vid majoren Per Gustaf 
Wadenfelts kompani „af den i Stockholm varande delen af Artilleri-
reg:tet" 1777 17/is; volontär vid Sjöstaten och gjorde såsom sådan 
tvenne vidsträckta utrikes sjöresor med en kofferdikapten; från 
den sista af dem återkom han hem 1782 om sommaren och 
var i begrepp att företaga en tredje resa, då han insjuknade i Stock
holm, der han afled 1783 */» och begrofs i Catharina kyrka. 

3. Anna Sophia, f. 1768. — Gift med rådman Lundström i Ny
stad i Finland. 

4. Johanna Albertina, f. 1773 11/», f 1778 IB/n. 
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7. Stamhuset Kotzum. 
(Tab. 102—Tab. 103). 

TAB. 102. 

Friherre CARL MAGNUS HENRIKSSON REHBINDER TILL UDDRICH 

(son af Henrik IV Rehbinder, Tab. 5), herre till Kotzum i Kusal 
s:n, Kostifer i Jegelecht s:n, Saximois i St. Catharinen s:n och 
Pickala, alla i Estland, samt till Svidia i Ingermanland, pantinne-
hafvare af Jömper i St. Catharinen s:n (för ett lån af 8900 rd:r 
till öfverste Johan Meijendorff); fänrik vid öfverste Erik Silfverspar-
res vesterbottniska reg:te, öfverstelöjtnant Giintherbergs kompani, 
1666 22/Ö, „ständig löjtnant" vid öfverste Giintherbergs reg:te 

CARL MAGNUS REHHINDERS (Tab. 102) NAMNTECKNING 

skånska infanteri 1671 22/s (hans broder Gustaf erhöll s. å. i maj 
fänriksbeställningen vid Lifkompaniet derst. efter honom); kapten 
1674; ryttmästare; major vid Österbottens infanterireg:te före 1676 
18/» 5 var 1685 u/a öfverstelöjtnant vid öfverste Hans Abraham von 
Uchteritz' reg:te till häst; öfverste för Åbo, Nylands och Wiborgs 
läns tremänningsreg:te till häst 1700; död 1709 27/e i svenska lägret 
vid Pultava dagen före slaget. 

År 1671 skrifver han till Krigskollegium och anhåller om löjtnants
beställningen vid kapten Jordans kompani af öfverste Giintherbergs 
reg:te, och 1673 anhåller han i skrifvelse till nämnda kollegium att 
med löjtnanten Carl Ulrik Gripensparre få ingå lön- och tjenstebyte. 
1676 var han med Österbottens reg:te, som då var förlagdt i Öster
götland, och som nämnda år 28/e uppbröt från Linköping med de 
trupper, som under generallöjtnanten Johan Galle i Finland skulle 
såsom förstärkning föras till Skåne. 1690 8/9 underskref och be
seglade han i Reval det estniska ridderskapets hyllningsed till ko
nung Carl XI; han var vid nämnda tillfälle bosatt i Jegelecht 
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s : n  a f  H a r r i e n ,  E s t l a n d  ( p å  K o s t i f e r ) .  M e d  J i i r g e n  v o n  O r t e n  
hade han en process, som afgjordes af Estländska Oberlandsgerichten 
1700 n/2. 

I nov. månad år 1700 låg han med sitt reg:te i Wesenberg i 
Estland och uppbröt derifrån med 300 ryttare 12/n för att deltaga i 
konung Carl XII's tåg till Narva samt bevistade i spetsen för sitt 
reg:te slaget derst. s. å. 20/u. Sedermera tillhörde han generalmajor 
von Schlippenbachs corps, afsedd till Östersjöprovinsernas försvar, 
och utmärkte sig mycket derunder. Slutligen deltog han i konung 
Carl XII's tåg till Ukraina, under hvilket han afled dagen för slaget 
vid Pultava. 

Gift l:o 1682 14/s med Magaretha Hedvig Lode, död 1693 19/i, 
dotter af kaptenen Didrik Lode, till Habbat. 2:o 1694 n/g med 
Barbara Sophia von Nieroth, i hennes 2. gifte, död 1701 u/s, och 
som i sitt 1. gifte haft Berndt von Tiesenhausen. 

B a r n :  a )  I  f ö r s t e  g i f t e t :  

1. Carl Henrik, f. 1683, kapten. Tab. 103. 
2. Didrik Johan, f. i Estland 1683; kom i tjenst 1701, löjtnant vid 

öfverste Magnus Wilhelm Nieroths reg:te 1702 Va; grenadier och 
sekundkapten vid öselska landtdragonreg:tet 1704 V« (konfirmations-
fullmakt 1705 2%); stupade vid Gemauerthof 1705 16/7, ogift. 

3. Helena Christina, f. 1686 s/6. — Gift 1707 19/is med kaptenen 
Johan Adolf von Rosenthal (möjligen af den i Sverige adlade men 
ointroducerade ätten), som tillsammans med sin svåger Carl Rein
hold von Rehbinder innehade Jömper såsom pantgods 1720. 

4. Charlotta Dorothea, f. 1689 22/is, lefde ännu 1733. — Gift 
med sin faders syssling generaladjutanten och mannrichtern Carl 
Reinhold von Rehbinder, till Kerwel och Rehho, i hans 2. gifte 
(Tab. 127). 

b )  I  a n d r a  g i f t e t :  
5. Sophia Charlotta, f. 1695 2S/io; f före 1720 10/s. 

TAB. 103. 

Friherre CARL HENRIK REHBINDER TILL UDDRICH (son af Carl 
Magnus, Tab. 102), född 1683 -*4/1 * Reval; löjtnant vid Åbo, Ny
lands och Wiborgs tremänningsreg:te till häst 1700 26/n; transp. 
sås. löjtnant till Nylands ordinarie kavallerireg:te 1701, kapten vid 
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Öselska landtdragonreg:tet 1703 17/ia; död i Riga före 1707 Vis.1 

Deltog med sin faders reg:te i slaget vid Narva 1700 20/n. 

1702 2/8 köpte han af borgaren Johan Stralbom Kotzum för 400 
rdr. För ett lån (förmodligen köpeskillingen för Kotzum) af 400 rdr., 
som han 1703 15/a hade erhållit af Casper Miihlen, var kaptenen Rein
hold Ernst von Mengden i borgen; denne måste inlösa densamma, 
hvarföre han 1707 af exekutorerna i frih. Carl Henrik Rehbinders 
sterbhus gjorde fordran på att blifva betäckt för sina utgifter, som rned 
ränta och expenser uppgingo till 631 rdr. 

8. Stamhuset Axbergshammar. 
TAB. 104. 

Friherre FABIAN EVERT HENRIKSSON REHBINDER TILL UDDRICH 

(son af Henrik IV Rehbinder, Tab. 5), kallas äfven Fabian Ernst; 
fänrik vid öfverstelöjtnanten Julius De la Chappelles sqvadron 1666 
22 r>; afsked 1667; skeppskapten vid Amiralitetet 1691 ai

/3; afsked 
1698 2/e; kapten vid generalen grefve Otto Wellingks värfvade 
ingermanländska dragonreg:te; stupade 1700 20/n i slaget vid Narva,2 

hvarest general Wellingk förde befälet öfver högra flygeln. 

År 16 6 7 22/s utfärdar han en skuldsedel till kaptenen välb. Lennart 
Silfversvärd å en summa aF „Een och Trettio Rikzdaler", och s. å. 
skrifver Silfversvärd till Krigskollegium och beklagar sig öfver, att han, 
„som för att förhjelpa för detta varande fendriken vid välb. Julius de 
la Chapelles esqvadron Fabian Rehbinder lånat honom 31 Rikzdaler, 
ännu intet bekommit hafver", samt anhåller, att kollegium måtte låta 
liqvidera honom af hvad som kan restera af Rehbinders lön. 

Gift med Gertrud Kletze , som lefde enka 1716 "/A med två 
söner; dotter af brukspatronen på Axbergshammar Henrik Cletcher, 
natural. Kletzer, n:r 806, af en engelsk adlig ätt, och Sara Maria 
von der Reiff. 

1 Enl. ,.Bidrag till Upplands reg:tes historia" af Otto Bergström var Carl 
Henrik Rehbinder („son af Tab. 43 Anrep") fänrik vid Lifgardet, blef fången vid 
Pultava, hemkom ur fångenskapen 1722, blef kapten vid Upplands reg:te och dog 
ogift 1725. Han är här uppenbarligen förvexlad med Carl Herman Rehbinder 
(Tab. 41 Anrep). 

2 Han skulle enl. Ennes dödt 1718 i Tobolsk, dit han hade förts fången från 
Reval 1710; men antagligt är, att denne förblandar honom med sonen Fabian 
Eberhard. 
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S ö n e r :  
1. Fabian Eberhard, kapten vid Helsinge reg:te; deltog i konung 

Carl XII's fälttåg och blef 1709 17 fången vid Dniepern och förd till 
Tobolsk, der han ännu lefde 1718. 

2. En son, som lefde 1716 n/t. 
3. En son, som var f 1716 "/*. 
Fabian Evert Rehbinder uppgifves på Riddarhuset i Mitau hafva 

haft 3 söner, som 1733 skulle lefvat i Sverige, men utan att deras 
namn nämnas. 

8. Estländsk-ryska ättegrenen. 
(Tab. 105—Tab. 124). 

TAB. 105. 

BERNHARD (II) VON REHBINDER (son af Bernhard I Rehbinder, 
Tab. 4), arfherre till Kurrisaar, herre till Kurtna och Limmat i Hag-
gers s:n och Lakus i Helmet s:n, alla i Estland, samt til Löwenkiill 
i Lifland; var 1629 ryttmästare för ett kompani Vestgöta ryttare, 
hvilket s. å. om sommaren låg ute vid svenska hären i Tyskland; 
sedan major; bisittare i Manngerichten 1648. 

Han stupade vid ett utfall från Riga' under det ryssarne beläg
rade staden 1656 -°/«. Nämnda år hade zar Alexius Michaelowitscn 
med 120000 man infallit i Lifland, eröfrat Kokenhusen m. fl. orter 
samt afsändt sin fältherre Dolgoruki med en härafdelning af 40000 
man mot Dorpat, som var ganska illa befästadt, under det han sjelf 
med hufvudstyrkan af sin här gick löst på Riga. En af hans gene
raler, Knesen Jakob Nowidenowitsch, med några tusen man till häst 
och fot kom den 19. aug. till Wulfenschild eller Bartholdihof och 
slog obehindradt läger längs stranden af floden Duna, emedan kap
ten Thirender, som med tre välrustade pråmar var beordrad att hålla 
fienden från floden, öfvergifvit sin post och aflägsnat sig. Det oaktadt 
gjorde följande dag, den 20 aug., det i Riga varande svenska rytte
riet ett utfall för att välkomna de objudna gästerna; men det blef till 

1 Kelch: „Livländisches Geschichte". Enl. Gadebuch: ,,Livländische Jahr-
biicher" var han „Oberwachtmeister" och stupade jemte 20 man vid Rummel under 
marschen till Kirchholm 1(556 "/*> hvarest samma dag en drabbning mot ryssarne 
egde rum. 
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Estländsk-ryska ättegrenen. 

Bernhard III 
(Tab 106). 

I 

Bernhard IV 
(Tab. 107). 

Bernhard (II) von Rehbinder 
(Tab. 105). 

Christofer I 
(Tab. 108). 

Henrik Leonard 
(Tab. 110). 

Berndt Wilhelm Christofer II 
(Tab. 109). (Tab. 124). 

Leonard Johan 
(Tab. 111). 

Carl Wilhelm 
(Tab. 119). 

Woldemar Henrik Reinhold Carl Mathias Magn. Gustaf Bernh. Wilhelm 
(Tab. 112). (Tab. 120). (Tab. 121). (Tab. 122). 

Magnus Woldemar 
(Tab. 113). 

I 
Alexander Magnus 

(Tab. 114). 

Magnus Alexandrowitsch 
(Tab. 115). 

Peter Woldemar 
(Tab. 117). 

Johan Bernhard 
(Tab. 118). 

Berndt Henrik 
(Tab. 123). 

Alexander Maximowitsch 
(Tab. 116). 



följd af fiendens mycket stora öfverlägsenhet i antal tillbakaslaget, 
hvarvid guvernören i Riga, generallöjtnanten och riksrådet grefve 
Henrik von Thurn, öfversteiöjtnanten Wilhelm Cronman och majo
ren Bernhard von Rehbinder stupade. Den 21 aug. gjorde rytteriet 
ett nytt utfall, slogs tappert och återförde efter stridens slut till Riga 
grefve von Thurns och öfverstelöjtnant Cronmans stympade hufvud-
lösa kroppar. Den 25 aug. lät fienden genom en öfverste såsom 
parlamentär öfverlemna grefve von Thurns hufvud, inlaggdt i en 
med rödt kläde öfverdragen låda. Knappt hade nämnde öfverste 
anträdt återvägen till ryska lägret, förr än trupper från staden följde 
efter honom, anföllo honom och under den strid, som deraf upp
kom, nedhöggo honom samt flera andra af fienden, återförande så
som byte hans häst och mundering samt den belöning grefve von 
Thurns efterlemnade enka, markgrefvinnan Johanna Margaretha af 
Baden-Hochberg (som i sitt första gifte haft fältmarskalken friherre 
Johan Barnér) gifvit honom för sin mans hufvud. Under fortsätt
ningen af Rigas belägring kastade fienden 1656 -3/a under natten in 
i staden 78 stora granater, hvilka gjorde mycken skada både på 
menniskor, hus och kyrkor. 

År 163 5 22 7 lemnar Bernhard Rehbinder i Reval sitt medgifvande 
till sin moder Elisabeth von Vietinghoff att försälja Klingenberg till 
ståthållaren i Reval Mathias von Porten. — Med Wilhelm Nieroth till 
Buxhöwden hade han en rättstvist angående rågången mellan Kurrisaar 
och Buxhöwden, hvilken af Oberlandsgerichten genom apellationsdom 
1644 4 io afgjordes till hans fördel. — År 1654 13/i afgaf Oberlandsge
richten i Reval utslag i målet Bernhard von Rehbinder kärande emot 
Wolter von Uexkiill svarande angående holmen Rowde. Af domen 
framgår, att denna holme sedan 1534, såsom lydande under godset Pay-
nall (under Kurrisaar) eller Klingenberg, var af aflidne Gödert Weck-
brodt försåld till likaledes aflidne Magnus von dem Bergh, samt att den 
sistnämnde åter 1538 hade till aflidne Jurgen Hastfer försålt godset 
Paynall med uttryckligt förbehåll af holmen Rowde. Med anledning 
häraf blir svaranden bibehållen vid sin rätt till densamma, ehuruväl han 
ålägges att betala rättegångskostnaderna, emedan han icke på kärandens 
begäran hade företett sina åtkomsthandlingar till holmen. — 1656 10fi 
upprättar han i Riga sitt testamente, hvari han säger, att i händelse 
Gud den allsmäktige skulle under hans trogna krigstjenst taga honom 
bort från denna verlden, så är hans yttersta vilja, att hans hustru efter 
behag förfogar öfver hans gods, och skall ingen af hans söner sätta sig 
deremot; hans hustru skall besitta godset Kurrisaar under sin lifstid, 
och ur detsamma efter godsets lägenhet och förmåga skola de båda 
döttrarna erhålla, hvad de kunna af moderligt hjerta gifvas. Alla 5 
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sönerna må, om de vid moderns död äro komna till myndig ålder, lösa 
godsen med penningar, och skall „Berendt" blifva vid Kurrisaar och 
„Johan Evert" vid „de Wagenkullska byarna". Hvad han framdeles 
kunde förvärfva eller fordiingår af Kronan skall delas mellan alla. 

Hans enka led af förutnämnde Wilhelm Nieroth mångfaldiga intrång 
på gränserna af sin egendom Kurrisaar med byarna Klingenberg, Paga-
nat och Kurbis deri inbegripna, och vände sig slutligen till Kongl. Maj:t 
i Sverige med en „supplique", hvari hon besvärar sig öfver den est-
ländska Landgerichtens dom af 16 4 4 22/o och beder för sig och sina 
faderlösa barn om en „restitutio in integrum". 

Gift med Helena von Kursell, som var död 1664 10/io, dotter af 
Christofer von Kursell. 

S ö n e r :  
1. Bernhard (III), major. Tab. 106. 
2. Christofer (I), ryttmästare, stupade 1679. Tab. 108. 
3. Henrik Leona d, major. Tab. 110. 
4. Gustaf Wilhelm, kapten i holländsk tjenst; stupade 1678 i 

ett fältslag, utan arfvingar. 
5. Johan Evert, arfherre till „de Wagenkullska byarna" samt till 

Lakus i Helmet s:n af Lifland, ur hvilket gods han utlöste sin bro
der Gustaf Wilhelm med 1000 r:dr; löjtnant i holländsk tjenst; stu
pade 1678 i samma fältslag som brodern, utan arfvingar. 

6. En dotter, som lefde 1656 19/7. — Gift med kornetten Didrik 
von Assweden, som lefde 1693 22/3. 

7. En dotter, som lefde 1656 19/i. 

TAB. 106. 

BERNHARD (III) VON RFHBINDER (son af Bernhard II, Tab. 105), 
arfherre till Kurrisaar, Mennikokurten och Kurtna samt herre till 
Werri och Kikkiopago, alla i Estland; var 1656 löjtnant och haken-
richter; ryttmästare vid öfverste Ahrendorfs reg:te 1665 10/2; kirchen-
vorsteher, jemte sin kusin frih. Otto Henriksson Rehbinder till 
Uddrich (Tab. 26), för St. Catharinen kyrka 1683 18/a; slutligen 
major; lefde ännu 1726 5/ia. 

1690 8/9 underskref och beseglade han i Reval det estländska 
ridderskapets hyllningsed till konung Carl XI och var då bosatt i Wier-
land. 1699 21/i skrifver han från Kurrisaar till sin broder Henrik 
Leonard å Wollust (Tab. 110) ett bref, hvari han bland annat beder 
denne meddela honom, om han haft någon underrättelse om hans son 
Wilhelm Henrik, för hvilken han synes vara orolig. 
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Han deltog i Carl XIPs fälttåg och befann sig 1714 i rysk fången
skap i Moskwa, hvarest han 172 1 20/io upprättar sitt testamente, hvilket 
jemväl är underskrifvet af hans brorson Christofer (II) von Rehbinder 
samt såsom vittnen af G W. Lode och O. C. von der Pahlen. Nämnda 
testamente inledes med följande ord: „Im Nahmen der hochgelobten 
heiligen Dreijfaltigkeit, Amen! Wir lesen im andern Buche der Könige 
im 20 Cap. 1. V. diese ausdruckliche Botschaft, die der Prophet Jesaias 
dem Könige Hiskia brachte, da es hies: Beschicke dein Haus, denn Du 
wirst sterben und nicht leben. Dieses erwege auch ich Bernhard Reh
binder, dasz meine Erlösung und Sterbestundlein herannahet. So befehle 
mein Herr Jesu, der theure Heijland aller Welt, meine arme Seele in 
Deine heiligen Hände, erbarme dich meiner und nimm meinen Geist zu 
Dir. Lass mir Dein Verdienst und Todt zu gute kommen, Dein Eluth 
theilhaftig werden und wiirdiglich geniessen, wenn mein Stiindlein da 
ist. Vermähle Dich selbst mit mir durch den Glauben an dir, tilge 
alle meine Missthaten um Deiner selbst Willen. Amen." 

Testamentet innehåller hufvudsakligen följande: Hans döttrar Barbara 
Elisabeth och Gerdruta Dorothea skulle, så länge de lefde, innehafva 
Kurrisaar och Kurtna. Hans äldsta son Bernhard, som afled 1700, hade 
efterlemnat en son, Bernhard Magnus, hvilken med sin moder, som var 
dotter af sal. öfverstelöjtnanten Wadenfelt, under pesttiden i omyndig 
ålder dragit sig undan till Stockholm, men han hade icke andra under
rättelser om honom, än att han var död. Skulle han emellertid lefva. 
så vore han närmast om att ärfva de två förutnämnda godsen. Dere-
mot skulle döttrarna, så länge de lefde, behålla Werri med krogen och 
qvarnen samt länderier, ängar och fiskerier i strömmen; desslikes 
skulle de njuta och behålla Kikkiopago med derunder lydande länderier 
m. m. Om hans sonson skulle vara död och äfven dennes mormor 
och moster, så vore han sin sonsons arfvinge såsom farfar, och alltså 
skulle, emedan öfverstelöjtnanten Wadenfelt icke hade någon slägtinge 
i Lifland, godsen Löwenkull och Ropenhof i Helmet s:n tillfalla honom 
och hans arfvingar. Hans båda bröder ryttmästaren Christofer och kaptenen 
Henr. Leonard Rehbinder hade hvar och en blifvit utlösta ur Kurrisaar 
med 1000 r:dr in specie; men sedermera blef nämnda gods reduceradt 
i Sverige och förvandladt i en „tertial-rätt", och han hade måst betala 
kronan ett arrende af 224 r:dr i öfver 20 år. Om hans sonson är 
död och hans båda döttrar icke gifta sig, eller om de gifta sig men ej 
få arfvingar, så skall den näst efter honom följande broderns son, majoren 
Christofer Rehbinder, af synnerlig kärlek för i fångenskapen bevisad trohet, 
vara hans manliga arfvinge efter hans båda döttrars död ; han skulle i 
kraft af testamentet icke allenast ärfva godsen, utan äfven hans hela qvar-
låtenskap, såsom hans anborna son och barn. Majoren Christofer 
Rehbinder skulle vara förmyndare för hans döttrar, och han skulle 
sörja för hans begrafvning. Med sin första fru Helena Lewis hade han 
erhållit i kontanta penningar 500 r:dr samt derjemte juveler och silfver, 
inalles 1 000 r:dr, hvaraf två delar skulle gå till hans döttrar och den 
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tredje delen, eller 333 7a r:dr, till hans sonson. Af qvarlåtenskapen 
efter hans andra fru Emerentia von Stackelberg skulle sonsonen ha det 
förpantade och odelade silfret, hvarjemte han hade att fordra af hennes 
bröder von Stackelberg hans hustrus andel i kapitalet jemte ränta, hvil
ken resterade sedan den tid han gift sig. 

Efter sin återkomst från fångenskapen upphäfde han detta testamente 
genom ett nytt, dateradt Kurrisaar 1722 18/s och bevittnadt af Anders 
Reinhold Rehbinder till Uddrich och Johan Christopher Schwabe, pastor 
i Ampel. Häri insätter han sina döttrar Barbara Elisabeth och Gerdruta 
Dorothea såsom sina enda arfvingar med rättighet för dem att fritt för
foga öfver hans qvarlåtenskap, äfven öfver det fädemeärfda godset Kurri
saar, hvilkei, sedan han derur utlöst sina båda bröder Christofer och 
Henrik Leonard, hvardera med 1000 r:dr in specie, var uteslutande 
hans egendom. Äfven den andel, han efter sin andra fru Emerentia 
von Stackelberg hade uti godsen Suttlem och Mookiill, skulle hans 
döttrar ärfva. 

Gift med Helena de Lais (von Löwis af Menar) begrafven 
1696 26/i i Reval, dotter af Wilhelm de Lais (von Löwis af Menar)1 

med Sophia von Nieroth. 2:o 1698 22/s med Emerentia von Stackel
berg, död barnlös 1710, dotter af godsegaren Jiirgen von Stackelberg, 
till Suttlem, Perris och Kofer, i hans första gifte med Anna Marga
retha von Mestacken. 

B a r n ,  i  f ö r s t a  g i f t e t :  
1. Bernhard (IV), kapten, f 1700. Tab. 107. 
2. Wilhelm Henrik, kom i tjenst 1700, då hans mundering 

kostade 300 r:dr, som fadern lånade af sina döttrar; regements-
qvartermästare vid Åbo, Nylands och Wiborgs tremännings:regte 
till häst 1700 20/n samt sedan vid Åbo läns ständiga kavalleri; rytt
mästare vid Nylands och Tawastehus läns kavalleri 1702 16/i*; 
stupade under konung Carl XIl's fälttåg i Polen, utan arfvingar. 

3. Sophia Helena, var -f 1721 21/io, då hon omnämnes i faderns 
testamente; sin efterlemnade förmögenhet, som utgjordes af 120 
tunnor korn, hade hon testamenterat till sina systrar. 

4. Barbara Elisabeth, f. 1666, -J- 1736. Hon skänkte till St. 
Catharinen kyrka en kommunionsduk med följande inskrift: „I. R. 
I. W. D. H. I. H. G. B. E. R. 1719", hvilket skulle betyda „Ich 
ruh in Jesu Wunden, da hab ich Hut gefunden. Barbara Elisabeth 

1 Han var son af Henrik von Löwis af Menar (adelsman från Skottland och 
öfverstelöjtnant vid Tawastehus läns reg:te i konung Gustaf II Adolfs tjenst, af 
hvilken han 1630 u/i erhöll i förläning godsen Panten och Nurmis i Lifland) 
och Helena Murrav af Phillophant. 
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Rehbinder." 1730 n/9 insatte hon sin systers styfdotter Wilhelmina 
Helena von Patkull, gift med Otto Magnus von Heiner, till sin arfvinge. 

5. Gerdruta Dorothea, arffru till Kurrisaar, f. 1668, -j- 1756 b/i. 
— Gift 1724 19/s med kaptenen Berndt Ewald von Patkull, som 
ännu lefde 1735, i hans 3. gifte. 

Gerdruta Dorothea von Rehbinder och hennes syster Barbara 
Elisabeth anhängiggjorde 1714 vid Estländska Oberlandgerichten en 
rättegång emot deras faders svåger Reinhold von Stackelberg till Sutt
lem och hans svägerskas son, assessorn och fänriken Hans Georg von 
Mohrenschild till Muhkull, i det de af dem fordrade att utbekomma 1) 
sin aflidna styfmoder Emerentia von Stackelberg tillkommande möderne 
och fäderne arfvedel i Suttlem i Harriska kretsen i Estland till ett 
belopp af 2 000 r:dr jemte ränta, 2) den genom syskonens överenskom
melse 1692 18/2 dem tillerkända hemgift af 200 r:dr jemte ränta och 
3) deras arfvedel i guld och silfversmycken. Dessa anspråk ville 
svarandena icke godkänna, i det de gjorde gällande, att deras syster eller 
moster vore död utan bröstarfvingar, samt att styfbarnen icke kunde 
betraktas såsom arfvingar medan deras fader ännu lefde. Genom dom 
af 1717 -1 2 förpliktigade domstolen likväl svarandena att, så länge 
kärandenas fader, som befann sig i rysk fångenskap, lefde, till dem ut
betala den årliga räntan af de fordrade beloppen. — 1744 21/s sålde 
Gerdruta Dorothea och hennes syster Barbara Elisabeth Kurrisaar till 
deras brylling Carl Magnus Reinhold von Rehbinder (Tab. 120) för 
7 106 rubel 80 kopek. — 1748 skänker Gerdruta Dorothea till St. Catha-
rinen kyrka en gyllene, med spetsar besatt kommunionsduk, i hvars 
midt syntes, inom en grön krans, följande röda bokstäfver: „J. M. T. 
H. L. M. I. T. N. — G. D. R. 1748," hvilket skulle betyda „Jesus 
mein treuer Hirte lässt mich im Tode nicht. — Gerdruta Dorothea Reh
binder." I St. Catharinen kyrkobok tillägges det: „Und dies wolle 
derselbe gute und treue Hirte der Frau Capiten, welche in Ihrem 81. 
Jahre sehr nahe zu sein scheint, in Gnaden erfullen." 

TAB. 107. 

BERNHARD (IV) VON REHBINDER (son af Bernhard III, Tab. 106); 
fänrik vid 7 komp:t (kapten Magnus Johan Wadenfelts) af Åbo läns 
reg:te 1684 18/Ö; slutligen kapten; död 1700 i Riga. — Gift med 
Anna Christina Wadenfelt, död 1710 i Stockholm af pesten, dotter 
af öfverstelöjtnanten Magnus Johan Wadenfelt, n:r 1285, till Lewen-
kull och Ropenhof i Helmet s:n af Lifland, med Agneta Falkensten, 
n:r 827. 

S o n :  
Bernhard Magnus, f. 1700, f 1710 af pesten i Stockholm. 
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TAB. 108. 

CHRISTOFER (I) VON REHBINDER (son af Bernhard II, Tab. 105), 

arfherre till Wagenkull, Kurtna, Lakus och Löwenkiill samt till 
Kusenom i Wiek; var 1672 kornett; löjtnant vid Ridderskapets och 
Adelns rusttjenst i Lifland 1674 7n; ryttmästare derst. Han deltog 
i fältmarskalken frih. Henrik Horns olyckliga expedition till Preus
sen för att undsätta fältmarskalken Königsmark i Pommern och 
stupade 1679 30/i under återtåget, då kurfurstens af Brandenburg 
förtrupp anföll svenskarne vid Tilsit, hvarvid Lifländska adelsfanan 
samt Budbergs och Löschern von Hertzfelts dragoner fingo upp
bära första stöten och förlorade mycket folk. 

Efter bröderna Gustaf Wilhelms och Johan Everts död löste han sig 
till godset Lakus för 2 000 r:dr. I skrifvelse till Krigskollegium 1671 
"Ii anhåller han att bli befordrad till löjtnant efter Johan von Plattern, 
som avancerat till reg: tsqv: mästare, och 1674 9/s att från kornett bli 
befordrad till löjtnant vid öfverste von Mengdens sqvadron (Lifländska 
adelsfanan). 1673 --/i var han skyldig Hans von Klugen 290 r:dr 
och skulle till rätten för ohörsamhet erlägga 35 r:dr såsom straff; denna 
summa skulle i händelse af behof inom 5 veckor intecknas i Kusenom. 

Hans hustru ingaf 1694 -6/i en skrifvelse till Kongl. Maj:t, hvari hon 
kallar sig „en fattig värnlös enka", och hvari hon tackar för den 
remiss, hon erhållit till landshötdingen Lorentz Creutz, att öfversten 
välborne Bernhard Otto von Liewen måtte honorera sin utgifvna 
obligation af anno 1667 5/4 P& 650 r:dr specie till hennes salig man, 
ryttmästaren Christofer Rehbinder, eller sig deröfver strax förklara. 
„Nu är väl bemälde öfverste/ säger hon vidare, „underdånigst in
kommen med sådan förklaring, att dess halfva årslön tillförene är arre
sterad af välborne herr öfverstelöjtnanten Bogislaus von der Pahlen, 
så att dervid intet mehr är att göra; ej heller förslår godset Pornell 
till min betalning för de andra creditorers hafvande fordran; men som 
öfverste Liewen nu vunnit en process uti Kongl. Åbo Hofrätt emot sal. 
burggrefven Tunderfeltz fruu (från) Narven, Medea Kock, om hvilkens 
exklusion nu i underdånighet en qvestion är insinuerad hoos Eders 
Kongl. Maj:t, jag i djupaste underdånighet bönfaller, det mig aller 
nådigst måtte beviljas att värkeligen åtnjuta preferencen till denna 
öfverste Liewens i bemälda sterbhus vundna pretention." 

Gift 1667 med Maria Eleonora de la Barre, dotter af general
majoren Wilhelm de la Barre, till Ermes och Homel i Lifland, af 
en i Sverige adlad men ointroducerad ätt, med hans första fru 
Magdalena von Kolberg. 

B a r n :  
1. Berndt Wilhelm, f. 1668; öfverste. Tab. 109. 
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2. Henrik Georg; konung Carl XII's lifdrabant 1702 9/7; var 
1704 såsom öfverstelöjtnant och befälhafvare öfver 400 man af Sö
dermanlands reg:te tillstädes, då polackarne sökte i staden Klot 
öfverraska det der liggande svenska krigsfolket; var 1733 öfverste 
och 1736 generalmajor; var -f* 1737. 

3. Fredrik Otto; var löjtnant i Lifland 1733; var f 1735. 
4. Christofer II, f. 1672, öfverstelöjtnant, f  1735. Tab. 124. 
5. Helena. — Gift med kaptenen Johan von Kliiwer. De inne

hade godset Rosenblatt, hvilket Helena von Rehbinder skulle be
kommit af kaptenen Wilh. Schleyer, som 1709 -/e gifvit panträtt 
till Rosenblatt åt Christina Elisabeth von Pattkull, enka efter en von 
Kursell. Kapten Schleyer var, då han under Rigas belägring var 
bosatt derstädes, gift med en fröken von Rehbinder. 

TAB. 109. 

BERNDT WILHELM VON REHBINDER (son af Christofer I, Tab. 108), 

född 1668; kornett vid Åbo läns kavalleri 1699; ryttmästare vid öfver-
sten frih. Carl Magnus Rehbinders reg:te till häst (Åbo, Nylands 
och Wiborgs tremänningsreg:te till häst) 1700 -/u, major derst. 
1701 Vt, konstituerad öfverstelöjtnant vid Nylands kavalleri s. å. 
-6/it (kongl. fullmakt å sistnämnda beställning 1706 30/3); öfverste 
för Nylands och Tawastehus läns reg:te till häst 1717 29/4; öfverste 
för Wiborgs (det Karelska) reg:tet till häst 1719 -x/i; afsked med 
underhåll på lifstid 1721 10/n; lefde ännu 1737 80/n, men var död 
1739. — Se vidare Biografi n:r 16. 

Gift 1688 •ö/a med Anna Helena von Stackelberg, dotter af kap
tenlöjtnanten Georg von Stackelberg, till Suttlen, Kofer och Perritz. 

B a r n :  
1. Berndt Otto; var 1733 kornett vid ett finskt regemente. 
2. Anna Christina, f. 1703 u/ii. 
4. Johanna Charlotta. — Gift 1741 med löjtnanten Gustaf Wil

helm von Kriidener. 

TAB. 110. 

HENRIK LEONARD VON REHBINDER (son af Bernhard II, Tab. 105), 

herre till Wollust (nu mera Heiligensee) i Odenpöh s:n i Lif
land, som han 1679 l/* köpte af ryttmästaren Berndt Johan von 
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Uexkull till Fickel. Var 1679 fänrik i svensk tjenst; löjtnant 1699 
21/i, kapten 1725 6/s och slutligen major. Bevistade 1695 och 1697 
landtdagen i Riga samt blef 1709 jemte sin hustru och dotter af 
ryssarne tillfångatagen hemma i landet och bortsläpad till Pskow; 
det estländska ridderskapet gjorde 1711 -4/a ansökan om deras fri-
gifvande. — Gift med Amalia von Ermes. 

B a r n :  
1. Leonard Johan, major, f 1733. Tab. 111. 
2. Carl Wilhelm, major. Tab. 112. 
3. Regina Elisabeth; var 1711 ogift. 

TAB. 111. 

LEONARD JOHAN VON REHBINDER (son af Henrik Leonard, Tab. 
110); döpt 1676 20/»; major 1719; död 1733. År 1715 afgaf han 
från Pommern till Kongl. Maj:t en underdånig ansökan „umb per
don und allergnädigste Verzeihung meines begangenen Tehles" och 
anhåller derjemte „umb ein Königliches salvum conductum (lejdebref), 
damit ich mich sicher einstellen diirfe", samt att hans sak af hans 
dittills varande anklagare eller af hvem som helst måtte ännu en 
gång till undersökning företagas; å denna ansökan finnes antecknadt: 
„Uppsättes Leide-Bref 6/« 1715." 

Gift l:o 1699 med Anna Maria von Plåten gen. Brölen, 
2:o med en fröken von Engellce, 3:o 1719 -% med Regina Elisa
beth von Zacharice i hennes 2. gifte, enka efter öfverdirektören 
Henrik Polus. 

B a r n :  a )  I  f ö r s t a  g i f t e t :  
1. Johan; var anställd i krigstjenst och vistades i Moskva 1733. 
b )  I  a n d r a  g i f t e t :  
2. Sophia. 
3. Christina. 

TAB. 112. 

CARL WILHELM VON REHBINDER (son af Henrik Leonard, Tab. 
110), arfherre till Wollust och Kuckofer, det senare i Ampel s:n i 
Estland; major 1711 — 1713; lefde 1745 26/a på Addilla i Estland; 
sålde Wollust 1729 till öfversten Wilhelm von Schwanden till Wi-
gantshoff i Ernes s:n i Lifland; aflade 1711 —/* i Reval med det 
estländska ridderskapet hyllningsed till zar Peter I. 
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Gift 1702 19A med Anna Elisabeth von Porten, dotter af ståt
hållaren i Reval Mathias Porten, adlad von Porten, n:r 847, och 
hans 2. fru, född von Helmersen, af en i Sverige adlad men ointro-
cerad ätt. 

1 Anna Christina, f. 1703 23/u, lefde ännu 1744 s/g. — Gift 
l:o 1729 med konrektorn i Domskolan i Reval Himler, f 1737 19/±-
2:o 1738 17/Ö med konrektorn i samma skola Johan Jakob Tegt-
meyer, f 1738 12/io. 

2. Woldemar Henrik Reinhold, f. 1704, öfverste. Tab. 113. 
3. Carl Mathias, f. 1706, hofråd. Tab. 120. 
4. Catharina Elisabeth, f. 1708 18/is. 
5. Gerdruta Amalia, f. 1709 32/is. 
6. Fredrik; var i holsteinsk tjenst. 
7. Bernhard Wilhelm, löjtnant, f 1757. Tab. 122. 
8. Elisabeth Amalia, f. 1713, f 1782 ls/7. 
9. Barbara Helena, f. 1715 f 1803 u/i. — Gift 1745 -ö/2 

med adjunkten Carl Gottlieb von Gernet, f. 1700, f 1791; han blef 
1761 i okt. af kejsar Frans I upphöjd i romerskt riksadelsstånd. 

10. Magnus Gustaf, f. 1725, generalmajor. Tab. 121. 

WOLDEMAR HENRIK REINHOLD VON REHBINDER (son af Carl Wil
helm, Tab. 112), herre till Kurrisaar: född 1704; var 1733 löjtnant 
i rysk tjenst och vistades s. å. i Persien; premiermajor 1745 30 7; 
var 1761 1 .! öfverste och slutligen kommendant i Arensberg. 

WOLDEMAR HENRIK REINHOLD REHBINDERS (Tah. 113) NAMNTECKNING 

Han väckte rättegång emot Berend Ewald von Patkulls fru, född 
Gerdruta Dorothea von Rehbinder (Tab. 106), i det han gjorde anspråk 
på det af henne till assessorn Carl Magnus von Rehbinder (Tab. 128) 
försålda godset Kurrisaar, hvilket genom Oberlandsgerichtens dom 1750 
17/s blef honom tillerkändt. Genom kcpebref af 1761 x/s sålde han 
nämnda gods till friherre (riksgrefve) Otto Magnus Rehbinder till Udd-

B a r n :  

TAB. 113. 
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rich (Tab. 31) för 11000 rubel, hvilken summa han qvitterar i Reval 
1763 10/s. 

Gift 1745 den 30 juli med Charlotta Clapier de Colonque, född 
1724, död 1808 28/«, dotter af generallöjtnanten Clapier de Colonque. 

B a r n :  
1. Alexander Wilhelm, f. 1749, f 1761 -3/s. 
2. Carl Fredrik, f. 1754, f 1761 21/i. 
3. Magnus Woldemar, f. 1756, generallöjtnant. Tab. 114. 
4. Peter Woldemar, f. 1757, statsråd, f 1823. Tab. 118. 
5. Charlotta Elisabeth, f. 1759 19/t, -j- 1846 26/12 i Narva. — 

Gift 1781 med kreisrichtern Christian Wilhelm von Gernet, till Ksesel, 
i hans 3. gifte. 

6. Johan Bernhard, f. 1760, löjtnant. Tab. 119 
7. Anna Helena; innehade 1786 såsom enka Thula i Kegel s:n 

i Estland. — Gift med kapten von Renteln. 
8. Lovisa Christina, f. 1764, -j- i Narva 1827 24/s. — Gift l:o 

1789 S7/i med sin kusin premiermajoren Otto von Rehbinder (Tab. 
122), -J- antagl. s. å. 2:o 1791 10/i med hofrådet och kammarrätts
rådet i Irkutsk i Sibirien Georg Gustaf von Ditmar, som förut varit 
kapten, f. 1751 28/«. 3:o med kolltgiirådet Drossman. 4:o 1809 
21/i2 med majoren och oberlandsgerichtsassessorn Carl von Gernet, 
t 1812 S1/i2. 

TAB. 114. 

MAGNUS WOLDEMAR VON REHBINDER (son af Woldemar Henrik 
Reinhold, Tab. 113), född 1756 a/s; major i rysk tjenst 1776, slut
ligen generallöjtnant och krigsguvernör i Reval (eller Riga). 

Gift l:o 1776 2% med Gustaf va Johanna Clapier de Colonque. 
2:o med Augusta Fredrika von Patkul, född 1760, lefde ännu 1834, 
dotter af kornetten Wilhelm Rudolf von Patkul, till Habbinen och 
Tois i Jerwen, med Gerdruta Margaretha Staél von Holstein. 

S ö n e r :  
1. Alexander Magnus, kapten. Tab. 115. 
2. von Rehbinder, öfverste och chef för Ryska Lifgardets Sem-

jonowska reg:te. 

TAB. 115. 

ALEXANDER MAGNUS VON REHBINDER (son af Magnus Woldemar, 
Tab. 114), arrherre till Scherebzy i guvernementet Wittebsk i Lit-
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hauen; kapten i rysk tjenst och riddare af St. Wladimirs ordens 4 
kl.; deltog under fältmarskalken Suwaroff i fälttåget i Italien mot 
fransmännen 1799 och bevistade derunder fältslagen vid Cassowa, 
Trebbia och Novi. — Gift med sin syssling baronessan Sophia von 
Rehbinder, född på 1780-talet, dotter af kaptenen baron Berndt Hen
rik von Rehbinder (Tab. 123) och hans 2. fru Catharina Elisabeth 
Briesemann von Netti. 

B a r n :  
1. Magnus Alexandrowiisch, f. 1804, generalmajor, f 1874. 

Tab. 116. 
2. Edvard Alexandrowitsch. 
3. Bernhard Woldemar Alexandrowitsch. 
4. Platon Julius Alexandrowitsch. 
5. Constantin Maximilian Alexandrowitsch. 
6. Adelaide Alexandrowna. 
7. Wjera Alexandrowna. 

TAB. 116. 

MAGNUS ALEXANDROWITSCH VON REHBINDER (son af Alexander 
Magnus, Tab. 115), född 1804 på Scherebzy; kom i tjenst i ryska 
armén vid Lifgardets dragonreg:te; öfverste och chef för Prinsens 
af Hessen dragonreg:te; generalmajor; afsked för sjuklighet 1856; 
död 1874 i Kursk. Deltog i turkiska kriget 1828—1829, kriget i 
Polen 1831, kriget i Moldau-Vallachiet 1849 samt i kriget mot 
Turkiet, England och Frankrike 1853—1856 med en mängd fältslag. 

Gift med Elisabeth Iwanowna Zamoff, dotter af majoren Iwan 
Zamoff. 

B a r n :  
1. Alexander Maximowitsch, f. 1833, general af kavalleriet. 

Tab. 117. 
2. Wladimir Maximowitsch, student vid universitetet i Charkow; 

var 1891 notarie i Kursk. 
3. Georg Maximowitsch; student vid universitetet i St. Petersburg, 

fredsdomare i Kursk, -j- derst före 1891. 
4. Nicolai Maximowitsch; student vid universitetet i Charkow; 

fredskiljedomare, sedan fredsdomare; var 1891 ledamot af distrikts
domstolen i Kursk. 

5. Alexei Maximowitsch; var 1891 kapten vid Ryska Lifgardets 
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Semjonowska reg:te samt chef för dess 12. kompani och 1901 
öfverste och bataljonschef vid nämnda reg:te. 

6. Victor Maximowitsch, tjenade vid 123. Koslowska inf.-reg:tet 
af ryska armén; var 1891 anställd vid accisen i guvernementet Kiew. 

7. Anna, var f 1891. 
8. Nadeshda, var f 1891. 
9. Maria, var f 1891. 

TAB. 117. 

ALEXANDER MAXIMOWITSCH VON REHBINDER (son af Magnus 
Alexandrowitsch, Tab. 115), född 1833 33/n; kom i tjenst vid Ryska 
Lifgardets dragonregrte, tjenade sedan vid nämnda lifgardes Preob-
roschensky reg:te; öfverste och chef först för Ekaterinoslawska 
dragonreg:tet, sedan för Lifgardets kyrassierreg:te; generalmajor och 
chef för 2. brigaden af 1. gardeskavalleridivisionen; chef för 10. 
kavalleridivisionen 1887 i nov.; generallöjtnant 1888; general af 
kavalleriet och chef för 13. armécorpsen 1902; riddare af St. Stanis 
laiordens 1. kl., af Hvita Örns orden samt af St. Georgsorden; 
deltog i fälttågen 1854, 1863 och 1877—1878 samt i rysk-japanska 
kriget 1904—1905, derunder han kommenderade 13. armécorpsen, 
som tillhörde den under general Kaulbars' befäl stående 3. ryska 
armén. 

Kapten (sedermera öfverste) Claes Grill berättar om honom i 
sina Dagboksanteckningar från en kommendering till Ryssland i Illu
strerad Militärrevue 1900 n:r 2): „Följande morgon (26 7 1897) åkte vi 
(general Dragomirows stab) från Tchugujew till öfningsfältet först kl. 8. 
Här stod nu under befäl af generallöjtnant Rehbinder hela den 10. 
kavallerifördelningen uppställd. Den bestod af dragonreg: tena n:r 28 Now-
gorod, 29 Odessa, 30 Ingermanland och 1. Orenburgska kosackreg:tet, 
alla på 6 fältstarka sqvadroner, samt 10. ridande artilleridivisionen, 
sammansatt af 17. rid. batteriet och 3. Donska kosackbatteriet. Sedan 
general Dragomirow utgifvit en förutsäitning, vidtog general Rehbinder 
sina dispositioner för att anfalla ett fiendtligt kavalleri med artilleri på 
en några kilometer aflägsen höjd. Regementena återvände (efter slutadt 
anfall) så småningom och ordnade sig på dubbelkolonn. Nu följde 
en manöver, som jeg ej trott vara möjlig att utföra. Generallöjtnant 
Rehbinder utförde nemligen s. k. stum exercis med hela denna kavalleri
massa af 24 fältstarka sqvadroner, d. v. s. han manövrerade det hela 
endast med tecken af sabeln och det sätt hvarpå han sjelf red. Det 
hela gick med en förvånansvärd precision. Regementscheferna fram-
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sände i främre liniens luckor sina reg:tsadjutanter, hvilka repeterade 
fördelningschefens rörelser. Jag har sällan sett Dragomirow så belåten 
som efter denna uppvisning, hvilken tydligt ådagalade, att Rehbinder 
hade kavalleridivisionen i sin hand." 

TAB. 118. 

PETER WOLDEMAR VON REHBINDER (son af Woldemar Henrik 
Reinhold, Tab. 117), född 1757 statsråd; kammarrättsråd i Est
ländska kammarrätten och riddare af flera ordnar; död 1823 17A>. 

Gift med Maria Elisabeth Satthoff, f. 1768, död 1832 23/®-
B a r n :  
1. Augusta Lovisa, f 1808 lö/'«. — Gift 1806 28/ia med majoren 

Georg von Traubenberg. 
2. Nathalia Proskowia, f. 1796 24/s, f 1862 v2/u på Lehhola. 

— Gift 1818 15/i med stabskaptenen Alexander August von Gernet, 
till Lehhola i Estland, f. 1786, f 1865 */n. 

2. Alexander Woldemar, f. 1797 4/n. 

TAB. 119. 

JOHAN BERNHARD VON REHBINDER (son af Woldemar Henrik 
Reinhold, Tab. 113), född 1760 29 7; löjtnant; lefde ännu 1819 4 7,  

då han omnämnes såsom dopvittne. 
Gift l:o 1783 9 3 med Beata Amalia von Zimmermann, dotter 

af öfverproviantmästaren Christian von Zimmermann; skilda (hvar-
efter hon gifte sig 2:o med godsegaren Fredrik Wilhelm von Wran-
gell till Hetola samt efter hans död 3:o med oberlandsgerichtsadvo-
katen jur. dr. R. Westerstrand). 2:o 1790 17/n med Augusta Lovisa 
von Gernet, född 1772 12 n, -j- 1851 1210, dotter af löjtnanten och 
ordnungsrichtern Christian Wilhelm von Gernet, till Ksesel och Ittfer, 
med Magdalena Elisabeth Heitzig. 

B a r n ,  i  a n d r a  g i f t e t :  
1. Nathalia Charlotta, f. 1794 3 *. 
2. Bernhard; tjenade vid Marinens Auditoriat i St. Petersburg, 

•f omkr. 1829, barnlös. 
3. Adolf; fänrik; lefde ogift i St. Petersburg och omnämnes 

j e m t e  f a d e r n  s å s o m  d o p v i t t n e  1 8 1 9  4  
7 .  
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TAB. 120. 

CARL MATHIAS VON REHBINDER (son af Carl Wilhelm, Tab. 112), 

född 1706 2/7; hofråd. — Gift, men okändt med hvem. 
S o n :  
Carl Magnus, f. 1736; kollegiiassessor, slutligen hofråd; köpte 

1785 två hus i Reval, „belägna bakom väderqvarnen på Tönnis-
berg", för resp. 130 och 300 rubel; var 1795 arrendator af Nyberg i 
Pönal s:n i Estland; f 1813 -/*. — Gift 1764 14/s med Julia Elisa
beth von Bistram, f 1789 9/s, dotter af kapten von Bistram, af en 
i Sverige adlad men ointroducerad ätt. 

TAB. 121. 

MAGNUS GUSTAF VON REHBINDER (son af Carl Wilhelm, Tab. 
112), född 1725 5/e i Ampel s:n i Estland; ingick 1741 i rysk 
krigstjenst; generalmajor 1763; var 1777 kommendör på Pleskovska 
garnisonsbataljonen. — Gift, men okändt med hvem. 

S o n :  
Carl, statsråd och president i garnisonsdomstolen i Nischnij-

Novgorod. 

TAB. 122. 

BERNHARD WILHELM VON REHBINDER (son af Carl Wilhelm, Tab. 
112); löjtnant i Schleswig-Holstein, sedan assessor i Susterbeck; 

BERNHARD WILHELM REHKINDERS (Tab. 122) NAMNTECKNING (1748) 

död 1757. Blef 1747 införd i Lifländska Adelsmatrickeln under n:r 
19; förde i sitt vapen tre krönta treor. 

Gift med friherrinnan Agneta Charlotta von Schoultz, af stam
huset Reul. 

B a r n :  
1. Carl Emanuel. 
2. Charlotta. 
3. Wilhelm, kapten, -j- på Pöddis i Estland 1782. 
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4. Berndt Henrik, lifländsk baron Rehbinder, kapten. Tab. 123. 
5. Woldemar, lifländsk baron Rehbinder genom landtdagsbeslut 

af 1798 och såsom sådan inskrifven i matrickeln under n:r 313; 
f. 1760; kollegiiråd och regeringsråd i Lithauen; f 1833 24/s. 

6. Otto, premiermajor i rysk tienst; stupade i turkiska kriget 
(1788—1792), antagl. 1789. — Gift 1789 27/s med sin kusin Lovisa 
Christina von Rehbinder, i hennes 1. gifte, f. 1764, f 1827 24 s, 
dotter af öfversten Woldemar Henrik Reinhold von Rehbinder ' 
{Tab. 112) och Charlotta Clapier de Colonque. 

TAB. 123. 

Baron BERNDT HENRIK VON REHBINDER (son af Bernhard Wil
helm, Tab. 122), herre til Kurtna, Illuk och Ahagfer, alla i Jerve 
s:n, Estland; kapten; ordnungsrichter i Wesenbergska kretsen derst. 
Blef genom landtdagsbeslut 1798 lifländsk baron Rehbinder och så
som sådan inskrifven i matrickeln under n:r 313. 

Gift l-.o 1770 23/7 med Catharina Eleonora von Baranojf, dot
ter af hakenrichtern Christofer Georg von BaranofT, af en i Sverige 
adlad men ointroducerad ätt. 2:o på 1770-talet med Catharina 
Elisabeth Briesemann von Nettig, som lefde 1789 ,4/s. 3:o 1791 
10/« med Anna Helena von Gernet, född 1770 3/to, dotter af löjt
nanten och ordnungsrichtern Christian Wilhelm von Gernet, till 
Ksesel och Ittfer, med Magdalena Elisabeth Heitzig. 4:o 1812 9/« 
med Christina von Gernet, född 1777 "/», död efter 1845, yngre 
syster till den förutnämnda tredje frun. 

B a r n :  a )  I  a n d r a  g i f t e t :  
1. Berndt Johan, f. 1776 26/is; uppfostrades vid Kadettcorpsen; 

tjenade först vid ryska armén och sedan vid ryska marinens kon
trollexpedition samt blef slutligen verkligt statsråd och riddare af 
flera ordnar; -f- barnlös 1831 i St. Petersburg. — Gift med en frö
ken von Brun. 

2. Adolf Frans, f. 1779; afsked såsom fänrik. 
3. Magdalena Elisabeth, f. 1783 ls/i. — Gift 1801 3/o mec* 

etatsrådet Fredrik von Krudener. 
4. Helena, f. 1784. — Gift 1800 7" med majoren friherre An

ton Philip von Saltza, till Krojowsky i Gelowska kretsen, Ryssland. 
5. Carolina Charlotta, f. 1785 80/i. — Gift 1810 7/12 mec^ ^öp-

mannen Carl Brun i St. Petersburg. 
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6. Sophia, f. på 1780-talet. — Gift med sin syssling kaptenen 
Alexander Magnus von Rehbinder (Tab. 115). 

7. Carl Woldemar, f. 1789 18/s, död som barn. 
b )  I  t r e d j e  g i f t e t :  
8. En son, f som barn. 

TAB. 124. 

CHRISTOFER ( I I )  VON REHBINDER (son af Christofer I, Tab. 108), 
herre till Overlock och Klein-Pungen i LiHand, för hvilket senare 
gods han 1732 16/io bytte till sig Löwenkiill och Ropenhof i Helmet 
s:n i samma provins; f. 1672; anställd i svensk krigstjenst 1687; 
löjtnant vid Åbo och Björneborgs läns kavalleri; ryttmästare derst. 
1701 V8» samma dag som hans syssling frih. Berndt Bernhardsson 
Rehbinder till Uddrich (Tab. 8), med hvilken han tvistade om för- " 
steget i graden, blef utnämnd till ryttmästare vid samma reg:te, och 
nämnda tvist blef hänskjuten till konung Carl XII, som genom 
skrifvelse till generalmajoren Anton Wollmar von Schlippenbach 
1701 6/s afgjorde frågan så, att den skulle hafva försteget i rytt-
mästargraden vid reg:tet, som i nästföregående grad hade äldsta full
makten; major vid Lifländska Adelsfanan 1705 17/io; konst, öfverste
löjtnant derst. 1709; afsked 1727 17/?; hastigt död 1735 3,/« på Over
lock och var då deputerad för Pernauska kretsen i Lifland. Var 
förmodligen barnlös, emedan Löwenkull efter hans död tillföll hans 
systerdotter Margaretha Elisabeth von Kliiwer, gift med löjtnanten 
Otto Reinhold von Kriidener. 

Christofer (II) var en tapper och skicklig officer, och han bevi
stade konung Carl XII's fällttåg med en mängd drabbningar. Så
lunda deltog han med Åbo och Björneborgs läns kavalleri i slaget 
vid Narva 1700 och utmärkte sig mycket under 1701 års fälttåg i 
Lifland under generalmajoren von Schlippenbach, särskildt i slaget 
vid Rauge (se vidare derom i Biografi n:r3), der han blef blesserad 
i hufvudet, fick en häst skjuten under sig samt tog ett ryskt standar 
såsom segertecken. År 1703 lärer han blifvit fången af ryssarne, 
men synes snart kommit lös ur fångenskapen, ty han deltog bland 
annat i Carl XII's fälttåg i Ryssland 1708—1709, under hvilket han 
sistn. år 8 dagar före slaget vid Pultava blef anfallen vid staden 
Starra Czansara och tagen till fånga af fienden, Under denna sin 
senare fångenskap vistades han dels långt inne i Ryssland på ett jern-
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bruk, dels i Moskwa, der han 1721 20/io underskref sin farbroder 
Bernhard (III) von Rehbinders (Tab. 106) testamente. Han återkom 
icke till hemlandet förrän 1722. Under sina många fälttåg hade han 
erhållit 8 blessyrer. 1725 */« aflade han i Riga hyllningsed till zar 
Peter I. Han författade en „Familjededuction" af 1733 ^/e.1 

Gift l:o med Anna Elisabeth von Tiesenhausen, i hennes 2. 
gifte, död 1710 (som i sitt 1. gifte haft Wilhelm Meck). 2:o med 
Barbara Sophia von Muller, arffru till Overlock, i hennes 1. gifte, 
dotter af godsegaren Gustaf Johan von Muller till Overlock och 
Christina Gerdruta von Patkull. (Efter sin första mans död gifte 
sig Barbara Sophia von Muller 2:o med Reinhold Wilhelm von Toll, 
och 3:o med gardeslöjtnanten Conrad Adolf Freytagh von Lorings-
hofen, emot sin svåger öfversten Berndt Wilhelm von Rehbinders 
(Tab. 109) vilja, men med hvilken hon ingick förlikning 1737 17/u 
på Ermes i Estland). 

10. Lifländsk-ryska ättegrenen. 
(Tab. 125—Tab. 167). 

TAB. 125. 

WILHELM II VON REHBINDER (son af Henrik III, Tab. 3), anherre 
till Wagenkiill och herre till Löwenkiill (som han 1630 */? köpte af 
Bertram Wrangell för 300 polska gulden); ryttmästare i svensk tjenst, 
deri han (enl. öfverste Henrik Rehbinders supplique till Kongl. Maj:t 
1662 7/p) tillsatt lif och blod; stupade i trettioåriga kriget, före 1635 Sf/'* 

S ö n e r :  
1. Wilhelm Christofer, assessor, f 1703. Tab. 126. 
2. Georg Johan, löjtnant, -f före 1733. Tab. 166. 

TAB. 126. 

WILHEM CHRISTOFER VON REHBINDER (son af Wilhelm II, Tab. 125), 
pantherre till Kerwell och Rehho, båda i Pönal s:n, Estland (som 

1 1735 2711 väckte han process emot sina kusiner Barbara Elisabeth och Ger
druta Dorothea von Rehbinder (Tab. 106) med yrkande, att de måtte åläggas att till 
honom 1) afträda Kurrisaar, som de ämnade sälja till löjtnant Baer, 2) utgifva hans 
fäderneandel i godset Mennikokurten, som lvdt under Kurrisaar, och 3) utgifva 
hans sal. faders sal. syster, kornettinnan von Asswedens arfsandel i Kurrisaar. 



Lifländsk-ryska ättegrenen. 

Wilhelm (II) von Rehbinder 
(Tab. 125) 

Wilhelm Christofer 
(Tab. 126) 

Georg Johan 
(Tab.*! 67) 

Carl Reinhold 
(Tab. 127) 

Carl Magnus 
Reinhold 

(Tab. 128) 
l ! 

Otto Fredrik Arendt Otto Hans , Arendt 
Magnus Wilhelm Magnus Wilhelm Wilhelm 

(Tab. 129) (Tab. 139) (Tab. 1-40) (Tab. 142) (Tab. 149) 

Arend Wilhelm 
(Tab. 137) 

Carl Johan 
(Tab. 138) 

Otto Magnus 
(Tab. 141) 

I 

Joachim Wilhelm 
(Tab. 155) 

Reinhold 
Johan 

(Tab. 150) 
I 

Gustav 
Christian 

(Tab. 156) 

Arendt 
Wilhelm 

(Tab. 159) 

Georgii Paul Alexei 
(Tab. 133) (Tab. 132) (Tab. 130) 

Fredrik Johan Woldemar Carl Otto Fredrik Fromhold Gustaf 
Henrik Wilhelm Otto Wilhelm Henrik Christian Johan Wilhelm 
Arndt Leopold (Tab. 151) Reinhold (Tab. 154) (Tab. 157) (Tab. 160) (Tab. 166) 

(Tab. 143) (Tab. 144) (Tab. 152) 

Constan- Stanislas Joseph Alexander 
tin Nicolai (Tab. (Tab. 131) 

(Tab. (Tab. 136) 
134) 135) 

Edgar Hiero-
nymus Con-

stantin 
(Tab. 145) 

Reinhold Gustav Arend Her- Gustaf Jacob Johan Fromhold 
Henrik Christian man Wil- Wilhelm Wilhelm Christofer 

(Tab. 153) (Tab. 158) helm (Tab. 162) (Tab. 164) (Tab. 165) 
(Tab. 161) 

Leopold August Benno Leopold August Max Leopold August Felix Woldemar Jacob 
(Tab. 146) (Tab. 147) (Tab. 148) Fromhold Gustaf 

(Tab. 163) 



han 1690 V» öfvertog af sin svågers, löjtnanten Johan Fredrik von 
Aderkas' arfvingar för en pantskilling af 3200 r:dr och en årlig 
afgift af 100 r: dr); assessor i Dorpatska Landgerichten 1686 -ö/4; 
afsked 1695 »/B;1 var död 1703 28/«,. 

Gift 1671 4/i med Barbara Sophia von Aderkas, död 1706 19/n, 
dotter af mannrichtern Arend Wilh. von Aderkas, till Kerwel och Rehho. 

B a r n :  
1. Carl Reinhold, f. 1678, generaladjutant och mannrichter. Tab. 127. 
2. Arend Wilhelm, ryttmästare, f 1711. Tab. 137. 
3. Wilhelm (III), ryttmästare, -f- 1709 och begrafven s. å. 16/ii. 
4. Regina Elisabeth. — Gift 1710 8/1 med kaptenen Gerhard 

von Schreiterfeld, af adlad men ointroducerad ätt. 

TAB. 127A. 

CARL REINHOLD VON REHBINDER (son af Wilhelm Christofer, 
Tab. 126), arfherre till Kerwel och Rehho, herre till Liickholm i 
Wick samt pantherre, 1720, (jemte sin svåger Rosenthal) till Jömper 
i St. Catharinen s:n, alla i Estland; född i Lifland 1678; hade i aug. 
1704 tjenat i 5 år; löjtnant vid Estländska Adelsfanan 1701 kapten 
vid Öselska landtdragonreg:tet 1701 26/9 (enl. generalmajor v. Schlip-
penbachs fullmakt); var 1704 major; generaladjutant; var 1711 18/ia 
hakenrichter; lefde ännu 1720 8/3> då han var mannrichter. 

Han deltog i konung Carl XH's fälttåg, blef fången vid Narva 
1704 1°/K, då ryssarne intogo fästningen med storm, och vistades 
under fångenskapen i Wenowa. Tillika med det estländska ridder
skapet avlade han 1711 23/a i Reval hyllningsed till zar Peter. 

Gift l:o med friherrinnan Beata Christina Wrangel af Adinal, 
död 1703, dotter af kaptenen och kongl. lifdrabanten Reinhold von 
Wrangel, friherre Wrangel af Adinal, n:r 199, till Urbs, Sontagk, 
Barkenhof, Kirdijewo och Korrofer, i hans 2. gifte med Anna Mar
garetha Zöge von Mannteuffel, till Wissenfeld i Lifland. 2:o med 
sin sysslings dotter friherrinnan Charlotta Dorothea Rehbinder till 
Uddrich, född 1689 -Vis, lefde ännu 1733, dotter af öfversten friherre 
Carl Magnus Rehbinder till Uddrich, n:r 77 (Tab. 102), i hans 1. 
gifte med Margaretha Hedvig Lode. 

1 16(515 •/• afgaf Landgerichten i Helmet utslag ang. bröderna Wilhelm Chri
stofer och Jiirgen Johan von Rehbinders protest emot löjtnant Taubes försäljning 
af Keokylla gods till öfverste Rehbinder (antagl. Tab. 5). 
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B a r n :  a )  I  f ö r s t a  g i f t e t :  
1. Wilhelm Christofer, assessor, -f 1740. Tab. 127 B. 

2. Carl Magnus Reinhold, assessor och hauptmann. Tab. 128. 
3. Arend Wilhelm, tjenade i ryska armén och stupade under 

kriget mot Turkiet i slaget vid Otschakow. 
4. Gustaf -J- ogift 1769. 
5. Georg Johan, arfherre till Kerwel och Rehho samt herre till 

Nuckö i s:n af samma namn i Estland; omnämnes såsom dopvittne 
i Hapsal s:n 1753 19/s. — Gift 1739 -°/n med Augusta Taube, af 
huset Rickholtz, till Nuckö. 

6. Hans Henrik. 
7. Carl. 
8. Anna Barbara, f. 1702 9/i; omnämnes 1752 såsom dopvittne 

i Hapsal s:n. 
b ) I a n d r a g i f t e t :  
9. Gerdruta Helena, f. 1706 i febr. 

10. Sophia Margaretha, f. 1709 13/e. 
11. Sophia Elisabeth, f. 1715 lö/«; omnämnes såsom dopvittne 

i Hapsal s:n 1745 sl/s och 1749 2A. — Gift 1:o 1734 29/6 med fän
riken Bernhard Otto von Aderkas. 2:o 1757 18/9 med löjtnanten 
Ludvig Wilhelm Hillebrand. 

TAB. 127 B. 

WILHELM CHRISTOFER VON REHBINDER (son af Carl Reinhold, 
Tab. 127 A); assessor; död 1740 och begrafven s. å. 16/i i Errival. — 
Gift 1734 8/s med Catharina Elisabeth von Wrangell, död 1771 i 
maj, dotter af landtrådet Bernhard Reinhold von Wrangell, till Lagena, 
i hans 1. gifte med Anna Catharina von Maydell, till Sitz och Kappo. 

B a r n :  
1. Johanna Helena, f. 1735 M/e, f 1775 16/G. 
2. Carl Reinhold, f. 1737 27 5. 
3. Ludvig Wilhelm, f. 1738 u/Ö. 
4. Arend Gustaf, f. 1739 1-/T ; assessor. — Gift 1759 s% med 

Anna Christina von Wrangell, f. 1728 20/s, *j* 1797 25/s på Koro, 
dotter af svenske löjtnanten och hakenrichtern Jacob Johan von 
Wrangell, till Raick i Estland, och Gertrud Hedvig von Ulrich, af 
huset Haiba och Ruil. 
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Tab. 128. 

CARL MAGNUS REINHOLD VON REHBINDER (son af Carl Reinhold, 
Tab. 127), herre till Kurrisaar (som han 1744 -'/* köpte af sin bryl
ling Bernhard Ewald von Patkulls fru, född Gerdruta Dorothea 
Rehbinder, för 7106 rubel 80 kopek); assessor och hauptmann. 
1744 u/s qvitterar han till sin svåger Johan Adam von Griinewald 
sin hustrus andel i godset Klein-Goldenbeck 45 rubel, 18 kopek. 
1750 17/3 fråndömdes honom af Oberlandsgerichten Kurrisaar, som 
tilldömdes öfversten Woldemar Henrik Reinhold von Rehbinder 
(Tab. 113). 

Gift l:o med Agneta von der Pahlen, död 1737 7/12» 2:o 1739 
n/« med Charlotta von Griinewald. 

B a r n :  a )  I  f ö r s t a  g i f t e t :  
1. Carl Reinhold, f. 1737 7/iS. 
b )  I  a n d r a  g i f t e t :  
2. Christofer Engelbrekt, f. 1739 "/«. 
3. Fabian; var gift med en ryska och lefde i Ryssland. 
4. Johanna Charlotta, f. 1741 a,/«, ogift. 
5. Otto Fredrik Magnus, f. 1750, major och kollegiiråd. Tab. 129. 
6. Julia Helena, f. 1752 19/4, f 1812; stiftsfröken i Dorpat, 

sedan i Fellin. 
7. Louise, ogift. 
8. Dorothea. — Gift med Herman von Blanckennagel. 

TAB. 129. 

OTTO FREDRIK MAGNUS VON REHBINDER (son af Carl Magnus 
Reinhold, Tab. 128), född 1750 19/s; uppfostrades på Luhtifer hos 
sin moster generalskan baronessan Wolff, född Juliana von Griinewald; 
hofpage 1776 -*/*•> löjtnant vid Wiborgska reg:tet af ryska armén 
1782 Vn, kapten vid Schliisselburgska reg:tet 1787 28/i, ryttmästare 
vid Mariepolska lätta kavallerireg:tet s. å. 7/u, sekundmajor 1796 -°/u; 
afsked som major 1798 -6/9; karantänskommissarie 1799 1/u; kallas 
kollegiiassessor 1800 -0/3; hofråd 1807 31/is; kollegiiråd 1813 3Vis. 

I kriget mot turkarne utmärkte han sig 1788 -6/s vid belägringen 
af Otschakow och 1789 vid eröfringen af Bender, äfvensom vid 
fiendens förföljande i Moldau 1790. Under fälttåget i Polen från 
1792—1794 utmärkte han sig i synnerhet 1792 ®/» Kruptschitze, 
8/s vid Brest-Litowsk och vid fiendens förföljande ända till Kobrin. 
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Ur en skog vid köpingen Kobilek fördref han 1793 15/io med sin 
afsuttna sqvadron en fiendtlig infanteriafdelning och eröfrade en kanon, 
sedan han med egen hand nedhuggit den befälhafvande artillerioffi
ceren ; s. å. -s/io deltog han med sin sqvadron i stormningen af Praga. 

Gift med Maria Praskowna Rasamoy. 
B a r n :  
1. Catharina, f. 1793. 
2. Alexei, f. 1795, generallöjtnant, -j- 1869. Tab. 130. 
3. Alexander, f. 1797, löjtnant vid Wladimirska dragonreg:tet af 

ryska armén. 
4. Paul, f. 1803, statsråd. Tab. 132. 
5. Georgii (Gregor), f. 1804, stabskapten. Tab. 133. 
6. Elisabeth, f. 1808. 
7. Juliana, f. 1809. 

TAB. 130. 

ALEXEI VON REHBINDER (son af Otto Fredrik Magnus, Tab. 129), 
herre till Schelukina i Bolgorodska kretsen af guvernementet Kursk, 
Ryssland; född 1795; deltog vid 13 års ålder 1808 med ryska armén 
såsom fanjunkare i kriget mot Turkiet; fänrik 1811, underlöjtnant 
1812; såsom belöning för ådagalagd tapperhet befordrad till löjtnant 
1813; 2. kapten 1814, kapten 1818, major 1820, öfverstelöjtnant 1821, 
öfverste 1825; för utmärkelse i tjensten 1816 befordrad till gene
ralmajor och chef för grenadierreg:tet „Konungen af Preussen"; chef 
för 2. Gardes-infanteriregrtet Semjonowsky 1832; utnämnd i kejsarens 
suite samt chef för 1. Gardesbrigaden med bibehållande af befälet 
öfver Semjonowska reg:tet 1839; chef för 1. Gardesdivisionen, qvar-
stående i kejsarens suite, 1842; generallöjtnant 1843; afsked 1845; 
död 1869 4/»- Utmärkelser: riddare af R. St. Wladimirsordens 2., 
3. och 4. kl. med kokard för tapperhet, St. Annseordens 1. och 2. kl. 
med krona samt 4. kl., utmärkelsetecken för 15-, 20-, 25- och 30-årig 
tjenst; medaljer: för fälttåget 1812 mot Napoleon, för eröfringen af 
Paris 1814, för fälttåget i Turkiet 1828—1829, för Warschaus storm
ning den 25 och 26 aug. 1831; polska utmärkelsestecknet „Virtuti 
militari" 3. kl.; riddare af Preussiska Röda örns ordens 2. kl. med 
kraschan. 

Gift med baronessan Sophie Velho, f. 1796, f 1842, dotter af 
baron Joseph Velho och Sophie von Severin. 
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B a r n :  
1. Alexander, f. 1826, general. Tab. 131. 
2. Marie, f. 1831 10/s. — Gift 1854 18/± med Basil Olsufjew. 
3. Nicolai, f. 1832 s/n; hofråd 1856; kollegiiråd 1873; statsråd; ogift. 
4. Olga, f. 1836 5/s- — Gift med friherre Constantin Emil von 

Gebsattel. 

TAB. 131. 

ALEXANDER ALEXEIEWITSCH VON REHBINDER (son af Alexei, Tab. 
130), arfherre till Schelukina; född 1826 8/a; page vid Pagecorpsen 

ALEXANDER VON RKHBINDKRS (Tab. 131) NAMNTECKNING 

1838; fänrik vid 1. Gar-
desreg:tet Preobrojen-
sky 1844 10/8; under
löjtnant 1845, löjtnant 
1847, 2. kapten 1849, 
kompanichef 1850, kap
ten 1854, öfverste 1855 
och bataljonschef 1858; 
adjutant hos kejsar Alex
ander II af Ryssland 
1859 6/i; chef för Kej-
serl. Lifgardets skarp
skyttebataljon; general
major i kejsarens suite 
1861; generallöjtnant 
1873; generaladjutant 
hos storfursten Wladimir 
i öfverkommandot öfver 
gardestrupperna i St. 
Petersburg 1888; gene
ral af infanteriet 1889. ALEXANDER VON REHBINDER (Tab. 131) 
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Utmärkelser: riddare af R. Alexander Newskis orden, Hvita Örns 
orden, St Wladimirsordens 2. kl. och 3. kl., St. Annseordens 1. kl., 
St. Stanislaiordens 1. kl. och 2. kl. samt af Preussiska Röda Örns 
ordens 2. kl. (1883); medalj för kriget 1853—1856 mot Turkiet, 
England och Frankrike samt för undertryckande af polska upproret 
1863—1864. Förutom i ofvannämnda fälttåg deltog han i kriget i 
Moldau—Valakiet mot turkarne 1849. Död i Wiesbaden i sept. 1913. 

Gift 1862 med Marie Tolstoy, född 1839 21/n, dotter af general
adjutanten Nicolaus Tolstoy. 

B a r n :  
1. Nicolaus, f. 1863 h/i. 
2. Alexei, f. 1865 28/4. 
3. Alexander, f. 1869 17/9. 
4. Marie, f. 1873 «/i. 

TAB. 132. 

PAUL VON REHBINDER (son af Otto Fredrik Magnus, Tab. 129), 
född 1803 och döpt s. å. 10/s; var 1859 statsråd och juriskonsult i 
ryska krigsministerium; riddare af R. St. Wladimirsordens 3. kl.; död 
före 1863. 

Gift 1849 13/i med Jacobina Antonovvna, i hennes 2. gifte, enka 
efter titulärrådet Paul Stephanow. 

S ö n e r :  
1. Michael, f. 1849 lft/8. 
2. Alexei, f. 1850 15/7. 

TAB. 133. 

GEORGII (GREGOR) VON REHBINDER (son af Otto Fredrik Magnus, 
Tab. 129), född 1804 lj&\ stabskapten vid Wjätka infanterireg:te af 
ryska armén 1819; afsked 1827 2/s. — Gift l:o med okänd, 2:o med 
okänd, 3:o med Catharina Igtiaziewna Woiletowska. 

S ö n e r :  a )  I  f ö r s t a  g i f t e t :  
1. Constantin, f. på 1820-talet, general, -j- 1886, Tab. 134. 
b )  I  t r e d j e  g i f t e t :  
2. Stanislas Nicolai, f. 1832, konteramiral, 1881. Tab. 135. 
3. Adam, f. 1834 3/i. 
4. Joseph, f. 1842, godsegare. Tab. 136. 
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TAB . 134. 

CONSTANTIN VON REHBINDER (son af Georgii, Tab. 133), född på 
1820-talet; underlöjtnant i ryska armén 1843; generalmajor 1860; 
generallöjtnant 1868; under många år kommendant i Zarskoje Selo; 
generaladjutant 1872; chef för kejsarens militärkabinett; med anledning 
af kejsar Alexander III's kröning 1883 15/s befordrad till general af 
infanteriet och strax derefter utnämnd till ledamot af krigsrådet och 
af ryska regeringskonseljen; innehade alla ryska och många utländska 
ordnar; död 1886 7/s i Neu Peterhof och bisatt i Troizky Sergiewo 
kloster, hvarvid kejsaren och alla storfurstarna voro närvarande. 

Gift med Helena Kotschubei. 
D o t t e r :  
Marie. 

TAB. 135. 

STANISLAS NICOLAI VON REHBINDER (son af Georgii, Tab. 133), 
född 1832 7/ö> döpt s. å. 8/Ö i katholska kyrkan samt omdöpt 1846 
6/i i den grekisk-ortodoxa kyrkan, hvarvid han endast behöll namnet 
Nicolai; kaptenlöjtnant vid ryska flottan, i hvilken egenskap han 
1874 förde befälet öfver en ångfregatt; riddare af R. St. Annaeordens 
2. kl. med krona s. å., sedan han redan 1868 erhållit Stanislaiorden 
med krona. År 1875 var han kapten af 1. rangklassen och chef 
på ångfregatten Olaf. Detta krigsskepp råkade s. å. n/s i brand på 
Köpenhamns redd, och faran var så mycket mera öfverhängande, som 
i närheten af brandstället befann sig ett större upplag af patroner, 
af hvars explosion det värsta kunde befaras. Dessutom var det 
brinnande ryska skeppet omgifvet af danska fartyg, hvilka i händelse 
af en våldsam explosion kunde blifva tillintetgjorda. Kapten Reh
binder förekom med stor rådighet och beslutsamhet den hotande 
faran genom vidtagande af den såsom rigtig erkända åtgärden att sänka 
skeppet, hvarigenom han icke allenast räddade sitt fartyg, sitt man
skap och sig sjelf utan äfven sannolikt hela Köpenhamns hamn från 
undergång. De danska sjömännen betygade honom sin erkänsla för 
denna bragd genom en deputation. För hans vid detta tillfälle ådaga
lagda rådighet och beslutsamhet betygade honom kejsar Alexander II 
s. å. 26/s sin synnerliga tillfredsställelse, i det han på samma gång 
utnämnde honom till sin flygeladjutant. Han blef slutligen konteramiral, 
i hvilken beställning han afled i Kronstadt 1881 -6/i. — Gift 3 gånger. 

S o n :  Gregori, sannolikt -j- ung. 
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TAB . 136. 

JOSEPH VON REHBINDER (son af Georgii, Tab. 133), född 1842 
a/t, godsegare i guvernementet Kijew i Ryssland. — Gift med 
Stanislawa Josephowna. 

B a r n :  
1. Catharina. 
2. Marie. 
3. Woldemar (eller Wladimir). 
4. Leo. 

TAB. 137. 

AREND WILHELM VON REHBINDER (son af Wilhelm Christofer, Tab. 
126), herre till Jesse i Roetel s:n Estland, (som han 1706 -6/s köpte af 
löjtnant Johan von Bistrams enka, Elisabeth Dorothea Kurseli, för 7352 
r:dr in specie); regementsqvartermästare vid Estländska Adelsfanan 
1701 77; kapten vid Landtmilisen i Wierlandska kretsen s. å.; rytt-
mästare vid Lifländska Adelsfanan 1702 30/7; begrafven 1711 2#/n. 

Vintern 1700—1701 befann han sig i krigsläger och tillhörde 
1702 öfverste von Schlippenbachs corps, som konung Carl XII 
qvarlemnat till Liflands försvar. Konungen hade, oaktadt han till
hörde kavalleriet, gifvit honom fullmakt såsom kapten vid öfverste 
von Fersens Wierlandska landtmilisreg:te, och då han vände sig 
till Schlippenbach med anhållan att få tjenstgöra vid kavalleriet, „enär 
han aldrig tjenat till fots och icke vore kunnig i denna tjenstgöring", 
ådrog han sig konungens onåd. Schlippenbach vågade nemligen 
1702 21/s göra konungen föreställning härom, under anförande, att 
kapten Rehbinder inställt sig väl beriden, och att det icke vore lätt 
finna folk som kunde göra sig beridna, hvartill han hade goda 
medel. Konungen entledigade honom väl till följd häraf från hans 
kaptensbeställning vid öfverste von Fersens landtmilisreg:te (genom 
skrifvelse dat. Warschau 1702 16/s), men fann hans förhållande 
tadelvärdt, emedan han inställt sig hos Schlippenbach i stället för att 
nyttja sin kaptensfullmakt, samt emedan han „med sitt ständiga 
urskuldande" gjort konungen omak. 

Gift l:o med Eva Maria Cronmati,1 född 1675, död 1706, dotter 
1 Hon var syster till generallöjtnanten och landshöfdingen i Malmöhus län 

Johan Cronman, friherre Cronman, n:r 191, till Allazkirvi, Kohora och Kodafer, 
herre till Wasuwa och Söttkull, som dog ogift 1737 och sålunda slöt sin friherrliga 
ätt, och hvars arfvingar voro medlemmar af ätterna Cronman, Aminoff, von Rosen, 
von Grotenhjelm och Rehbinder. 
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af öfversten Joachim Cronman, n:r 748, till Söttkull och Mölby, 
med Lunetta Makeleer, n:r 513. 2:o 1708 u/* med Margaretha 
Anna von Uexkull, i hennes 2. gifte, dotter af Reinhold von Uex-
kiill och enka efter överstelöjtnanten Andreas von Zöge, till Ass 
och Afer. 

S ö n e r ,  i  f ö r s t a  g i f t e t :  
1. Carl Johan, kapten. Tab. 138. 
2. Otto Magnus, ordnungsrichter, f 1768. Tab. 141. 
3. Joachim Wilhelm, rysk baron Rehbinder, f. 1699, mannrichter, 

f 1758. Tab. 155. 

TAB. 138. 

CARL JOHAN VON REHBINDER (son af Arend Wilhelm, Tab. 137), 
herre till Sörick-Parasma i St. Jacobi s:n, Lifland; kapten; assessor 
1738-42. 

Gift l:o 1723 17/n i domkyrkan i Reval med Dorothea Juliana 
von Wrangell, död 1728, dotter af kaptenen och mannrichtern Henrik 
Johan von Wrangell, till Hueri, och Barbara Sophia von der Felden, 
i hennes 1. gifte, och som i 2. giftet fick kaptenen friherre Anders 
Reinhold Rehbinder till Uddrich, n:r 77 (Tab. 47). 2:o med Mar
garetha Elisabeth Grotjahn, i hennes 2. gifte. Hon var 1. gången 
gift med löjtnanten Georg Riesenkampf, som 1703 blef fången vid 
Dorpats eröfring och bortförd till Ryssland, ingick i detta lands tjenst, 
blef befordrad till major och återfick det af svenska kronan från honom 
reducerade godset Sörick-Parasma; vid hans död 1727 tillföll detta 
gods hans enka, som, då hon gifte sig med Carl Johan von Rehbinder, 
tillbragte honom detsamma i förläning. 

B a r n :  a )  I  f ö r s t a  g i f t e t :  
1. Charlotta Dorothea, f. 1725 5/s-
2. Arend Wilhelm, f. 1726, överstelöjtnant, f 1776. Tab. 139. 
3. Henrik; kapten i rysk tjenst; stupade i turkiska kriget 

1788—92. — Gift med en fröken von Guntherhacken. 
b )  I  a n d r a  g i f t e t :  
4. Carl Henrik; kapten i rysk tjenst; stupade i turkiska kriget 

1788-92. 
5. Ewold Johan, f. 1737 */». 
6. Otto Magnus, öfverste. Tab. 140. 
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TAB . 139. 

AREND WILHELM VON REHBINDER (son af Carl Johan, Tab. 138), 
född 1727; major 1760—70 och kallas 1776 öfverstelöjtnant; död 1776 
30/s. — Gift 1766 19/s med Anna Helena von Frederici, död 1839 
"9/fl, dotter af kaptenen Herman Johan Paul von Frederici, som 1757 
14/a blef nedstucken af grefve Mannteuffel. 

D ö t t r a r :  
1. Anna Juliana, f. 1770 2/*> i" 1801 u/i. — Gift 1785 15/s med 

kaptenen och stadsfogden i Wesenburg friherre Wilhelm Johan Taube. 
2. Helena Wilhelmina Sophia, f. 1771 13/$>. 

TAB. 140. 

OTTO MAGNUS VON REHBINDER (son af Carl Johan; Tab. 138); 

var 1786 öfverste i rysk tjenst; erhöll för sitt deltagande i storm
ningen af Bender, 1770, hvarest han blef sårad, kronogodset Sörick-
Parasma, som hans fader och moder förut innehaft, i förläning på 
lifstid. — Var gift med en fröken Palin och hade en dotter. 

TAB. 141. 

OTTO MAGNUS VON REHBINDER (son af Arend Wilhelm, Tab. 137), 

herre till Kockora i Koddofer s:n, Lifland; ordnungsrichter i Dor-
patska kretsen 1747—1750; död 1768 9/n. — Gift med Sophia Helena 
von Essen, född 1702 och döpt s. å. 21/a, död 1776 ie/i, dotter af 
kaptenen Claes Gustaf von Essen, till Pöddis, och Helena von Engdes 

B a r n :  
1. Hans Wilhelm, f. 1728, öfverste och landtråd, f 1797, 

Tab. 142. 
2. Arendt Wilhelm, f. 1730, rysk grefve Rehbinder, generalmajor 

och verkligt geheimeråd, f 1800. Tab. 149. 
3. Reinhold Johan, f. 1731, generallöjtnant. Tab. 150. 
4. Leonetta Wilhelmina, *f 1753. — Gift 1746 28/i med majoren 

och landtrådet i Lifland Fredrik Wilhelm von Siewers, i hans 2. gifte. 
5. Anna Charlotta, f. 1734 12/»; t 1791 2/s. — Gift 1758 27/s 

med hauptmannen och ordnungsrichtern Bernhard Henrik von Strijk, 
i hans 2. gifte. 
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6. Johanna Sophia, f. 1740 8/s, f 1801 i <>kt- — Gift 1765 ,6/8 
med godsegaren Christian Wilhelm von Toll, till Tilsit, i hans 2. gifte. 

7. Augusta Lovisa, f. 1744; f ogift 1789. 
8. tfete/ia, f 1751 25/9. 

TAB. 142. 

HANS WILHELM VON REHBINDER1 (son af Otto Magnus, Tab. 141 \ 
arfherre till Kockora, herre till Sudnieken och Kirschaffen i Ost-
Preussen; född 1728; öfverste, sedan landtråd; kejserl. ryskt stats
råd och resident i Danzig; riddare af R. St. Stanislaiorden; död i 
St. Petersburg 1779 -4/s. 

Gift på 1760-talet med grefvinnan Louise Gottlieba von Kalnein, 
i hennes 2. gifte, dotter af guvernören grefve von Kalnein och enka 
efter öfversten Jakob Ernst von der Recke, som stupade i slaget vid 
Zorndorf 1758 

B a r n :  
1. Carl Wilhelm (eller Paul Michael) Alexander, lifländsk baron 

Rehbinder, f. 1763 5/9; var 1787 löjtnant vid Ryska Lifgardet till 
häst och slutligen generallöjtnant; f barnlös 1810. — Gift med en 
rysk furstinna von Liewen. 

2. Petter Otto Wilhelm, lifländsk baron Rehbinder, arfherre till 
Gauthen och Ludwigshof i Ost-Preussen, f. 1765 u/io, var 1806 
kapten och kompanichef vid 3. musketerarebataljonen af preussiska 
regementet Reinhardt zu Ltick, -f- barnlös 1809. — Gift med Amalia 
von Dreyer, f. 1776, f 1837 l7/is. 

3. Johanna Wilhelmina. lifländsk baronessa Rehbinder, f. 1766 
5/is, t 1829 '-'Via. — Gift i Königsberg 1783 17/is med generallöjt
nanten i preussisk tjenst grefve Fredrik Wilhelm Carl von Schwerin, 
f. 1739 1 l/is; f 1802 17/8. 

4. Johan Wilhelm Leopold, lifländsk baron Rehbinder, f. 1767, 
kapten, f 1830. Tab. 143. 

5. Anna Charlotta Amalia, lifländsk baronessa Rehbinder, f. 1770 
7.6. — Gift med generalen af infanteriet i preussisk tjenst von Leltow. 

6. Wilhelm Johan Arndt, lifländsk baron Rehbinder; f. 1775; 
löjtnant, *j- 1830. Tab. 144. 

1 Han kallas i von Schwerinska ättens historia friherre von Rehbinder, men 
torde icke haft rättighet till denna titel, enär han afled före 1798 (då barontitel 
tillerkändes den lifländska grenen af ätten). 
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TAB . 143. 

Baron JOHAN WILHELM LEOPOLD VON REHBINDER (son af Hans 
Wilhelm, Tab. 142), arfherre till Sonnenberg i Ost-Preussen; född 
1767 x/*; var 1806 premierlöjtnant vid 13. preussiska infanterireg:tet 
med garnison i Miinster; kapten och kompanichef vid regementet 
Kaltkreut; död 1830 7/s. — Gift med Sophie Wilhelmine Sauerhering, 
född 1774 -6/Ö, död 1844 21/is, dotter af medicine doctor Sauerhering. 

B a r n :  
1. Agncte, f. 1800 7/»> stiftsdam i von Seidlitz-Kalneinska stiftet, 

t 1878 •/»• 
2. Antoinette Floribilla Sophia, f. 1802, f 1836 ->5/2- — Gift 

l:o med öfversten i preussisk tjenst friherre Peter Ludvig von 
Budberg, n:r 98, från hvilken hon blef skild. 2:o med pastorn i 
Grobien Emil von der Launitz. 

3. Carl Otto Ferdinand, f. 1805 15/9> löjtnant vid 1. jägarbatal
jonen af preussiska armén, f 1826. 

4. Edgar Hieronymus Constantin, f. 1807, löjtnant, f 1891. 
Tab. 145. 

5. Emma Aurora Constantia, f. 1809 8/9, f 1836 u/7, ogift. 
6. Georg Arndt, f. 1816 "/«. 

TAB. 144. 

Baron WILHELM JOHAN ARNDT (eller FREDRIK HENRIK ARNDT) 

VON REHBINDER (son af Hans Wilhelm, Tab. 142), född 1775 '-'8/125 

var 1806 löjtnant vid 1. preussiska infanterireg:tet med garnison i 
Königsberg: död 1830. — Gift med grefvinnan Alexandrine von 
Kalneinkilgis, född 1777, död 1860. 

B a r n :  
1. Pauline. — Gift med generallöjtnanten i preussisk tjenst von 

Vietinghoff gen. Scheel. 
2. Leopold, f. 1799 24/7l var 1853 major och chef för 36. preus

siska infanterireg-.tets landtvärnsbataljon i Essen; slutligen öfverste; 
f 1864 5/«» ogift. 

TAB. 145. 

Baron EDGAR HIERONYMUS CONSTANTIN VON REHBINDER (son af 
Johan Wilhelm Leopold, Tab. 143), född 1807 7/4j löjtnant i preussisk 
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tjenst; död 1891 -/t. — Gift 1833 25/9 med Lucinde Oldenburg, född 
1814 4/is, död 1879 6Ji, dotter af köpman Oldenburg och hans fru, 
född Wesenberg. 

B a r n :  
1. Wilhelmine Marie Alma, f. 1835 24/2, f 1896 21/s. 
2. Leopold August Benno, f. 1836, postsekreterare. Tab. 146. 
3. Leopold August Max, f. 1838. Tab. 147. 
4. Leopold August Kurt, f. 1839 23/is. 
5. Wilhelmine Marie Ida, f. 1841 24 u; stiftsdam i von Seidlitz-

Kalneinska stiftet, f 1897 n/4. 
6. Leopold August Felix, f. 1844; major. Tab. 148. 
7. Wilhelmine Marie Louise, f. 1845 12/is. — Gift med JuHus Harz, 

f. 1839 19/l2!; t 1880 28/7. 

TAB. 146. 

Baron LEOPOLD AUGUST BENNO VON REHBINDER (son af Edgar 
Hieronymus Constantin, Tab. 145), född 1836 27/s; kejserl. tysk post
sekreterare. — Gift 1868 15/is med Augusta Rufine Schlicht, född 
1837 18/s, dotter af en preussisk embetsman Schlicht och hans fru, 
född Dultz. 

B a r n :  
1. Erik Hans Edgar, f. 1870 31/is, juris kandidat. 
2. Alma Rufine Lucinde, f. 1873 */s. 
3. Gertrud Augusta, f. 1877 29/io, f 1880 26/u. 

TAB. 147. 

Baron LEOPOLD AUGUST MAX VON REHBINDER (son af Edgar 
Hieronymus Constantin, Tab. 145); född 1838 12/T. — Gift med 
Augusta Seitz, född 1839 14/Ö, dotter af en herr Seitz och hans fru, 
född Siernering. 

B a r n :  
1. Catharina, f. 1869 20/n, t 1879 12/io. 
2. Arno, f. 1879 9/to. 

TAB. 148. 

Baron LEOPOLD AUGUST FELIX VON REHBINDER (son af Edgar 
Hieronymus Constantin, Tab. 145), född 1844 29/s; kadett vid kongl. 
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preussiska kadettcorpsen 1855; utexaminerad 1861; erhöll konung 
Wilhelm I's kröningsmedalj s. å.; sekundlöjtnant vid gardesgrenadier-
reg':tet „Kronprintz" med garnison i Königsberg 1863; deltog med 
nämnda reg:te i undertryckandet af polska upproret s. å. samt under 
Preussens och Österrikes krig mot Danmark 1864 i försvaret af 

Pillau, som blockerades 
af en dansk flotta; del-

Ä
tog i kriget mot Österrike 1866 och bevistade 
derunder slaget vid 
Trautenau 27/6, slaget 
vid Königgrätz u/i, träff-
ningen vid Tobitschau 
samt cerneringen af 01-
miitz, hvarunder han 
blef sårad och utnämn
des till riddare af Pr. 
Röda Örns ordens 4. kl. 
med svärd; adjutant vid 
Hannoveranska fusilier-
reg:tet n:r 73 i okt. 
1866; utryckte med detta 
reg:te från Paderborn 
i Westphalen, der det 
låg i garnison, 1870 -°/i 

FELIX REHBINDER (T.B. ,«,) FÖR "« DELTA8A ' KRI8ET 

mot Frankrike; bevi
stade s. å. träffningen vid Forbach #/8 och slaget vid Colombey 
u/s, hvarunder 2 bataljoner af hans reg:te (den 3. tillhörde reser
ven) af 1500 man förlorade 23 officerare och 600 man samt en
samt hans kompani hade en förlust af 4 officerare och 85 man; 
fick under detta Fältslag högra benet genomskjutet af en gevärskula 
och vårdades sedan 3 månader på ett lazarett; erhöll 1870 i sept. 
jernkorsets 2. kl. och befordrades s. m. till premierlöjtnant; åter
vände efter tillfrisknandet till armén s. å. i nov. och erhöll befälet 
öfver ett kompani af sistnämnda regemente; deltog med detsamma 
s. å. i nov. och dec. i striderna kring Dijon och Vogeserna mot 
Garibaldi samt sedermera 1871 i jan. med tyska sydarmén under 
general von Mannteuffel i striden mot franska Östarmén; bevistade 
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under sistnämnda fälttåg träffningarna vid Champlitte, Marnais, Bijans, 
Vorges och Bausie samt 1871 -9/i striden vid Pontarlier, hvilken 
afslöt denna del af fälttåget; förblef med regementet, som öfverflyttats 
till 10. armécorpsen, med tyska ockupationsarmén i Frankrike till 
1873 i aug., och var under denna tid ömsevis garnisonerad i Longvy, 
Verdun, Luneville, Dijon, Roan och Blåmont; blef efter återkomsten 
till Tyskland 1873 med regttet förlagd i garnison i staden Hannover; 
kommenderad till central-turnanstalten i Berlin; kapten och kompani
chef 1875; afsked med pension för sjuklighet 1883; åter anställd 
såsom kapten samt förordnad till kontrollofficer vid landtvärnskretsen 
Tilsit 1890; major och kretsofficer i Allenstein i Ostpreussen 1891; 
entledigad från sistnämnda förordnande 1894; tilldelades militär-
förtjenstkorset samt medaljerna för 1864, 1866 och 1870—71 års 
fälttåg. Ogift. 

TAB. 149. 

ARENDT WILHELM VON REHBINDER, rysk grefve von Rehbinder, 
(son af Otto Magnus, Tab. 141), herre till Ajacka i Lifland, (som han 
1782 erhöll i förläning af kejsarinnan Catharina II på lifstid, och som 
kejsar Paul 1798 18/s gaf honom till evärdeligt ego); f. 1730 ®/i; var 
1782 generalmajor och stallmästare vid ryska hofvet, sedan verkligt 
geheimeråd och senator; riddare af R. Alexander Newsky, Hvita 
Örns och Stanislaiordnarna; 1785—1800 var han patronus för St. 
Peterskyrkan i St. Petersburg; död 1800 38/n. Blef upphöjd i ryskt 
grefligt stånd. 

Gift med baronessan Benigna Alexandrina von Asche, från hvilken 
han blef skild. 

D o t t e r :  
Elisabeth Sophie, f ung. 

TAB. 150. 

REINHOLD JOHAN VON REHBINDER (son af Otto Magnus, Tab. 141), 

arfherre till Kawwast vid Embach och herre till Tammist och Pilken, 
alla i Ecks' s:n af Lifland; född 1731 8/Ö; inskrifven 1747 i Lifländska 
Adelsmatrickeln bland härmästerliga slägter under n:r 19: ingick s. å. 
i rysk krigstjenst och blef slutligen generallöjtnant och generalguvernör, 
först i Polotzk, sedan i Nischnij-Novgorod; riddare af R. Alexander 
Newskyorden, St. Wladimirordens 1. kl., St. Annaeordens 4. kl. och 
St. Georgsordens 4. kl. 
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Gift 1763 -8/s med Wilhelmina Helena von Stackelberg, född 
1744, dotter af ståthållaren i Dorpat, generalekonomidirektören von 
Stackelberg. 

B a r n :  
1. Charlotta Helena, f. 1764 28/i. — Gift 1781 81 med gene

ralen af kavalleriet i rysk tjenst, riddaren Johan von Michelsonen, 
till Salishof, i hans 2. gifte, (skild från Wilhelmina Igelström, dotter 
af ritterschaftshauptmannen i Lifland Gustaf Henrik Igelström, n:r 
320, lifländsk baron Igelström, och syster till generalen i rysk tjenst, 
baron Otto Henrik Igelström, bekant från svensk-ryska kriget 1788 
— 1790). 

2. Woldemar Otto, lifländsk baron Rehbinder, f. 1770, general
major, f 1821. Tab. 151. 

3. Carl Wilhelm Reinhold, lifländsk baron Rehbinder, f. 1772, 
öfverste, -{-1813. Tab. 152. 

4. Otto Henrik, lifländsk baron Rehbinder, f. 1776, general
major. Tab. 154. 

TAB. 151. 

Baron WOLDEMAR OTTO VON REHBINDER (son af Reinhold Johan, 
Tab. 150), herre till Zirken i Kurland; född 1779 12/is; var 1785 
kornett vid ryska Lifgardeskyrrassierreg:tet; generalmajor och direktör 
i Gatschina; generallöjtnant 1800; krigsguvernör i Reval och chef för 
ett garnisonsreg: te derstädes, som efter honom benämndes „General 
Rehbinders regemente", 1800 22/s; general en chef i Estland; död såsom 
sådan 1821 %. Blef 1798 genom landtdagsbeslut lifländsk baron.— 
Gift med Justina Czichanowitsky, från hvilken han blef skild. 

D o t t e r :  
Wilhelmina Anna Catharina, f. 1798 s/i- — Gift 1821 3 7 med 

direktören för universitetet i Dorpat, generallöjtnanten grefve Carl 
Christofer von Liewen, sedermera rysk furste och minister. 

TAB. 152. 

Baron CARL WILHELM REINHOLD VON REHBINDER (son af Rein
hold Johan, Tab. 150), född 1772 l4/io; var 1789 officer i rysk tjenst 
och tog 1800 afsked som öfverste; död 1813. Blef 1798 genom 
landtdagsbeslut lifländsk baron. — Gift l:o 1797 28/i med Juliana 
Dorothea Helena von Kurseli, 2: o med Dorothea Butzkowsky. 
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S ö n e r :  
1. Reinhold Henrik, f. 1801, öfverste. Tab. 153. 
2. Alexander, f. 1803. 
3. Nicolai, f. 1812. 

TAB. 153. 

Baron REINHOLD HENRIK VON REHBINDER (son af Carl Wilhelm 
Reinhold, Tab. 152), f. 1801 '/#; kapten vid ryska Ingeniörcorpsen, 
sedermera öfverste och riddare. — Gift med Sophie Therese Butz
kowsky. 

S o n :  
Roman Carl Johan, f. 1836 17/io. 

TAB. 154. 

Baron OTTO HENRIK VON REHBINDER (son af Reinhold Johan, 
Tab. 150), arfherre till Kawwast; född 1776 8/s; var 1800 öfverste 
och chef för Kasanska dragonregrtet af ryska armén; afsked; 
kretschef för militsen i Dorpatska kretsen af Lifland 1806—1807: 
sedermera generalmajor; riddare af R. St. Annaeordens 1. kl. Biet 
1798 genom landtdagsbeslut lifländsk baron. 

Gift med en fröken Gorlinka, från Lill-Ryssland. Om deras 
barn saknas underrättelser. 

Stamhuset Jesse. 
TAB. 155. 

JOACHIM WILHELM VON REHBINDER (son af Arend Wilhelm, 
Tab. 137), baron af Neuenhof och arfherre till Jesse, båda i Estland; 
född 1699; assessor 1734, hakenrichter 1739, mannrichter i Wieck, 
Estland; död 1758. Han var baron, men då han hvarken var 
estländsk eller lifländsk baron, har han antagligen blifvit upphöjd i 
ryskt baronligt stånd; hans afkomlingar erhöllo 1798 genom lifländska 
landtdagens beslut barontitel. 

Gift l:o med friherrinnan Hedvig Helena Taube, af huset 
Rickholtz, död 1740, dotter af mannrichtern och ritterschaftshaupt-
mannen friherre Fromhold Johan Taube och Anna Christina von 

19 — Ätten Rehbinder. 289 



der Pahlen, arffru till Rickholtz. 2:o med Beata Johanna von der 
Felden, född 1712, död 1792 33/8. 

B a r n ,  i  f ö r s t a  g i f t e t :  
1. Gustav Christian, f. 1722, generalmajor. Tab. 156. 
2. Arend Wilhelm, f. 1728, hakenrichter, 1796. Tab 159. 
3. Fromhold; öfverstelöjtnant i rysk tjenst; stupade i turkiska 

kriget (1788—1792) i slaget vid Schurschewo 1788. — Gift med en 
fröken von Ducker. 

4. Augusta Sophia, f. 1739, -f- 1784. — Gift med hakenrichtern 
Magnus Reinhold von der Pahlen, i hans 2. gifte. 

5. Anna Margaretha, f. 1725, f 1790 30/io. — Gift med löjtnan
ten och kongl. lifdrabanten Carl Gustaf Silfverharnesk, n:r 697, 
till Hossik, i hans 2. gifte. 

6. Charlotta Wilhelmina; lefde ogift 1786. 
7. Anna Christina, f. 1734 :6/2l var f 1786. — Gift med en 

kornett von Ducker. 
8. Helena Christina, f. 1740. — Gift 1756 med godsegaren 

Leonard Georg Gottlieb von Budberg, till Sennen. 
9. Eleonora Hedvig, f 1795. — Gift med godsegaren Gustaf 

Fredrik von der Pahlen, till Pöddis. 

Baron GUSTAV CHRISTIAN VON REHBINDER (son af Joachim, Tab. 
155), herre till Marienthal i Estland; född 1722 17 7; var först officer 
i rysk tjenst, men flydde till följd af en duell till Danmark 1740; 

GUSTAV CHRISTIAN VON REHBINDERS (Tab. 156) NAMNTECKNING 

blef anställd såsom page hos furstinnan af Ostfriesland; var 1747 
sekundlöjtnant vid Drottningens lifreg:te af danska armén; kapten 
1752, kompanichef vid 1. söndenfjeldske nationale dragonregrte 
1752; tog såsom öfverstelöjtnant på ryska hofvets uppmaning afsked 
ur dansk tjenst och anställdes 1757 såsom öfverstelöjtnant i ryska 
armén med placering på Troilska infanterireg:tet; öfverste och chef 
för samma reg:te 1759 i mars; afsked med generalmajors rang; 
lefde ännu 1786 på Marienthal. Han deltog i det sjuåriga kriget 

TAB. 156. 

290 



mellan Ryssland och Preussen. I sitt vapen förde han tre krönta 
treor. Då han återflyttade till Ryssland, stannade hans barn qvar 
i Danmark. 

Gift l:o 1746 med friherrinnan Anna Sophii von Tillisch, född 
1726, död 1754, dotter af platsmajoren i Gliickstadt friherre von 
Tillisch. 2:o 1774 med friherrinnan Eva Maria von Taube, född 
1730, dotter af hakenrich-
tern friherre Gustaf Wil
helm von Taube. 

B a r n ,  i  f ö r s t a  g i f t e t :  
1. Johan Wilhelm, 

f. 1748; upptogs som 
fosterson af sin morbro
der, danska statsrådet och 
kammarherren friherre 
von Tillisch; kongl. page; 
sekundlöjtnant vid Olden-
burgska infanterireg:tet af 
danska armén 1773 1/* 
och vid Fyenska bataljo
nen 1773 VT; premier
löjtnant vid Viborgska 
infanterireg:tet 1785 6/ii» 
verklig premierlöjtnant 

derst. 1788 e 6 ;  kaptens FREDRIK CHRISTIAN VON REHBINDER (Tab. 157) 
afsked 1790 19/ii; dansk 
legationssekreterare i Konstantinopel; var 1784 dansk konsul i Alger 
och sedan generalkonsul derst.; f 1820. — Gift 1790 med Lovisa 
Brandel, f. 1769 8/i» t 1796 10/», dotter af Sveriges generalkonsul i 
Alger Henrik Gottfrid Brandel och Maria Margaretha Wolters. 

2. Barbara Maximiliana, f ung. 
3. Fredrik Christian, f. 1750, major, f 1798. Tab 157. 
4. Gustav Christian, j som barn. 

TAB. 157. 

Baron FREDRIK CHRISTIAN VON REHBINDER (son af Gustav 
Christian, Tab 156), född 1750; sekundlöjtnant vid Falsterska reg:tet 
till fot af danska armén 1771 7«> premierlöjtnant derst. 1772 17/i, 
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CARINK MATHEA REHBINDER F. THRANE (Tab. 158) 
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GUSTAV CHRISTIAN RKHBINDER (Tab. 158) 

293 



verklig premierlöjtnant s. å. 4/9> kapten vid infanteriet 1781 
kompanichef vid Viborgska inf.-reg:tet 1788 26/4 samt vid Ålborgska 
inf.-reg:tet 1789 11/ia; major 1791 16/a; anställd vid Söndenfjeldska 
inf.-reg:tet i Norge såsom chef för Telemarkens kompani 1796 23 a 
och slutligen vid Nordenfjeldska inf.-reg:tet; död 1798 14/s. 

Gift 1796 i Skien i Norge 
med Dorothea van Cappe-
/e/z, i hennes 2. gifte, född 

i w Ŝå K 1765 25/s' död 1834' 
J P  V' WL. B a r n :  

, R Gustav Christian, f. 1797, 
, öfverste, f 1881. Tab. 158. 

Frans Oscar 1823 i apr^ 

OSCAR GUSTAV REHBINDER (Tab. 158) oc^ sedermera hos konung 
Oscar I; öfverstelöjtnant och 

chef för Trondhjemska artilleribataljonen 1845 16/7; öfverste i norska 
armén och kommendant på Fredriksstads fästning 1858 12/i; kom
mendör af Svärdsorden 1874 x9/t, riddare af R. St. Stanislaiordens 
2. kl.; död 1881 24/i i Fredriksstad. Som norrman bar han, sedan 
all adlig värdighet 1821 afskafFats i Norge, ej barontiteln. I sitt 
vapen förde han de urgamla tre krönta ormarna. 

Gift 1828 1S/12 på Borregård i Norge med Carine Mathea Thrane, 
född 1803 8/*> död 1875 8/u> dotter af justitierådet Paul Thrane 
(f. 1753, f 1830) och Judith Abigael Clausen (f. 1775, f 1833). Hen

Tab. 158. 
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nes efterlemnade memoarer äro utgifna af hennes döttrar under 
titeln: „Barndoms og Ungdoms Erindringer, nedskrevne af Oberst-
inde Rehbinder födt Thrane" (Kristiania 1915). 

B a r n :  
1. Oscar Gustav, f. 1832, + 1857. 
2. Ida Pauline Dorothea Carine, f. 1855 7/n, t 1915 t7/n i 

IDA GADE F. REHBINDER HERMAN ANDREAS GADE 
(Tab. 158) (Tab. 158) 

Kristiania. — Gift 1859 9/B med kabinettskammarherren hos konung 
Oscar II, kommendören i norska flottan, riddaren af Nordstjerne-
orden m. m. Herman Andreas Gade, f. 1831 17/6, f 1877 17/V. 

3. Eugenia Fredrika, f. 1837 19/io i Berlin, f 1924 21/7 i Vax
holm. — Gift 1860 -7 s i Fredriksstad med kammarherren hos 
drottning Lovisa, adjutanten hos konung Carl XV, majoren friherre 
Mauritz Otto Wrängel till Sauss, n:r 279, f. 1827 7s på Åkerby i 
Gräfve s:n, Örebro län, f 1890 12/s i Stockholm. 
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MAURITZ WRANGEL (Tab. 158) 

TAB. 159. 

Baron AREND WILHELM VON REHBINDER (son af Joachim Wil
helm, Tab. 155), arfherre till Jesse; född 1728; löjtnant i rysk tjenst; 
hakenrichter 1774; död 1796. Immatrikulerad å Lifländska Riddar
huset 1747 under n:r 19. 

Gift 1752 15/ia med Margaretha Helena von Marqvard, född 
1732, död 1798, dotter af löjtnanten Carl von Marqvard, n:r 1863, 
och Juliana Henau. 
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EUGENIE WRÄNGEL F. REHRINDER (Tab. 158) 

B a r n :  
1. Otto Wilhelm, f. 1754 f som barn. 
2. Samuel Wilhelm, f. 1758 J/i, var död 1788. 
3. Fromhold Johan, lifländsk baron Rehbinder, mannrichter, 

t 1829. Tab. 160. 
4. Gustaf Wilhelm, lifländsk baron Rehbinder, f. 1761, rytt-

mästare och landtråd, f 1832. Tab. 166. 
5. Anna Wilhelmina, f 1786 7/n. — Gift med kaptenen Otto 

Riesenkampf adlad von Rehekampf, f 1812 9/ia. 

297 



TAB . 160. 

Baron FROMHOLD JOHAN VON REHBINDER (son af Arend Wilhelm, 
Tab. 159), arfherre till Jesse och Noremkiill i Estland; född 1759 
u/i; ryttmästare vid Kasanska kyrrasierreg:tet af ryska armén 1786; 
mannrichter i Wieck 1821; riddare af R. St. Wladimirsorden 4. kl.; 
död 1829 3/is På Noremkiill. Blef 1798 genom landtdagsbeslut lif
ländsk baron. Sålde 1821 Jesse till öfversten Otto Gotthard von 
Kursell för 95 000 rubel. 

Gift l:o 1784 med friherrinnan Catharina Elisabeth von Fersen, 
född 1768, död 1795, dotter af kammarherren och landtrådet friherre 
Gustaf Wilhelm von Fersen, n:r 63, till Sipp, och grefvinnan Mar
garetha Elisabeth von Mannteuffel. 2:o 1797 l/i med sin svägerska 
friherrinnan Charlotta Wilhelmina von Fersen, n:r 63, f. 1777; bodde 
1834 på Rickholtz hos sin syster baronessan Taube; död 1846. 

B a r n :  a )  I  f ö r s t a  g i f t e t :  
1. Arend Herman Wilhelm, f. 1785, generalmajor. Tab. 161. 
2. Gustaf Wilhelm, f. 1787, godsegare, f 1825. Tab. 162. 
3. Gotthard Christofer, f. 1789 18/a, f som barn. 
4. Margaretha Helena Catharina, f. 1792 4/ia» t 1867 1/s. — 

Gift med kollegiirådet och tulldirektören i Polangen i Kurland von 
Liplce; de lefde båda 1834, barnlösa. 

5. Jakob Johan Wilhelm, f. 1794, löjtnant, f 1844. Tab. 164. 
6. Fromhold Georg Johan, f. 1795 26/*> f som barn. 
b )  I  a n d r a  g i f t e t :  
7. Fromhold Christofer, f. 1800 (eller 1798), ryttmästare och 

forstmeister. Tab. 165. 
8. Theophila Charlotte, f. 1805; var 1834 bosatt hos sin syster 

i St. Petersburg och var då ogift; f 1868 S8/s såsom enka efter en 
Jasdowsky. 

9. Adelheid Helena. — Gift 1830 24/» med guvernementssekre-
teraren Christian Georg Jasdowsky; de lefde båda 1834 i St. 
Petersburg. 

TAB. 161. 

Baron AREND HERMAN WILHELM VON REHBINDER (son af From
hold Johan, Tab. 160), herre till Dsergemin i Kurland; född 1785 
19A; generalmajor i rysk tjenst; riddare af R. St. Wladimirsordens 
3. kl., St. Annaeordens 2. kl. med briljanter och St. Georgsordens 
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4. kl. Deltog i kriget mot Napoleon 1812—1814, och hans namn 
är inskrifvet på den på Riddarhuset i Reval uppsatta minnestaflan 
öfver de medlemmar af det estländska ridderskapet, som deltagit i 
detta krig. 

Gift med Julie von Zinowsky, från Kurland. 
B a r n :  
1. Charlotte, f. 1810, f 1865 12/n. 
2. Herman Fromhold Fredrik, f. 1812 i Windau; var 1825 elev 

i Riddar- och Domskolan i Reval, ingick 1830 i rysk krigstjenst och 
var 1834 junker vid gardesgrenadierreg:tet „Konungen af Preussen"; 
löjtnant vid Newska infanterireg:tet 1838; f 1868, ogift. 

3. Adelaide, f. 1815, f före 1896 33/s. — Gift efter 1838 med 
en professor Sawitsch. 

4. Alexandra, f ogift. 

TAB. 162. 

Baron GUSTAF WILHELM VON REHBINDER (son af Fromhold Jo
han, Tab. 160), herre till Sarrakus i Windau s:n, Lifland; född 1787 
8/i<>; lefde 1818 på Wastemois och 1821 på Erwita i Lifland; död 
1835 5/s i Dorpat och begrafven s. å. på Awandus i Estland. 

Gift 1813 33/s med Charlotte von Lantingshausen, död 1840 14/i, 
dotter af ryttmästaren von Lantingshausen, till Awandus. 

B a r n :  
1. Woldemar Jacob Fromhold Gustaf, f. 1814, generalmajor, 

f 1896. Tab. 163. 
2. Emilie Henriette, f. 1816 31/s, t 1870 "/«, ogift. 
3. Pauline Wilhelmina, f. 1818 — Gift 1840 16/s med kap

tenen Theodor von Mohrenschildt, till Wredenhagen, troligen af en i 
Sverige adlad, men ointroducerad ätt, f. 1805 3/i, f 1868 26/5. 

4. Carl Ferdinand Wilhelm Sylvester, f. 1822 31/is, f 1824 5/i. 
5. Elisabeth (Betty), f. 1824 24/s; ogift. 

TAB. 163. 

Baron WOLDEMAR JACOB FROMHOLD GUSTAF VON REHBINDER, 

kallas äfven WOLDEMAR JACOB GUSTAF CARL (son af Gustaf Wilhelm, 
Tab. 162), född 1814 28/e på Awandus i Estland; löjtnant vid Newska 
infanterireg:tet af ryska armén, öfverste och chef för Revalska 
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infanterireg:tet 1879; generalmajor; riddare af R. St. Annajordens 
2. kl. och af St. Wladimirsordens 4. kl ; död 1896 V2/t. Deltog i 
rysk-turkiska kriget 1853—1856, i kufvandet af polska upproret 
1863 samt i fälttåget i Kaukasus 1864. 

Gift med Barbara Pomenow, lefde ännu 1896 3/e, dotter af Nicolai 
Pomenow. 

B a r n :  
1. Johan, f. 1847 ljn. 
2. Alexander, f. 1852 18/n. 

3. Catharina, f. 1854 8/«» -f 1884, ogift. 
4. Paul, f. 1859 2/,0. 

TAB. 164. 

Baron JAKOB JOHAN WILHELM VON REHBINDER (son af Fromhold 
Johan, Tab. 160), född 1794 9/i; löjtnant i rysk tjenst; afsked; 
död 1844 Deltog i kriget mot Napoleon 1812—1814, och hans 
namn är inskrifvet på den på Riddarhuset i Reval uppsatta minnes-
taflan öfver de medlemmar af det estländska ridderskapet, som deltagit 
i detta krig. 

Gift 1825 12/e med Amélie von Lantinghausen, född 1794 4/e» 
död 1869 1ö/2, dotter af ryttmästaren Woldemar von Lantingshausen, 
till Rosenhagen. 

B a r n :  
1. Arend Wilhelm Albrekt, f. 1827 8/ia; löjtnant vid Borodinska 

lifjägarreg: tet af ryska armén 1856; han blef sårad i slaget vid Alma 
1854 8/»; slutligen generallöjtnant i St. Petersburg, ogift. 

2. Amélie Margaretha Charlotte Elisabeth, f. 1830 18/n på 
Knöttingen i Lithauen, + 1875 7® i Hannover. — Gift 1851 "/« 
i Reval med pastorn i Goldenbecks s:n i Estland Paulus Henrik 
Johan Paucker, f. 1823, t 1855. 

TAB. 165. 

Baron FROMHOLD CHRISTOFER VON REHBINDER (son af Fromhold 
Johan, Tab. 160), född 1800; löjtnant vid ett ryskt kyrrassierreg:te, 
sedan ryttmästare;-slutligen forstmeister i guvernementet Tula. — 
Gift 1821 med Sophia von Ismailow. 

B a r n :  
1. Eugen, f. 1822. 
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2. Olga, f. 1826. 
3. Johan, f. 1832. 
4. Woldemar, f. 1835. 
5. Barbara, f. före 1838. 
6. Ludmilla, f. efter 1838. 

TAB. 166. 

Baron GUSTAF WILHELM VON REHBINDER (son af Arend Wilhelm, 
Tab. 159), herre till Löwenwolde i St. Marien Magdalenen s:n, 
Weggewa i St. Simonis s:n och Jendel i Ampel s:n, alla i Estland; 
född 1761; ryttmästare i rysk tjenst; sedan mannrichter och slutligen 
landtråd; riddare af R. St. Wladimirsordens 4. kl.; död 1832 den 18/*. 

Gift 1785 21/i med Sophia Christina von Knorring, af stamhuset 
Erwieta, i hennes 2. gifte, enka efter friherre Gotthard Johan von 
Fersen, n:r 63, till Raikiill. 

D o t t e r :  
Elisabeth Helena Margaretha, arffru till Löwenwolde, f. 1788 ls/«, 

f 1856 27/n. — Gift 1805 8/» med civilguvernören i Estland, ritter-
schaftshauptmannen och verklige statsrådet Paul Fredrik von Bencken-
dorff\ af en i Sverige adlad men ointroducerad ätt, till Warrang, 
Löwenwolde och Jendell, f. 1784 26/n, f 1841 2/ia. 

TAB. 167. 

GURGEN JOHAN VON REHBINDER (son af Wilhelm II, Tab. 125); 

löjtnant; var 1702 öfverstelöjtnant, död i Stade före 1733. — Var 
gift, men okändt med hvem, och hade en son, som omtalas i det 
nedan nämnda brefvet af 1702. 

År 1690 besvärade han sig hos Kongl. Maj:t öfver, att „en Lieutn. 
Adolph Johan Hilcken vid nampn, som skall honom förste juldagen i 
aftonsången med en käpp tourberat, och när han hoos H. Gen. Guver
nören Gr. Hastfehr sig häröfver besvärat, skall han hoos honom ingen 
assistance erhålla kunnat, utan låtit An. 1687 den 4. Aug. sättja honom 
i fängelse, hvarest han 3 Åhrs tijd måst sittja och således ej kunnat 
komma i kyrkian och sina salighetsmedel bruka; 2:o skall H. Grefven 
Hastfehr honom såsom en mördare och förödare velat låta föra till Dorpt; 
3:o när han sig öfver Capiten Pattkull besvärat, skall välb. H. Gr. 
Hastfehr låtit sättja honom uti arrest widh Sandthof; 4:o när han gått 
till Gudz bord, skall Pastor Ludwig honom oskyldig bannlyst, och efter-
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som de 3 Åhr, han skall sittja fängslig, skola nu vara förflutna, alltså 
bedher han underdånigst, att Kongl. Maj:t täcktes honom ett nådigt 
mandatorial till Guvernören Soop meddela, att han mårtte komma på frija 
foten igen." (Anteckning i Riksarkivet). — I en ansökning till Kongl. 
Maj:t, skrifven på tyska och daterad Stade 1702 -v», anhåller han, att 
hans wObristlieutenantsvollmacht" måtte blifva honom tillstäld. Detta 
bref är försegladt med det urgamla adliga Rehbinderska vapnet, visande 
i skölden 3 upprättstående, 3 gånger krökta, krönta ormar och deröfver 
en hjelm, prydd med tvenne vingar, mellan hvilka finnes ett upprätt-
stående, af tvenne krönta ormar omgifvet, kort svärd, som på spetsen 
för en dödskalle. 

11. Stamhuset Jerkiill. 
TAB. 168. 

GOTTHARD (II) VON REHBINDER (son af Henrik II von Rehbinder, 
Tab. 39), herre till Jerkiill i Cremon s:n, Lifland, hvilket gods under 
polsk öfverhöghet blef honom och hans fru förlänadt 1585 (och 
som förut innehafts af syndikus i Riga, sedermera kongl. svenska 
hofrådet Gotthard Wellingk). I det af konung Stephan af Polen 
utfärdade förläningsbrefvet kallas han „adelsman", och Jerkiill beteck
nas såsom „Wacke" med 24 kolonier (utgårdar). Genom sin fru 
erhöll han sedermera Arensberg (eller Weiptmoise) och Orgula (senare 
kalladt Rebeners- eller Rehbindershoff) i Roops s:n, Lifland, hvilka 
besittningar konung Stephan af Polen likaledes stadfästade år 1586. 
Ryttmästare. 

Gift med Barbara von der Weipte, dotter af Jiirgen von der 
Weipte och Edde von Ungern, hvilka 1562 besutto Arensberg och 
Orgula, äfvensom en del af Klein Roop, som år 1523 Kerstin von 
Rosen skänkt till Johan och Tönnis von der Weipte för de trogna 
tjenster, de hade gjort hennes föräldrar. 

D o t t e r :  
Maria, lefde 1634. — Gift med ryske bojaren Casarin Baranoff\ 

arfherre till Vittikala och Rudango i Kunio s:n, Finland (på hvilka 
han 1610 fick „evärdeligt frälse"), samt till Klein-Reskull (sedermera 
K a s a r i e n )  o c h  L e w e r ,  b å d a  i  W i e c k ,  E s t l a n d ;  a f  k o n u n g  J o h a n  I I I  

erhöll han förläningar i Lifland, men sedan dessa under kriget blifvit 
förderfvade, utbyttes de af konung Carl IX 1606 och 1610 emot 
förläningar i Finland; han lefde 1629, då han fick confirmation på 
sin hustrus gods Arensberg; död före 1634. 

302 



12. Stamhuset Limmat. 
(Tab. 169—Tab. 170). 

WOLTER REHBINDER (härstammade från Gerdt I Rehbinder, Tab. 1), 

arfherre till Limmat i Merjama s:n, Estland; begrafven 1625 27/a i 
St. Nicolai kyrka i Reval. 

S o n :  
WILHELM REHBINDER, arfherre till Limmat; major; var 1633—34 

ryttmästare för ett kompani Södermanlands ryttare, hvilket 1635 

ställdes under Östgöta ryttare; major; lefde 1648. — Gift med en 
fröken von Uexkull, dotter af Jakob von Uexkull. 

S o n :  
RUTGERT REHBINDER, arfherre till Limmat; öfverstelöjtnant; var 

död 1667 i febr. Gift med Dorothea Elisabeth von der Pahlen, som 
ännu lefde 1680 i febr. 

Såsom pnka hade hon att kämpa emot flera misshälligheter och svå
righeter. År 1667 i febr. såg hon sig nödsakad att vid Estländska 
Oberlandsgerichten anhängiggöra klagan emot Jurgen Heijdeken, för det 
han på gården vid Limmat med frivola utlåtelser förolämpat hennes äldsta 
dotter, jungfru Anna Elisabeth; men som hon icke var i stånd att bevisa 
sitt påstående, blef Heijdeken frikänd. Denne måste sedermera hafva 
försonat sig med sin anklagarinna, emedan man senare återfinner honom 
såsom hennes svärson. Hennes ekonomiska ställning tyckes äfven hafva 
varit svår. Det lilla godset Limmat var belastadt med stora skulder, 
och hon gaf slutligen sin son Wilhelm Johan sitt medgifvande att för
sälja detsamma. Denne synes slutligen hafva råkat i konkurs, emedan 
Dorothea Elisabeth år 1680 i febr. i Oberlandsgerichten för en process 
emot sin sons kreditorer, i den förhoppning att åt sig kunna rädda såväl 
sin morgongåfva som sina döttrars arfvedel, tillsammans utgörande 2800 r: dr. 

B a r n :  
1. Anna Elisabeth. — Gift mellan 1667 och 1677 med löjtnanten 

Jurgen Heijdecken (eller Heideken), hvars 2. fru hon tyckes hafva varit. 
2. Margaretha, lefde 1677 s/io. 
3. Wilhelm Johan, ryttmästare, f 1713. Tab. 170. 
4. Christian Otto, f i omyndig ålder, före 1680, i febr. 

TAB. 170. 

WILHELM JOHAN REHBINDER (son af Rutgert, Tab. 169), arfherre 
till Limmat; var 1671 i mars löjtnant; ryttmästare i biskopens af 
Miinster tjenst; död 1713. 
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År 16 7 2 23/7 skrifver han till »Riksrådet, Marsken och Generalfält
herren" och anhåller att, „om något utskott af finska eller svenska 
kavalleriet inom kort skulle utkommenderas, kunna nådigst med ett 
companie under samma fack accommoderat blifva, emedan jag," säger 
han, „tillförene alltidhs uthi Cronans tjenst mig bruka låtit, både uthi 
senaste utslag uthi Bremen, uthan ock derefter uthi Biskopens af Miin-
ster tjenst med ryttmästar-charge benificierat, som mina temoignier, 
huru jag i mina anbetrodda tjenster mig förhållit, härom nogsamt utvisar, 
och såsom min flijt och åhåga altijds hafver varit visat, hvarigenom jag 
kännes tjena min aller Nådigste Konung och öfverhet". — Före sitt 
„militäriska uppehåll i Finland", från hvilket han först 1674 återkom, 
hade han 1671 u/a i Reval i förening med sin moder utarrenderat 
Limmat på 6 år, 1671 —1677, till Georg H. Gastorius för 1000 r:dr. 
Dock såg han sig snart nödsakat att i Oberlandsgerichten föra klagan 
emot Gastorius och yrka på arrendekontraktets upphäfvande, äfvensom 
att vid Wieckska Manngerichten föra en rättegång emot sin arrendator, 
för det att denne illa medfarit så väl manbyggnaden som hela godset 
Limmat, jemte andra oförrätter, som han af honom lidit. Det i Parka 
1676 17/8 af sistnämnda domstol afgifna utslaget blef icke till hans belå
tenhet, hvarföre han besvärade sig deröfver i Estländska Oberlands
gerichten. Vid samma tid hade han råkat i tvist med Gastorius angående 
en fiskdam; denna tvist tog en sådan vändning, att den föranledde honom 
att vid Manngerichten föranstalta om en kriminalundersökning emot 
arrendatorn. Denna undersökning afslutades likaledes i Porka 1676 17/«; 
men med anledning af utgången af detta mål anklagade han nu Gasto
rius inför Oberlandsgerichten för att hafva gifvit sina väktare vid 
fiskdammen befallning att skjuta honom, arfherren till Limmat, då han 
visade sig vid bäcken. — Utom att Limmat var belastadt med inteck
ningar var Wilhelm Johan Rehbinder 1674 -6/io skyldig Christofer 
Wistingshausens arfvingar 194 r:dr, och han förklarade med anledning 
häraf och på grund af alla misshälligheter och svåra pröfningar, som 
han utstått, att han såg sig nödsakad att sälja det gamla familjegodset 
Limmat. En köpare fann han i Hans von Klugen, arfherre till Lodenser, 
till hvilken han 1677 3/10 med sin moders och sina medarfvingars sam
tycke försålde Limmat för 5000 r:dr. På denna köpesumma lade de 
många kreditorerna så fort beslag, att hans moder 1680 måste börja 
rättegång med dem för att söka rädda sin morgongåfva och sina döttrars 
arfvedel, hvilket väl knappast lyckades henne, då hon medgifvit för
säljningen af Limmat utan några vilkor. 

När Wilhelm Johan Rehbinder dog 1713, utslocknade med honom 
huset Limmat på svärdsidan. 

Gift med en fröken von Birkholtz, lefde 1672, men var död före 
1685, dotter af godsegaren Erik von Birkholtz, n:r 94, till Tattula 
i Uskela s:n, Finland, och Elsa von Rapp. 
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13. Kurländska ättegrenen. 
(Tab. 171—Tab. 175). 

TAB. 171. 

VON REHBINDER (I), härstammade från Gerdt I Rehbinder (Tab. 1), 
hvars yngre son han möjligen var. — Gift med en fröken von Tepeln. 

S o n :  
VON REHBINDER (II). — Gift med en fröken von der Felden. 
S o n :  
VON REHBINDER (III). — Gift med en fröken von Vietinghojf gen. 

Scheel. 
S o n :  
VON REHBINDER (IV), arfherre till Lassen, Lassenbeck och Brun

nen. — Gift med en fröken von Rosen (Hoch-Rosen). 
B a r n :  
1. Gotischalk, godsegare. Tab. 172. 
2. Johan, lefde 1638 */u. 
3. Wilhelm, lefde 1638 9/u-
4. Elisabeth, lefde 1638 9/n. 

5. Anna, lefde 1638 9/n. — Gift med Philip von der Brincken. 

GOTTSCHALK VON REHBINDER (son af von Rehbinder IV, Tab. 171), 
arfherre till Lassenbeck och Brunnen; anmälde sig 1620 till inträde 
på Kurländska Riddarbänken; till följd deraf blef ätten von Rehbinder 
1636 immatrikulerad derstädes bland härmästerliga ätter i första klas
sen under n:r 45; vid denna anmälan uppgaf han, att hans stamfader 
var Gerdt Rehbinder, som för mera än 206 år sedan för sitt väl
förhållande blifvid förlänad med Lassen i Dunaburgska och två gods 
i Ueber-Diinska kretsen, samt att hans 16 anor voro följande: 

TAB. 172. 

1. von Rehbinder, 
2. von Tepeln, 
3. von der Felden, 
4. von Blume, 
5. von Vietinghoff, 

Fäderne: Möderne: 

1. von Rosen, 
2. von Wrangell, 
3. von Uexkull, 
4. von Tiesenhausen, 
5. von Tolck, 

6. von Mexen, 
7. von Bremen, 
8. von Ermes, 

6. von Budberg, 
7. von DoenhofF, 
8. von Dampian. 
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Han lefde 1638 9/ii. — Gift med 
Gerdruia Niemann. 

S o n :  
Paul, godsegare. Tab. 173. 

Tab. 173. 

PAUL VON REHBINDER (son af 
Gottschalk, Tab. 172), arfherre till 
Lassenbeck och Brunnen. 

B a r n :  
1. Gerhard Fredrik, regements-

qvartermästare Tab. 174. 
2. Henrik Gotthard, arfherre till 

Brunnen, som han 1719 26/o sålde 
till sina bröder för 9000 floriner; 
löjtnant i rysk tjenst, -j- 1745. 

3. Ernst, herre till Brunnen, 
som han jemte brodern Gerhard Fredrik köpte af Henrik Gotthard. 

4. En dotter. — Gift med godsegaren Simon Tabet Kielpz, till 
Willkomir. 

5. En dotter. 

TA R . 174. 

GERHARD FREDRIK VON REHBINDER (son af Paul, Tab. 173), 
arfherre till Lassenbeck och Brunnen; regementsqvartermästare i rysk 
tjenst. — Gift med Anna Maria Agneta von Rutenberg, dotter af 
godsegaren Adam von Rutenberg, arfherre till Issenburg och herre 
till Ellen, med friherrinnan Margaretha Anna von Taube. 

B a r n :  
1. Ferdinand Christofer, fänrik. Tab. 175. 
2. Eva. — Gift med starosten Gredroycz. 
3. Gottlieb. 

TAB. 175. 

FERDINAND CHRISTOFER VON REHBINDER ison af Gerhard Fredrik, 
Tab. 174), arfherre till Lassenbeck och Brunnen, som han 1736 sålde 
till Otto Johan von Witten för 20000 floriner; fänrik 1739. — Gift 

Kurländska ätte
grenen. 

Gerdt (I) Rehbinder (Tab. 1) 

i 
von Rehbinder (Tab. 171) 

I 
von Rehbinder (Tab. 171) 

von Rehbinder (Tab. 171) 
I 

von Rehbinder (Tab. 171) 
I 

Gottschalk (Tab. 172) 
I 

Paul (Tab. 173) 

Gerhard Fredrik (Tab. 174) 
I 

Ferdinand Christofer (Tab. 175) 
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med Eva Charlotta von Sass, i hennes 1. gifte, dotter af godsegaren 
Jakob Didrik Carl von Sass, arfherre till Faschen, och Charlotta 
Dorothea von Dortesen (samt gift 2:o med en herr von Mirsky). 

B a r n :  
1. Hieronymus Gideon (hette först Gerhard Gideon), f. 1738; 

gick i kyrkan i Demmin öfver till katholska religionen; tjenade 1782 
vid Hvitryska jägarbataljonen; bad om hjelp „till rättvist proklame
rande" af sina „grossväterliche" gods. Med honom utgick antagligen 
den kurländska ättegrenen på manssidan. 

2. Maria Charlotta. — Gift med godsegaren Philip von Weiss, 
till Altiszeck. 

3. En dotter. — Gift med en herr von Chumblowsky. 

14. Ättemedlemmar hvilkas samband med 
stamtabellerna ej kunnat utrönas. 

TAB. 176. 

1. HARMEN REHBINDER, tillhörde 1597 det lärda Svarthufvud-
brödraskapet, till hvilket han gaf 18 mark. 

2.  En fröken VON REHBINDER, enligt en å Riddarhuset i Mitau 
befintlig stamtafla gift med en von Friesendorff\ som skall varit den 
förste kände stamfadern till denna ätt, och som kommit till Lifland 
1557 med härmästaren Wilhelm von Furstenberg. 

3. En fröken VON REHBINDER, gift med en von Brinck; deras 
son Lorentz von Brinck, arfherre till Lassen (som han sannolikt 
ärft efter modern) och Cirmiauksen, kurländskt geheimeråd, hade med 
sin fru, f. von Overlacken, en dotter, Anna von Brinck, som var 
gift med kurländska geheimerådet och oberhauptmannen på Sellborg 
Rutger von Ascheberg, herre till Abgullen i Semgallen, farfar till 
fältmarskalken Rutger von Ascheberg, friherre och grefve von Asche
berg, n:r 26. 

4. BEREND REHBINDER, son af TH. REHBINDER i Pernau; han 
hade 1611 en strid med soldater och nedstack en af dessa. Russ-
wurm berättar härom: „År 1611 gick denne förbi en kasern; en af 
hans följeslagare sönderslog ett fönster, och då soldaterna kommo 
ut, rände Rehbinder sitt svärd genom en af dem, så att han ned
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föll död, hvarefter han gick hem till sig; officern skickade folk för 
att häkta honom, men han sköt en soldat genom halsen, så att han 
föll; likväl tycktes den sistnämnde vilja åter hemta sig." 

5. HERMAN REHBINDER, omnämnes 1625 7/6 * rådsprotollet i 
Pernau. 

6. ANNA REHBINDER, omnämnes 1630 ö/* såsom barnlös enka 
efter salig Simon Simonsson Lode till Waschel, son af Simon Simons
son Lode och Ebba von Tiesenhausen. 

7. WILHELM REHBINDER, var vid konung Gustaf II Adolfs lik-
begängelse i Stockholm söndagen den 22 juni 1634 med bland de 
60 adelsmän, som fördelade i tre bärarlag omväxlande buro den 
kungliga kistan. 

8. PETER REHBINDER; f. i Liibeck; theol. d:r; var 1641 pastor 
i Liineburg i Nord-Tyskland, sedermera superintendent derst.; för
fattare af flera theologiska skrifter; F 1643 3/18- — Gift med Sabina 
Hunnius, f 1643, dotter af superintendenten Nicolaus Hunnius. 

9. En fröken VON REHBINDER; 1656 31/i begrofs i Riddar- och 
Domkyrkan i Reval „Frau Mannrichterinn" baronesse von Fersen 
f. von Rehbinder, „införd från landet". 

10. HENRIK VON REHBINDER, döpes 1663 12/is. 
11. VON REHBINDER, ryttmästare. Barn: 1) Sophia, döpt 1666 

7/s>. 2) Otto Reinhold, döpt 1670 1B/i. 

12. HANS JURGEN REHBINDER; fullmakt 1670 * / s  „att vara Cor-
nett under Öfverste Ahrendorfs Regemente i stället för Manson, som 
med döden afgången är"; s. å. l5/o fullmakt „att vara ständig Cornett 
vid Ryttmästaren Gotthard Baranoffs Compagnie." 

13. ALEXANDER MAGNUS REHBINDER; fullmakt 1672 -4/7 „att vara 
Fänrik vid Gustaf Carl von Wulffens Esqvadron och dess Lifcom-
pagnie Finska Dragoner." 

14. WILHELM REHBINDER, fänrik vid Österbottens infanteri, „Ma-
jor Carl Magnus Rehbinders gambla Compagnie"; 1676 18/9 utfärdas 
fullmakt för „ädel och välbördig Wilhelm Rehbinder att vara Löjt
nant under Öfverste Dettloff Hagenschildts anförtrodda Österbottens 
Regemente, Major Göran Sabelfanas Compagnie." 

15. REHBINDER, öfverstelöjtnant. Barn, tvillingar, båda döpta 
1678 U/T: 1) Andreas (fadder guvernören grefve Anders Torstens
son), 2) Christina (fadder fru guvernörskan grefvinnan Christina 
Catharina Torstensson). 
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16. MAGNUS REHBINDER, öfverstelöjtnant. Son: Reinhold Johan, 
döpt 1685 4/2. 

17. OTTO MAGNUS REHBINDER, öfverstelöjtnant. Son: Jacob 
Johan, döpt 1688 U/S. 

18. CARL MAGNUS REHBINDER, öfverstelöjtnant, begrafven 1693 
14/a i St. Nicolai församling i Reval. 

19. REHBINDER, assessor; han och hans döttrar begrafna 1697 
9/a i St. Nicolai församling i Reval. 

20. REINHOLD REHBINDER, „baron"; f. 1695 (eller 1697) i Nerike; 
sergeant ved Norra Vedbo kompani af Jönköpings infanteri 1717; 
erhöll genom kongl. res. 1725 17/e tillstånd att gå i fransk krigs-
tjenst med bibehållande af sin lön vid nämnda infanteri; fänrik vid 
Skånings komp. af Skaraborgs reg:te 1732 22/s; erhöll s. å. 29/u på 
öfverste Gaddes ansökan förlängd tjenstledighet att vara i utlandet 
samt 1734 31/i „tillstånd att få förblifva uti i utrikes tjenst så länge 
tills han blir återkallad"; 1739 16/i meddelar Kongl. Maj:t på öfver-
sten frih. J. Flemings underdåniga ansökan förnyadt tillstånd för 
„ fänriken och kaptenen i fransk tjenst baron Reinhold Rehbinder 
att förblifva utrikes så länge till dess han blir återkallad"; sekund
löjtnant vid sistnämnda reg:te och komp. 1742 6/s med bibehållande 
af fänriksindelningen; erhöll 1745 13/t, löjtnants indelning vid samma 
komp.; transp. till Vilska komp. genom lön- och tjenstebyte med 
löjtnanten Anders Fyrberg s. å. 4/io; död i Frankrike 1752 i dec.; 
han hade då i 27 år varit i fransk krigstjenst, der han 1739 var 
kapten, men uppbar hela tiden lön på stat, först vid Jönköpings och 
sedan vid Skaraborgs reg:te intill sin död. 

21. WILHELMINA VON REHBINDER, f. 1697, F 1755 19/12- — Gift 
1717 med friherre Gustaf Wilhelm Taube till Rickholtz, f. 1696, 
t 1772. 

22. MARIA MARGARETHA VON REHBINDER, nämnes 1699 2% såsom 
dopvittne i Hapsal i Estland. — Gift 1704 8/e i Pönal s:n i Estland 
med kaptenen Hans Christofer Ruhr. 

23. REHBINDER, öfverste. Son: Axel Magnus, döpt 1700 */»• 
24. REINHOLD REHBINDER, regementsadjutant vid Skånska stånds-

dragonreg:tet 1703. 
25. OTTO MAGNUS REHBINDER, ryttmästare; deltog i slaget vid 

Pultava, der han blef fången; under Rigas belägring af ryssarne 
1709—1710 försträckte han svenska kronan (antagligen genom sin 
hustru, som var närvarande under belägringen), i likhet med flera 
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andra medlemmer af det lifländska ridderskapet, 6 albertsthaler, 20 
loof (estländskt spannmålsmått) råg och 15 loof korn. — Gift med 
en fröken von Richter, dotter af öfverstelöjtnanten Adam von Rich-
ter; hon upplefde med en huspersonal af 5 personer den långvariga 
och svåra belägringen af Riga 1709—1710 och stadens kapitulation 
1710 4/v. 

26. En fröken VON REHBINDER, gift med kapten von Schleyer; 
hon var närvarande vid Rigas belägring 1709—1710. 

27. OTTO REINHOLD REHBINDER, löjtnant vid Adelsfanan; befann 
sig 1711 i Moskwa i rysk fångenskap. 

28. ALEXANDER REHBINDER, löjtnant. — Gift med Anna Maria 
Poll. Dotter: Anna Sophia, döpt 1718 25/9-

29. ADAM REINHOLD VON REHBINDER, „den unge baron", begrofs 
1733 13/4 i Pönal s:n, Estland. 

30. OTTO MAGNUS REHBINDER; f. 1736 i Sagu s:n i Finland; 
rytta re vid Lätta dragonreg:tet 1773; rekapitulerade 1774 11/i på 3 år; 
tjenade ännu 1778 vid samma reg:te såsom ryttare och var då ogift. 

31. CARL REINHOLD REHBINDER, fänrik. — Gift 1752 */n med 
Anna Helena von Taube, i hennes 2. gifte, f. 1730 4/«» dotter af 
kaptenen Johan Ebert von Taube, arfherre till Poll, och Christina 
Elisabeth Koldenruth, samt enka efter Johan Fredrik von Wulfsdorff. 
Barn: 1) Charlotta Wilhelmina, f. 1753 ->5/e, 2) Carl Reinhold, 
f. 1755 21/6. 

32. IWAN MICHAELOWITSCH VON REHBINDER; ingick 1747 i rysk 
krigstjenst; var 1762 major, senare öfverstelöjtnant och 1781 gene
ralmajor. 

33. HELENA JULIANA REHBINDER, f 1770. — Gift med kaplanen 
i Pemar s:n i Finland Benjamin Sevon, i hans 1. gifte (gift 2:o 
med Martha Ljungdell), f. 1721, f 1791. 

34. JOHAN VON REHBINDER; var major vid 2. Moskwaska reg:tet 
af ryska armén; blef sårad vid Sturm 1771 7/i. 

35. A. W. REHBINDER; bosatt i Polen, men vistades 1785 hos 
friherre Berndt Otto Rehbinder (Tab. 12) på Waimel i Lifland, 
derifrån han s. å. 12/s tillskref lagmannen friherre Johan Adam Reh
binder (Tab. 100) i Stockholm ett bref angående Rehbinderska ättens 
rättighet till stamgodsen Lassenbeck och Brunnen. 

36. Generalskan VON REHBINDER, f 1789 13/s i Reval, 62 år 
gammal. 

37. BERNHARD VON REHBINDER, kapten, till Kook i Maholms s:n, 
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Estland, som han 1790 18/i förpantar till majoren Georg Gustaf von 
Wrangell på 85 år för 30 rubel. 

38. CARL BERNHARD MAGNUS REHBINDER, löjtnant. — Gift 1797 
2%s i Riddar- och Domkyrkan i Reval med Christina von Stauden, 
f. 1764, dotter af hofjunkaren Nils Magnus von Stauden (antagl. af 
adlade men ointroducerade ätten) och Gertrud Sophia von Bistram. 

39. ANNA VON REHBINDER, gift med friherre Johan von Saltza; 
de hade en dotter, friherrinnan Sophia von Saltza, f. 1804 8/io, gift 
1827 19/s med ryska flottkaptenen och riddaren Ludvig von Hage-
meister. 

40. MAGNUS VON REHBINDER, kollegiiassessor och kretskommis
sarie för Wieck; f 1833 13/e i Hapsal, 63 år gammal; s. å. 17/io afled 
hans hustru, hvars namn icke är kändt. 

41. CHARLOTTE VON REHBINDER; gift med en herr von Römlingen, 
f 1868 -8/i på Hubas i Turgel s:n, Estland. 

42. Fröken VON REHBINDER, gift med doktor O. Weiman; 1880 
anhöll hon hos grefve Loris Melikoff att få resa till sin man i Sibi
rien, der han skulle undergå några års straffarbete, men han afled 
innan hon hann träffa honom. 

43. ALEXIS REHBINDER, rysk general af infanteriet, bosatt i 
St. Petersburg; han dog strax före kriget, men hans båda söner, 
Nicolai och Alexander, blefvo under revolutionen mördade på grym
maste sätt af bolsjevikerna; deras hustrur och barn räddade sig vid 
detta tillfälle undan, men hafva senare ej hörts till (meddelande i 
bref från grefvinnan Xenia Rehbinder, Tab. 4IB). 
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T R E D J E  D E L E N  

B I O G R A F I E R  



Biografi n:r 1. 

Friherre Henrik Rehbinder till Uddrich. 
Henrik Rehbinder (Tab. 5) föddes i Lifland den 4 okt. 1604. 
På såväl fädernet som mödernet härstammade han från Öster

sjöprovinsernas förnämsta adliga ätter, som inkommit med de lif-
ländska härmästarne och bidragit till det hedniska landets eröfring 
och kristnande. Hans 16 anor voro följande:1 

Fäderne: Möderne: 

1. Rehbinder, 1. von Vietinghoff, 
2. von Meppen, 2. von Wesches, 
3. von der Borg, 3. von Uexkiill-Gyllenband, 
4. von Tiesenhausen, 4. Anrep, 
5. von Hanebom, 5. von Strijk, 
6. Hoch-Rosen, 6. von Schade, 
7. von der Osten gen. Säcken, 7. von Lepel, 
8. von Freytagh, 8. von Vietinghoff. 

Han hade sålunda det yppersta krigarblod i sina ådror, och hans 
långa mödosamma krigarbana, uppfylld af prof på mannamod, pligt-
trohet och duglighet, besannar det franska ordspråket: „Le sang ne 
se renie jamais." 

Det enda porträtt, som i Sverige finnes af Henrik Rehbinder, 
tillhör Gripenbergs fideikommis i Småland. Det är ett knästycke i 
kroppsstorlek och framställer en äldre man i full rustning och allonge-
peruk, af ett kraftigt och imponerande utseende samt med befallande 

1 Af dessa 15 ätter blefvo följande 8 introducerade på Svenska Riddarhuset: 
Rehbinder, von Rosen, von der Osten gen. Säcken, von Freytagh, von Fitinghoff, 
Yxkull-Gyllenband, Anrep och von Strijk. 
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hållning. Venstra handen är stödd mot höften, och i högra handen, 
hvars arm är sträckt invid sidan, håller han en kommandostaf. 
Pannan är hög, näsan stor, framstående och krökt, ögonen stora, 
blicken på samma gång alvarlig och vänlig, munnen med stora, något 
sinliga läppar, myndigt framskjuten, men med ett drag, som utvisar 
mycken godmodighet. 

Henrik Rehbinders fader, ryttmästaren Bernhard (I) Rehbinder, 
en af konung Gustaf II Adolf mycket värderad krigare, stupade 
på ärans fält vid Wallhof den 7 jan. 1626, hvarigenom den unge 
Henrik blef faderlös vid 21 */a års ålder. Hans moder, Elisabeth 
von Vietinghoff, tillhörde en gammal frejdad krigarslägt, som stammade 
från samma trakter som ätten Rehbinder (Westphalen), och som efter 
sin bosättning i Lifland gifvit detta land flera härmästare. 

Emedan hans fader ständigt låg i fält, uppfostrades han af sin 
moder och »anfördes i studier och vetenskaper samt i vapenkonst 
och ridderliga öfningar", till han blef 18 år, då han af konung 
Gustaf II Adolf år 1622 antogs till vapenpage. I denna beställning 
följde han konungen med nit och trohet såväl i det polska som i det 
tyska kriget under mångfaldiga mödor och besvärligheter, ända till 
den store konungens hjeltedöd i det blodiga slaget vid Liitzen den 
6 nov. 1632. 

Sistnämnda år blef han befordrad till löjtnant vid öfverste Gross' 
reg:te till fot, „hvilken tjenst han med serdeles flit, tro och tapperhet 
i fem års tid förrättadt hafver" (friherrebrefvet). År 1638 erhöll han 
transport till öfverste Otto von Yxkull-Gyllenbands reg: te till häst, 
hvilken beställning han innehade i 9 års tid under det tyska kriget, 
„hvaruti han continuerade att gifva åtskilliga goda prof af en rätt
skaffens och tapper soldat, hafvandes uti den blodiga slagtningen för 
Wittstock (den 4 okt. 1636) undfått aderton dödeliga skott och 
blessurer," hvilka han dock öfverlefde. 

Hans befordran gick emellertid så långsamt, att han icke förr 
än 1648 avancerade till ryttmästare vid drottning Christinas lifreg: te 
till häst, hvilket ursprungligen var det gamla kurländska reg:tet till 
häst, som enligt kongl. brefvet den 11 febr. 1648 skulle tillökas med 
3 kompanier lätta ryttare, som skulle anvärfvas i Estland, Lifland 
och på Ösel och „Wårt Lifregemente till häst skall blifva." 

Några år innan Henrik Rehbinder erhöll sistnämnda befattning, 
synes han under någon tid hafva vistats hemma i Estland, måhända 
för att återhämta sig efter de vid Wittstock erhållna svåra såren, 
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HENRIK REHBINDER (Tab. 5) 

hvilket äfven till någon del skulle kunna utgöra förklaring på den 
sena befordringen till ryttmästare. 

Under sin hemmavaro hade han ett ledsamt äfventyr, i det han i Reval 
den 28 juni 1641 med en värja nedstack sin danske tjenare Andreas 
Martensen, till följd hvaraf han måste fly ur landet, af Revals råd för
klarad i akt, hvarigenom befolkningen förbjöds att gifva honom härberge, 
mat eller dryck. 

Huru härvid tillgått, framgår af ett bref af den 19 nov. 1644 från 
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hans öfver sonens olycka djupt bedröfvade moder till rikskansleren grefve 
Axel Oxenstierna, hvari hon anhåller om hans bemedling för att få sonen 
benådad. Martensen hade på ett gästabud blifvit drucken och kommit 
i gräl med några borgare, hvarföre hans husbonde tilldelat honom några 
örfilar, sägande: »Gå bort ifrån mig, annars kan du bringa mig i olycka," 
hvilket drängen sade sig inse och aflägsnade sig; men sedan, dertill 
uppeggad af köpmän, för hvilka han beklagat sig, kom han tillbaka och 
öfverhopade sin husbonde »obeskedligen" med klagomål, då denne i 
vredesmod drog sitt svärd och slog drängen med flatan deraf. ,Om han 
nu häraf fick något dödshugg, vet man icke," säger Elisabeth von Vie
tinghoff. Att det så tillgått, som hon uppgifver, skulle bevisas af hand
lingarna, som blifvit till regeringen öfverlemnade af öFverstelöjtnanten 
Berend Taube, som för hennes son anhållit om »pardon". 

Sedan hade hennes moder Dorothea von Vietinghoff gjort en resa 
till Reval för att öfverlemna samma handlingar med begäran om »pardon" 
för sin dotterson. Detta blef utlofvadt; men ingenting tyckes dervid 
blifvit gjordt; ty Elisabeth von Vietinghoff hade, sedan hennes moder 
varit död i tre år, »med bön och gråtande tårar" hos guvernören i Reval 
anhållit om tillstånd att hos regeringen söka erhålla sin sons benådning. 
Till detta ändamål hade hon måst göra en mödosam resa till Reval, »jag 
högst bedröfvade, eländiga blinda qvinna," säger hon. Hon sätter nu 
sitt hopp till rikskanslerens bemedling att hos Kongl. Maj:t erhålla sin 
sons benådning, så mycket mera som drängen var af danska föräldrar 
och ingen målsägare under de sedan hans död förflutna åren anmält sig. 

Drottning Christina beviljade omsider Elisabeth von Vietinghoffs bön 
och gaf hennes son fri lejd att inför rådet i Reval försvara sin sak, och 
då ingen målsegare fanns att föra talan emot Henrik Rehbinder, är det 
antagligt, att målet blef afskrifvet. 

Under sin landsflykt vistades han utan tvifvel vid svenska hären i Tysk
land, hvarest vid ifrågavarande tid det trettioåriga kriget som bäst pågick. 
Den, som var förklarad i akt, kunde nemligen med full säkerhet vistas 
hvar som helst, utom i det land, i detta fall Estland, hvars styrelse 
utfärdat aktförklaringen; men han kunde icke utan stor risk beträda detta 
lands jord förr än han erhållit lejdebref. 

Såsom ryttmästare vid Drottning Christinas lifreg: te till häst deltog 
Henrik Rehbinder med så stor utmärkelse i belägringen af Prag 
(1648), att han redan samma år blef befordrad till major vid nämnda 
regite.1 Efter det långvariga krigets slut vidtogos emellertid stora 
indragningar vid krigsmakten, som efter fredsslutet 1648 var större 
än behöfligt. Henrik Rehbinder erhöll då, i likhet med många andra 
af trettioåriga krigets hjeltar, 1650 sitt afsked, hvarvid svenska härens 
då varande generalissimus, Pfalz-grefven Carl Gustaf — sedermera 

1 1649 befann han sig i denna egenskap i Wismar, der han nämnda år „afdan-
kade" ryttaren Herman Böllia, som förut varit »adelsbuss". 
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konung Carl X Gustaf — gaf honom det vitsord, att han uppfört sig 
som en tapper och trogen officer, med tillägg af den försäkran, att 
det skulle erkännas och ihågkommas. 

I fem år var Henrik Rehbinder nu utan militär tjenst, men han 
hade 1647 blifvit utnämnd till assessor i Estländska Manngerichten. 
Att han icke var främmande för hoflifvet under den lysande period 
deraf, som följde på drottning Christinas tillträde till regeringen såsom 
myndig, synes deraf, att han jemte många af det svenska ridder-
skapet deltog i den största och praktfullaste riddarfäktning till fots, 
som egt rum i Sverige, vid det tillfälle, då drottningens födelsedag 
den 8. dec. 1651 firades med ett af grefve Magnus Gabriel De la 

Gardie anordnadt upptåg på Rännarebanan, der „Mars, Caesar, 
Antonius och Musas" deklamerade verser till Christinas ära, hvarpå 
följde riddarefäktninger. 

Sedan Carl X Gustaf tillträdt regeringen i Sverige och den svenska 
hären efter det polska krigets utbrott behöfde förstärkas, påminde 
han sig den tappre officern från trettioåriga kriget och erbjöd honom 
öfverstelöjtnantsbeställningen vid fältmarskalken grefve Gustaf Adolf 
Leijonhufvuds lifreg: te till häst, hvilket anbud blef antaget. Att detta 
regemente anvärfvadas i Östersjöprovinserna, synes framgå af en 
Henrik Rehbinders skrifvelse till Kongl. Maj:t af 1662 7/o. hvari han 
säger, att han anvärfvat sal. grefven fältmarskalken Leijonhufvuds 
lifreg:te till häst, samt att han dervid icke såsom andra åtnjutit någon 
samlingsplats, utan måst underhålla ryttarne på sin egen gård och 
på sin egen bekostnad. 

Under Carl X Gustafs polska krig utmärkte han sig mycket och 
var ständigt i rörelse med sitt reg:te, som han förde under öfver-
stens frånvaro i Finland. Han fick derunder tillfälle att göra konungen 

HENRIK REHBINDERS (Tab. 5) NAMNTECKNING 
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en betydande tjenst. Då en hop polackar, som ansågos för trogna 
och svenskarne tillgifna, 1655 öfverföll den i Lithauen med 6 rege
menten stående general Griffin, som härigenom hotades med under
gång, skyndade Henrik Rehbinder i spetsen för regementet till hans 
undsättning och „salverade" honom genom att anfalla och fullständigt slå 
den 5000 man starka polska corpsen, hvarvid han tog 2 öfverstar, 
60 andra officerare och 250 man till fånga, hvarjemte han eröfrade 
många fanor och segertecken. 

I spetsen för Lifregementet till häst deltog han sedermera med 
stor utmärkelse och tapperhet i de på lifländska gränsen förefallande 
krigshändelser och utmärkte sig isynnerhet i slaget vid Culm (1656) 
under rikskanslern grefve Magnus Gabriel De la Gardies befäl, 
hvarjemte han med samma framgång deltog i de många striderna i 
Lithauen. Till belöning för dessa bragder blef Henrik Rehbinder 
1656 i apr. utnämnd till öfverste för Lifregementet till häst. Fält
marskalken grefve Gustaf Adolf Leijonhufvud, efter hvilken rege
mentet dittills uppkallats, afled den 29 nov. 1756 i fältslaget vid 
Rautis i Finland, der han förde befälet. 

Vid reträtten ur Lithauen, när ryssarne med hundra tusen man 
inföllo i Lifland och började belägra Riga (1656), kommenderades 
öfverste Rehbinder med sitt regemente till denna stads undsättning 
och visade under densammas belägring många prof på „försigtighet 
och mannamod". „Med regementet gjorde han många lyckliga utfall, 
hvarvid fiendens verk förstördes, många högt uppsatta officerare togos 
tillfånga, fanor och troféer eröfrades och ett oräkneligt antal fiender 
nedgjordes, hvarigenom allt han under hela belägringen gjorde Sve
riges krona en god och vigtig tjenst." 

Under konung Gustaf II Adolfs, drottning Christinas samt konun
garne Carl X Gustafs och Carl Xl's regeringar togos ofta enskilda 
personers offervillighet i anspråk för kronans tjenst, utan att de all
tid derför erhöllo någon lön, utan fast mer mången gång måste till
släppa stora summor af sina egna medel till uppsättning eller underhåll 
af krigsfolk. Naturligtvis måste dessa personer för sina till det all
männa bästa gjorda uppoffringar slutligen hafva någon ersättning, 
hvilken intill slutet af Carl XI's minderårighet vanligtvis utgick under 
form af donation utaf kronogods eller af s. k. fjerdepartsräntor. Huru 
Carl XI sedermera förfor med dessa Kongl. Maj:ts och kronans for-
dringsegare och med deras välfångna egendom, är kändt. 

Att Henrik Rehbinder gjort stora uppoffringar för kronans räk 
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ning, framgår bland annat af hans redan omnämnda skrifvelse till 
Kongl. Maj:t af 1662 7/»> hvari han säger, att han uti Sveriges kro
nas och framlidna konungars tjenst tillsatt lif och blod samt låtit 
bruka sig öfver trettio års tid emot rikets fiender, att hans tvenne 
äldsta söner (Bernhard och Otto) „allaredan uti fjorton år märkeliga 
tjenster uti i krigsväsendet gjort hafva, samt af fienden både fångne 
och sargade varit," att hans lön är innestående, att han under värf-
ningen af sal. fältmarskalken grefve Gustaf Adolf Leijonhufvuds lif-
regemente till häst „med all som största olägenhet" måst underhålla 
manskapet på sin egen gård utan att derför åtnjuta någon ersätt
ning, samt att han under Rigas belägring „lidit en stor och obotlig 
skada på sina munderingar"; derföre hemställer han, att såsom skade
stånd såväl för hans innestående lön som hans för kronan hafda 
omkostnader gården Kungslena med underlydande bönder och lägen
heter i Vestergötland, som hans sal. fader för sina gjorda tjenster 
erhållit i förläning på sin och sin hustrus lifstid, äfven måtte med 
kongl. konfirmation öfverlåtas på honom samt hans barn och arf-
vingar. 

Denna ansökan bifölls på så sätt, att Kongl. Maj:t genom öppet 
bref den 23 apr. 1661 resolverade, att Kungslena gård, som enligt 
Reduktionskollegii resolution den 20 febr. 1662 efter fru Elisabeth 
Rehbinders, född von Vietinghoff, död borde återfalla till kronan, 
och som förut innehafts af Steenbock-slägten,1 skulle, i anseende 
till de goda tjenster denna slägt alltid gjort kronan, förlänas till öfver-
kammarherren grefve Johan Gabriel Steenbock, dock att denne i 
utbyte mot Kungslena skulle till kronan återgifva hans i Satakunda 
och Kyro s:nar i Finland belägna hemman, hvilka i konsideration 
af den tappra krigstjenst Henrik Rehbinder gjort och bevisat konun
gen och riket samt fortfarande jemte hans barn och efterkommande 
gjorde och bevisade, honom förunnades och efterläts med alla dertill 
hörande egor och lägenheter i åker och äng, skog, mark, fiskerier, 

1 Kungslena hade varit doneradt till riksrådet grefve Fredrik Steenbock under 
Norrköpings besluts vilkor. — Donationer på Norrköpings besluts vilkor gingo, i 
enlighet med de grundsatser, som vid riksdagen i Norrköping 1604 blifvit fastställda, 
utan förstfödslorätt i arf inom manslinien; men efter dennas utslocknande skulle 
de återfalla till kronan. Dock kunde länet öfverlemnas till döttrarna och deras man
liga arfvingar, om de togo män, som kunde göra kronan tjenst. Fördelaktigast var 
att erhålla gods såsom allodiala donationer, hvilka i likhet med adelns gamla frälse
gods innehades med arfsrätt på både mans- och qvinnolinien och kunde afyttras 

såsom annan egendom. 
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qvarn och qvarntullar, torp och torpställen i våto och torro, närby 
och fjerran, intet undantagandes af det, som dertill lyder och ligger, 
af ålder lydt och legat hafver eller med lag och dom tillvinnas kan, 
att nyttja, bruka och behålla för sig, sin hustru och efterkommande 
äkta manliga bröstarfvingar och så arfvinge efter arfvinge till evärde-
lig egendom under adelig frihet och frälsemannatjenst; dock att hans 
moder fru Elisabeth von Vietinghoff skulle i ersättning för Kungs
lena under sin lifstid uppbära räntan af dessa 18 gårdar: Hartula, 
Mannelsby, Hrinijärwi, Torilla, Williakkala, Ingula, Hirwola, Jerwis, 
Urdias, Kaliankialä, Erutala, Stora Röje, Hawkiärwi, Enkalax, Juka-
mäki, Warosalmi, Lerwia och Larbo, utgörande tillsammans 35 
hemman. 

Dessutom erhöll Henrik Rehbinder genom Kongl. Maj:ts öppna 
bref den 13 okt. 1666 „både för de långa och trogna tjenster", 
heter det deri, „som han Oss och Sveriges Krona bevisat hafwer, 
såsom ock till soulagement för de omkostnader, som han uppå sina 
många söner har gjort och ännu gör till att låta employera dem i 
Wår och Kronans tjenst," för sig och sina arfvingar „den pantskil-
ling på de fjerdepartsgods i Kexholms norra län och Niemi s:n, som 
han till Kronan borde återgifva, såsom ock på Kinnäjärwi, Lachna 
och Rijmkylö, en och trefjerdedel, till så stor summa, som dess 
ränta belöper sig till," så att han och hans arfvingar icke skulle af-
träda nämnda räntor till kronan, förr än den derpå löpande pant-
skillingen blifvit dem till fullo betald. 

Först den 11 juni 1642 hölls arfskifte efter fadern, då Henrik 
Rehbinder och hans broder Bernhard sammanträdde på Kurrisaar i 
närvaro af deras slägtingar Ewert Taube till Odenkatz och Henrik 
Strijk till Ottenkiill för att göra en vänlig öfverenskommelse om 
fördelningen dem emellan af deras i Tristfer (St. Catharinen) s:n 
belägna fädernegods. Dervid bestämdes, att Henrik såsom den äldsta 
brodern skulle erhålla som sin anpart: byn Uddrich, hvaraf han 
gjort ett herresäte, med 6 hakenland fett stycke jord som årligen 
gaf 300 rubel i nettoinkomst), byn Tolkolep med qvarnen och 7 hld., 
byn Möokull med 12 hld., qvarnen Naggal med 1 hld., byn Salla 
med 4 hld. samt Wessikarar och Oraferre med 2 hld. Bernhard 
såsom den yngsta brodern skulle som sin arfvedel erhålla: sätes
gården Kurrisaar med 6 hld., byn Paijnal med 6 hld., byn Korbes 
med 4 hld., qvarnen Ferri med 1 hld., Porket med 2 och Sork 
med 1 hld., byn Kurtna med 4 hld. samt dertill byggnadsplatsen på 
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Domberget i Reval. Hvad deras kära systrar beträffar, skulle hvar 
och en af bröderna taga till sig en, och om Gud skulle beskära 
dem ett godt gifte, förband sig hvarje broder att af sin del gifva 
systern hemgift och utstyrsel. 

Efter sin fader hade Henrik Rehbinder äfven ärft Wagenkiill och 
Fornetorp i Lifland, eller möjligen utlöst brodern ur dessa egen
domar. Kawandtholm i Wiborgs och Tawastehus län i Finland, som 
i friherrebrefvet och flerstädes säges hafva varit hans arfvegods, hade 
han deremot, liksom det i samma län belägna godset Egola, år 1652 
köpt af Berend Taube för 5000 r:dr, med vilkor att den deraf ut
gående fjerdepartsräntan, på hvilken öfverste Taube erhållit lifstids 
frihet, efter hans dödliga frånfälle skulle erläggas till Kongl. Maj:t 
och kronan. Från erläggande af denna afgift sökte Henrik Rehbin
der sedermera hos Kongl. Maj:t befrielse. 

Senare kom han genom sitt andra gifte i besittning af flera gods 
i Sverige, nemligen Lingsberg, Sunnerstad och Boo. Frösåker och 
Gripenberg hade han antagligen köpt, det sistnämnda af fältmarskal
ken grefve Carl Gustaf Wrangel af Salmis eller af dennes arfvingar. 

Den 1 febr. 1653 utfärdade Göran Carlsson Boye — sedermera 
Henrik Rehbinders måg — till hans faster fru Anna Rehbinder, enka 
efter överstelöjtnanten Ernst Dönhoff, en skuldförbindelse å 1050 
dukater in specie, för hvilken såsom säkerhet pantsattes byn Warrang 
i Estland. Denna obligation innehades slutligen af Henrik Rehbinder, och 
att densamma förorsakade honom åtskilliga svårigheter med Boyes arfvin
gar, framgår af ett bref till riksrådet Göran Fleming af Liebelitz, dateradt 
Åbo den 20 sept. 1665, hvari han meddelar, att dessa med stöd af 
Kongl. Hofrättens bref till guvernören Bengt Horn den 6 april 1664 
låtit seqvestrera „de Piotzke godsen",1 under hvilka byn Warrang för
modligen hörde, och hvari riksrådet Fleming äfven hade en fordran på 
1000 r:dr in specie. 

Boye hade aflidit före den 17 mars 1663, då enligt staden Stock
holms registratur »öfverste Henrik Rebenders commissionshafvande 
Gabriel Gyllenstolps upplåter å Rebenders vägnar till Berendt Ludekingk 
och hans hustru Hebble Grönfelt en gård å fri och egen grund på 
Ladugårdslandet vid Konungsgatan, hvilken tillhört hans framlidne svåger 
(bör vara måg) Herr Carlsson Göran Boye". 

1 År 1664 i mars upprättades i Reval mellan Henrik Rehbinder och Casper 
Wrede, friherre till Elimä och herre till Sitz och Pipola, ett fördrag angående „die 
Pipischen Guter", hvilka torde vara identiska med „de Piotzke godsen". I under
skriften på nämnda handling skrifver sig Henrik Rehbinder: »Erbbeherrscher zu 
Uddrich, Kavandtholm und Wilsala, Obrister zu Hoss". 
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Efter dennes död blef Henrik Rehbinder förmyndare för sin dotter
son, Boyes son med hans dotter Hilgard, Georg Henrik Boye till Kulla
gård och Warrang, och med anledning af de intrasslade affärerna efter 
fadern beredde detta förmyndarskap honom många svårigheter. 

Det framgår dessutom af hans brefvexling, att han var mycket miss
nöjd med nämnde sin dotterson. Sålunda skrifver han till sin son Otto 
från Kawandtholm den 13 apr. 1678, att Boye (Georg Henrik) titulerar 
sig för baron, ehuru ingen Boye någonsin kan bevisa, att han varit 
friherre, och ehuru han sjelf hade visat honom i svenska riddarhus-
matrickeln, att Boyenamnet icke står i grefve- och friherreklassen, utan 
i andra klassen bland adelsmän, hvars förfäder varit riksråd, och han hade 
sagt honom, att han icke skulle utge sig för baron, emedan han endast 
kunde få skam, men ingen ära deraf. Det kunde gå med honom som 
med hans salige fader, som äfven i Sverige utgifvit sig för baron, 
och hvilken, då han inställt sig på Riddarhuset bland grefvar och fri-
herrar, höll på att bli utkastad genom fönstret. 

Han återkom till denna sak i ett annat bref till sonen Otto, dateradt 
Wiborg den 18 maj 1678, deri han säger, att Boye utger sig för fri
herre och begagnar friherretiteln. „Jag kan" säger han, „icke veta, hvem 
som gjort honom dertill. Jag har visat honom den svenska matrickeln, 
hvaraf synes, att ingen Boye är friherre. Han borde icke heller utge 
sig derför. Hans fader har äfven en gång på Svenska Riddarhuset ut
gifvit sig derför; men han fick så mycket ondt deraf, att han tackade 
sin Gud, att han kom med lifvet derifrån, och denne lymmel, som också 
företagit sig detsamma, gör dermed skada åt mig och alla mina barn. 
Boyarna stå i andra klassen af adelsmän, hvars förfäder varit riksråd, 
och de äro i denna klass af de allra sista, blott 4 stå efter dem. Jag 
öfversänder till min kära son en copia af andra klassens matrickel, hvaraf 
synes, att hans förnäma herrar slägtingar blifvit såsom riksråd insatta 
framlör andra adelsmän, men friherrar äro de icke. Så är han då 
icke min dotterson, och vill jag icke förr svara honom, än han kan visa, 
hvilken som gjort honom till baron." 

I sistnämnda bref tackar han sonen Otto för brefvet af den 29 
april, hvari han underrättar honom om, att han skrifvit till „commissarien 
emot Boye i Reval" och sändt honom räkningar och redogörelse för 
hela förmyndarskapet med uppgift på, huru lång tid han innehaft godsen, 
hvilka han i mycket dåligt skick utlöst af främmande händer. Hvad 
inventarierna beträffade, så hade han icke riktigt emottagit dem af någon, 
utan de hade varit beslagtagna af kreditorema för hans faders skulder, 
och det kunde ses af Alexander Watssons räkning, att från Kullagård 
var borttaget för 186 daler samt porslin och andra saker för 529 daler 
16 runst, i böcker för 139 daler kopparmynt samt andra saker för 90 
daler, så att ingenting blivit qvar. Genom landtrådet Berndt Johan von 
Uexkull hade han förnummit, att målet blifvit utsatt till den 1 juli; han 
önskade sjelf kunna komma tillstädes, och han skulle äfven inställa sig, 
såvida han icke erhölle order af sin „Nådige Konung" ang. den general-
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mönstring, som skulle ega rum, för hvilken tiden ännu icke blifvit ut
satt, men om hvilken han dagligen väntar order, enär han afsändt 
överstelöjtnanten Grotenfelt såsom kurir till konungen och återväntar 
honom stundligen, då han afreste den 24 febr. (från Wiborg 1678) med 
posten. 

AF Henrik Rehbinders brefvexling erfar man, att han, äfven då 
han icke låg i fält, förde et mycket rörligt Iif. Än finner man 
honom i Finland på hans egendom Kawandtholm samt i Åbo och 
Wiborg, än i Estland på Uddrich eller Kurrisaar samt i Reval, än-
i Sverige i Stockholm. Att göra täta resor öfver Östersjön och 
Finska viken tyckes för honom icke varit någon svårighet. 

På sina egna många gods samt på sin myndling Georg Henrik 
Boyes egendomar hade Henrik Rehbinder förvaltare, hvilka till 
honom tid efter annan afgåfvo rapport öfver förhållandena vid 
vederbörande egendom. 

Sålunda skrifver till honom den 2 mars 1663 förvaltaren på Boyes 
egendom Kullagård i Finland, Herman Poitz, och redogör för ställningar 
och förhållanden på gården. Han hade låtit lägga golf i nybyggnaden 
och beklädt densamma utvändigt med bräder samt låtit hugga timmer 
till ett fähus, sedan det gamla fähuset fallit ned förliden höst. „Rytt-
mästarens tjenare Johan" hade gjort pigan Kristin med barn samt Rön-
bran likaledes gjort pigan Lisa i Starby med barn, „och nu vet jag 
intet", säger han helt bekymrad, „åm iagh skall kjöra bårt dem från 
tjensten eller inte, för såm iagh får swar ifrån Herr Öfversten". 

Den 15 jan. 1673 skrifver Henrik Rehbinders „amtman" på Udd
rich, Niels Roman, till Kawandtholm, der hans husbonde befann sig, 
och berättar, „huru som med arbetet och allt annat tillgår". Först hade 
han mältat 197 tunnor malt. „Anbelangande bönder och ränter" hade 
han icke bekommit mera än hvad han meddelat i sin förra skrifvelse, 
nemligen „ 1Q1/* last och 1 tunna". Med hö på hofvet var det nästan 
knappt; intet mera var qvar än det som fanns på ängen mellan Golask 
och Hofnäs samt på andra sidan bäcken; den 14 jan. hemtades från 
Warango 55 små lass, men der var ingenting mera qvar, och han hade 
måst noga se efter, att det intet spilldes i stallet eller i fägården. Af 
strömmingen hade han fått försälia 5% tunna, men de öfriga voro qvar. 
Äfven hade han låtit hugga och föra på hofvet 400 famnar ved och 300 
stockar och plankstockar. Derjemte hade han låtit rödja ängen på andra 
sidan bäcken och, „gamla Elias" hade gjort sig flit med den ängen, som 
generalen lofvat honom att rensa. Strax efter jul hade halmen i rians 
lada tagits till boskapen. — Slutligen meddelar han, att »välborna gene-
ralinnan ville skicka spannmål till Reval, men att han, „fatige tienare", 
satte sig deremot på grund af generalens order. Sedan hade „den 
wälborna Fruun" icke velat se honom för sina ögon, utan sjelf velat 
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beställa allt, som på hofvet behöfdes, och hon hade många gånger sagt, 
att han skulle derifrån och Oloff bli amtman på hofvet. Svårt hade 
han äfven att få penningar till nödiga utgifter och att reda sig i det 
främmande landet. 

Att det producerades icke obetydligt med säd på Henrik Reh
binders egendomar, framgår deraf, att Kongl. Maj:t i öppet bref 
af den 5 nov. 1670 ger honom tillstånd att till Stockholm transpor
tera och försälja 1000 tunnor spannmål från hans egendomar i Est
land, Lifland och Finland. 

Den 11 aug. 1668 erhöll Henrik Rehbinder jemte öfverste Ewert 
Taube Kongl. Maj:ts öppna bref till landtmarskalken herr Johan 
Gyllenstierna, att de, eftersom de bevisat deras adliga stånd, skulle 
bli på Riddarhuset intagna med åtnjutande af lika privilegier och fri
het, som voro ridderskapet och adeln i Sverige medgifna. Henrik 
Rehbinder blef introducerad i gamla matrickeln under n:r 713 bland 
adelsmän. 

Af Carl XI's förmyndarregering hade Henrik Rehbinder för sina 
långvariga trogna tjenster och för de -stora uppoffringar af egna me
del, han gjort för kronans räkning, sålunda erhållit åtskilliga belönin
gar. Han hade fått förläning på Williakkala m. fl. gårdar efter sin 
moders död, efterskänkning af fjerdeparträntorna af sina gårdar i 
Kexholms län samt slutligen introduktionsbref på Riddarhuset. 

När Carl XI blef myndig, påminde han sig äfven den gamle 
pröfvade krigaren och utnämnde honom den 26 juni 1673 till gene-
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ralmajor af kavalleriet och till chef för den finska militien, på samma 
gång som han anförtrodde honom den finska gränsortens bevakning. 

Såsom guvernör- i Finland, hvilket till följd af sistnämnda befatt
ning var hans titel, hade han sitt säte i Wiborg, hvarest man finner 
honom den 23 febr. 1674, då han derifrån aflät en skrifvelse till 
generalkrigskommissarien Balthasar Gyldenhoff (sedermera friherre 
Gyldenhof, n:r 84) i Stockholm. 

Under kriget i Skåne på 1670-talet hade konungen beordrat 
öfverbefälhafvaren i Finland, fältmarskalkslöjtnanten grefve Axel 
Julius De la Gardie, att i sistnämnda land uppbringa manskap och 
försända detsamma till Estland och Lifland för att deltaga i den 
expedition, som man från de svenska Östersjöprovinserna genom 
Kurland, Samogitien och Preussen ämnade sända till Pommern för 
att undsätta fältmarskalken Otto Wilhelm Königsmark, men hvilken 
expedition först 1678 kom till stånd. 

Under fältmarskalkslöjtnanten De la Gardies frånvaro erhöll 
generalmajoren Henrjk Rehbinder order att med ifrågavarande man
skap förrätta mönstring, hvilken egde rum i Wiborg 15—29 aug. 1677. 

I sin derom den 30 s. m. till Kongl. Maj:tafgifna rapport säger 
han, att orsaken till det långsamma förloppet af mönstringen var, 
att folket för det långa afståndets skull — öfver 100 mil från Öster
botten och Åbo län — icke kunde inställa sig på de af fältmarskalks
löjtnanten bestämda terminer, och att när det slutligen anlände, följde 
truppafdelningarna så tätt på hvarandra, att det ena regementet 
måste stå och vänta, medan det andra mönstrades. Sådana svårig
heter och besvärligheter hade dessutom under mönstringen före
kommit, att han oaktadt all flit och möda icke kunnat fortare full
göra densamma. 

Att tillståndet inom Finland denna tid icke var det bästa, och 
att almogen derstädes betungades med oerhördt stora krigsbördor, 
framgår af ifrågavarande mönstringsrapport. „Vid sista upptåget och 
marschen till Lifland," heter det deri, „hade en del af det uppbådade 
manskapet uteblifvit från samlingen, nemligen af manskapet från 
Wiborgs och Nyslotts län tillhörande öfverstarne Grubbs och Muncks 
infanteriregementen, äfvensom af öfverste Melins kavalleriregemente 
och 200 man af öfverste Ugglas regemente under öfverste Baranoff, 
hvaraf största delen förmodades vara afgången till Skåne". De ute-
blifna hade nu erhållit order att inställa sig till mönstring, fotfolket 
den 15 och 17 sept. och ryttarne den 20 s. m. 1677. 
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Såväl ryttare- som dragonbönder i Wiborgs län hade, liksom 
rusthållarne vid Åbo läns och Liewens reg:te, erhållit generalmajor 
Rehbinders befallning att rusta (uppsätta ny karl), antingen deras 
karlar voro i lifvet eller ej. Af infanteriet var i landet ganska få 
officerare, som kunde taga befattning med manskapets uppbringande 
och anskaffning. Af öfverste Creutz' sqvadron var ingen officer 
qvarblifven, som kunde förrätta värfningen; af öfverste Mellins ka-
vallerireg:te funnos 2 ryttmästare samt några löjtnanter, kornetter 
och underofficerare; af öfverste von Budbergs dragonreg:te fanns 
ingen officer (många af dem voro vid armén i Skåne), och största 
delen af underofficersplatserna voro vakanta, emedan man icke kunde 
skaffa personer, som voro villiga att bekläda dem. Öfverste von 
Budberg hade erhållit order att, så snart han med sitt folk kommit 
öfver till Lifland, derifrån afsända några goda officerare för att re
krytera det återstående manskapet af reg:tet. Af öfverste Löschern 
von Hertzfelts reg:te, som ansågs behöfva en god officer, om det 
skulle kunna uppbringas, hade öfverste Grotenfelt jemte några öfver-
och underofficerare blifvit beordrad att qvarstanna i landet, under 
det att öfverste Enesköld skulle följa folket till Lifland. 

„Det uppbringade manskapet var friskt och godt," säges det vidare 
i rapporten, „men cavalleriet med • mycket slätt gevär försedt och 
icke heller mycket väl med kläder stofferade, utan största delen af 
landtregementet med vallmar klädde; och" af prest-och civilbetjentes 
ryttare också till största delen med vallmar beklädde, men drago-
nerne så slätt munderade, att förutom .det de hvarken musquetter 
eller värjor hafva, och jag nogsamt dem tillhållit, att de sig värjor 
förskaffa skulle eller ock så många penningar, att de derför i Lif
land kunna uppköpas, rider största delen med träsadlar, utan stöflar 
och med sina slätta vallmarskläder, och om man dem icke hade 
emottagit, hade man fuller icke öfver 100 man dragoner kunnat af 
begge regementen uppbringa, ehuruväl de nog få voro, som har kunnat 
komma till marschen emot det antal, som eljest herr riksrådet och 
fältmarskalkslöjtnanten mig uti ett projekt uppsatt och tillsändt hafver. 
Infanteriet är också godt manskap, men alla utan gevär och största 
delen utan kläder, dock med sina vallmarskläder försedde." 

Generalmajor Rehbinder. anmäler derjemte, att ryttmästaren vid 
öfverste Mellins regemente Petter Pistolehielm för de svåra rätte
gångars och processers skuld, hvari han var invecklad, vid mön
stringen anhållit om afsked från sin tjenst, hvilket han beviljat med 
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förbehåll af Kongl. Majrts bekräftelse derå, samt att han med samma 
förbehåll i Pistolehielms ställe förordnat till ryttmästare sin son 
Gustaf Rehbinder, hvilken, säger han, „uti Eders Kongl. Maj:ts 
tjenst sig en god tid har bruka låtit och så för kapten först under 
Bergsregementet som ock sedan under Dragoner under öfverste 
Wangelin för kapten tjent." 

Slutligen beder han konungen påminna sig, att det nu är på 
femte året sedan han erhöll fullmakt på „generalmajorschargen 
öfver den Finska militien", samt att han icke mindre deruti än till-
förene vid alla occasioner och förrättningar, som varit honom anför
trodda uti konungens tjenst, förhållit sig så och brukat den högsta 
flit, att han förmodar det vara skett till konungens nådiga nöje, men 
att han under den tid han beklädd generalmajorstjensten „icke en 
penning eller dess värde åtnjutit, hvarken till underhåll eller lön," 
utan måst uppehålla sig utaf sina egna medel, „förutom det," säger 
han, „att jag ock mina söner, hvilka helt dismunderade för sina 
fiender vordne äre, nu måtte hjelpa till att uppmundera," anhållandes 
han för den skuld på grund af hans långa krigstjenst och dervid 
utståndna „svåra travailler", äfvensom på grund deraf att han på 
sin tilltagande ålderdom är trött, att blifva försedd med en lugnare 
befattning. 

Vid ifrågavarande tillfälle mönstrades 24 kompanier ryttare och 
dragoner med tillsammans 70 officerare, 124 underofficerare och 1840 
man samt 5 kompanier fotfolk med tillsammans 12 officerare, 27 
underofficerare och 992 man, eller en sammanlaggd styrka af 29 
kompanier, utgörande 82 officerare, 151 underofficerare och 2832 man. 

Af dessa 29 kompanier tillhörde: 5 „Överstelöjtnant Johan Creutz' 
Esquadron", 4 „ Överstelöjtnanten Johan Apoloffs Esquadron af 
civilbetjentes och presterskapets ryttare", 4 „Major E. Jordans 
Esquadron af Åbo läns rekryter vid Öfverste Lievvens regemente", 
4 „Major Berendt Rehbinders1 Esquadron av Wiborgs läns rekryter 
vid Öfverste Berndt Mellins regemente Karelska Kavalleri", 4 „en 
Esquadron af Öfverste Budbergs- regemente Karelska dragoner", 
3 „en Esquadron af öfverste Löscherns3 regemente, 1 „öfverste 
Otto Reinhold Taubes4 infanteriregemente", 2 „Öfverste Anders Mag-

1 Frih. Bernhard Henriksson Rehbinder, Tab. 6. 
2 Leonard Gustaf von Budberg, friherre Budberg, n:r 98. 
3 Anders Löschern, natural. Löschern von Hertzfelt, n:r 802. 
* Möjligen landshöfdingen frih. Otto Reinhold Taube af Carlöö. 
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nus Muncks infanteriregemente". Dessutom mönstrades en del man
skap tillhörande »Öfverste Didrik von Ostens infanteriregemente". 

År 1678 höll Henrik Rehbinder ånyo en dylik mönstring med 
några hundra man, ryttare, dragoner och soldater, „den första ter
minen den 20 jan. i Werkelop de Nyländske och Åboske, den 5 
febr. öfverste Bernhard Mellins återstående ryttare och från båda 
dragonreg:tena öfverste Budbergs och öfverste Löscherns, hvilket 
drog ut till den 20 februari; och med 
de några hundra man som jag behand
lade," säger han (i ett bref till sin son 
Otto), „var det ganska svårt att reda 
sig, ty så snart som de blifvit inskrifne, 
så slogos de inskrifna knektarne i sko
gen, och måste jag genom officerare 
med våld låta skilja dem åt." 

Konung Carl XI tyckes icke hafva 
fäst något afseende vid Henrik Reh
binders anhållan om en lugnare plats; 
ty han innehade till sin död sin tjenst 
såsom generalmajor öfver den finska 
militien och sin befattning såsom guver
nör i Finland, hvilka beställningar han 
enligt konungens eget vitnesbörd „med 
största flit och dexteritet beklädt och 
alltid i de femtioåtta år, han låtit sig i 
Wår och Riksens verkeliga tjenst bruka, 
en underdånig Zele för Wårt och Wårt 
Rikes intresse temoignerat." 

Den 12 febr. 1880 blef Henrik Rehbinder upphöjd i friherrligt 
stånd och erhöll s. å. den 5 okt. introduktion på Svenska Riddar
huset såsom Friherre Rehbinder till Uddrich, under n:r 77. Han 
och hans äkta manliga afkomlingar skulle enligt friherrebrefvet 
skrifva sig friherrar till hans arfvestamgods Uddrich, Wagenkull och 
Kawandtholm. 

Han afled i Stockholm den 13 okt. 1680 i en ålder af 76 år 
och begrofs med mycken ståt i St. Nikolai kyrka (Storkyrkan) der-
städes i en med inskrifter sirad kopparkista. I denna blef hans lik 
några år senare flyttadt till den under Vermdö kyrka murade familje-
grafven. I denna kyrka ses ännu hans hufvudbanér och hans 16 

HENRIK REHBINDERS HUFVUD

BANÉR I VERMDÖ KYRKA 
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anors vapen. Å hufvudbaneret finnes följande inskrift: — „Kongl. 
Maj:ts Troman och General-Major af Cavalleriet den Högvälborne 
Herre Herr Henrik Rehbinder, Frijherre af Uddrich, Herre till 
Wilsala, Kawandtholm och Williakkala, wardt födder hijt till världen 
åhr 1604 den 8 Octobris och i Herranom saligen afsomnade den 
13 Octobris 1680". — Derunder är fästad en silfverplåt med in
skrift: „ Detta vapen är 1845 renoveradt genom föranstaltande af 
stamfaderns tvenne ättlingar Guvernören i Tawastehus län m. m. 
Frih. O. Rehbinder och Ledamoten af Finlands senat O. R. Reh
binder". — 

Henrik Rehbinder hade tjenat svenska kronan under fyra regen-
ter (deribland tre utaf Sveriges största konungar) Gustaf II Adolf, 
Christina, Carl X och Carl XI, och han var en krigare såsom få, 
utmärkande sig för klokhet och mannamod öfverallt, der han upp
trädde. 

„Han egnade soldaten mycken ömhet", säger en af hans biogra
fer; „men då rikets tjenst fordrade och fienden var för handen, 
förde han honom så i elden, att han nödvändigt måste göra sin skyl
dighet med hela sin förmåga". — 

Under sitt långa, af ständiga mödor och faror uppfyllda krigarlif 
hade Henrik Rehbinder tvenne gånger ingått äktenskap. Första 
gången gifte han sig med Hilgard Elisabeth von Uexkiill, hvars fader, 
landtrådet Otto Ottosson von Uexkiill, tillhörde den urgamla, för 
ridderlig tapperhet kända slägt, som under de lifländska härmästarnas 
tid ansågs som en af de förnämsta i Östersjöprovinserna. Hennes 
moder, Hilgard Johansdotter von Uexkiill-Gyllenband, var dotter 
till öfversten Johan von Uexkiill-Gyllenband och Anna Maijdel samt 
tillhörde en annan gren af den i Östersjöprovinserna vidt spridda 
Uexkiillätten. Generalmajoren och landshöfdingen Otto Reinhold 
von Uexkiill, friherre Yxkull, n:r 203, var sonson till Hilgard 
Elisabeth von Uexkiills broder, landtrådet i Estland Otto Reinhold 
von Uexkiill och Margaretha von Zöge. 

Med sin första hustru hade Henrik Rehbinder 10 söner, som 
alla voro i svensk krigstjenst. Att det äfven på denna tid icke var 
någon lätt sak att uppfostra och underhålla så många, framgår af 
flera hans skrifvelser till Kungl. Maj: t eller till Krigskollegium, hvari 
han säger, att han gång på gång måst utrusta och uppmundera sina 
söner för Kongl. Maj:ts och rikets tjenst, deri de lika litet som 
han sjelf åtnjöto skälig ersättning. I dessa skrifvelser anhåller han om 
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ANNA REHBINDER F. BURE (Tab. 5) 

avancement för än den ena, än den andra utaf dem. Sålunda an
håller han 1668, att hans son Carl Gustaf, „som nyligen från Tysk 
land hemkommen är", måtte befordras till fänrik vid „Lasca de Pelles 
(de la Chapelles) Esquadron". 1671 den 22 maj anhåller han om 
en fänriksbeställning för sin son Gustaf och 1672 den 25 apr. om 
avancement för sin son Reinhold, hvilken, säger han, „tjenat såsom 
korpral vid Christer Horns regemente och sedan 1662 såsom fänrik 
vid öfverste Mellins regemente och städse derunder åtnjutit sina 
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öfverofficerares contentement samt ådagalagt den största dexteritet 
och det största nit". Dessa faderns ansökningar medförde alltid 
åsyftad verkan, så att de begärda befordringarna alltid kommo till 
stånd. Hans söner inträdde alla vid unga år i krigstjenst, de tvenne 
äldsta, Bernhard och Otto, redan vid omkr. 15 års ålder, och slut
ligen hade han den ovanliga lyckan att på en gång föra sina tio 
tappra söner, alla officerare i svenska armén, med sig i striden mot 
rikets fiender. Fem af dem tillsatte härunder lifvet, under det att 
alla de öfriga blefvo svårt sårade. Också erkänner konung Carl XI 
deras berömliga förhållande, då han i friherrebrefvet särskildt om
nämner dem. 

Enligt en familjesägen, för hvilken dock inga bevis föreligga, 
skulle, då Carl XI en gång på Gripenberg gästade Henrik Rehbinder, 
den gamle krigaren vid den festmåltid, han då gaf konungen, varit 
omgifven af alla sina 10 söner. I händelse denna sägen eger någon 
grund, skulle detta egt rum på 1670-talet, innan tre af de yngre 
sönerna stupade i Tyskland, eller före 1674. 

Om Hilgard Elisabeth von Uexkiill vet man icke mycket. Hen
nes födelseår är okändt, men dödsåret kan med temlig säkerhet 
antagas hafva varit 1679, enär hon begrofs i Tristfer (St. Catharinen) 
kyrka 1680 20. söndagen efter Trinitatis, och hennes man gifte om 
sig redan s. å. i juni. Under det att Henrik Rehbinder vistades 
än i Sverige, än i Finland, i Tyskland eller i Ryssland, synes hans 
hustru hafva varit stadigvarande bosatt på Uddrich i Estland, der 
hon (enligt det förut citerade brefvet från „amtmannen" på nämnda 
gods) vistades 1673. 

På sin ålderdom, den 24 juni 1680, ingick Henrik Rehbinder 
sitt andra gifte med Anna Bure, till Boo m. fl. gårdar. Hennes 
fader, vice presidenten doctor Olof Engelbrektsson Bure, tillhörde 
den urgamla Bureätten, och hennes moder, Elisabeth Bagge af Boo, 
var sondotter till sjöhjelten amiralen Jakob Bagge d. ä. Hon hade 
i sitt första gifte haft landshöfdingen i Coporie, Jaama och Iwano-
gorods län Johan Hulshorst, n:r 363, i hans andra gifte. Anna 
Bure erhöll efter sin andra man Kawandtholm såsom enkesäte. 
Hon afled den 29 sept. 1690 och begrofs i en med hennes vapen 
sirad kopparkista i friherrliga Rehbinderska grafven i Vermdö kyrka, 
till hvilken hon gifvit en med Rehbinder- och Burevapnen prydd 
stor silfverkanna. 

* 
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Henrik Rehbinder gick ur tiden just som Carl XI's stora reduk
tion tog sin början. Han undgick derigenom at blifva berörd af 
densamma; men knappast var han borta, förr än den slog ned öfver 
hans arfvingar, med hvilka den förfor ganska omildt. Sålunda blefvo 
Klingenberg och Uddrich i Estland samt Williakkala i Finland 
reducerade. 

Klingenberg hade af hans moder Elisabeth von Vietinghoff för 
500 r:dr försålts till ståthållaren Mathias von Porten, hvilken för 
1200 r:dr sålt egendomen till Georg von Stahlen, som återigen 
afyttrat den till ryttmästaren Tiesenhausen för 2000 r:dr. Reduk-
tionskommisionen fordrade nu, att Elisabeth von VietinghofFs arfvingar, 
d. v. s. afkomlingarna af hennes söner Henrik och Bernhard Reh
binder, skulle betala „Baak-Renten" på Klingenberg, som betecknades 
såsom ett „fjortonårsgods", för fjorton år. Henrik Rehbinders arf
vingar ansökte med anledning häraf hos Kongl. Maj:t om befrielse 
från dessa bakräntor, eller att de måtte afskrifvas på de fordringar, 
deras fader hade på Kongl. Maj:t och kronan; men det är icke 
kändt, huruvida denna anhållan blef beviljad. 

Med förbigående af sin äldste son Bernhard hade Henrik Reh
binder genom skrifvelse, dat. Uddrich den 8 sept. 1661, förordnat, att 
stamgodset Uddrich efter hans och hans hustrus död skulle tillfalla 
andre sonen i ordningen, Otto, som af allt att döma synes hafva 
varit hans älsklingsson, med det förbehåll likväl, att denne skulle 
till sina bröder och systrar utgifva, hvad som i hans testamente 
komme att närmare bestämmas. Denna donation bekräftade Henrik 
Rehbinder i sitt den 25 aug. 1680 upprättade testamente med före
skrift om, att Otto Rehbinder skulle tillträda Uddrich „först sedan all 
giäld gäldat ähr". 

I ett bref, dateradt Stockholm den 15 juli 1682, skrifver Bern
hard Rehbinder angående denna sak till sin broder Otto i Reval 
och fäster i ett mycket hofsamt språk hans uppmärksamhet på, att 
han enligt faderns testamente och all rättvisa icke kan med full 
eganderätt få tillträda Uddrich förr än sterbhusets skulder äro betalda; 
men någon uppgörelse i godo härom kunde icke komma till stånd, 
utan Otto Rehbinders bröder sågo sig nödsakade att hänskjuta 
tvisten till Oberlandsgerichten öfver hertigdömet Estland i Reval under 
yrkande, att Otto Rehbinder måtte åläggas att erlägga ett visst årligt 
arrende för Uddrich. 

Nämnda domstols utslag i detta mål föll den 14 mars 1685 och 
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innehöll i hufvudsak: Enär svaranden (Otto R.) enligt faderns testa
mente icke kunde tillträda godset Uddrich förr än sterbshusets 
skulder blifvit betalda, men han ännu icke fullgjort detta vilkor, 
under förevändning, att han icke kunde taga godset i besittning utan 
sina medarfvingars hjälp, så all den stund det andra borttestamen
terade godset (dettas och testamentstagarens namn nämnas ej) blifvit 
sterbhuset frånhändt, Warrang genom en öfverenskommelse mellan 
samtliga herrar baroner och kaptenen Georg Henrik Boye var 
öfverlemnadt till den sistnämnde, Kawandtholm såsom lifgeding inne
hades af fru styfmodern (Anna Bure), Williakkala var borttaget af 
reduktionen, hvarigenom alltså Uddrich allena återstod, och ehuru-
väl lifgedinget efter fru styfmoderns död skulle återfalla till sterb
huset, och svaranden ansåg, att förhoppning funnes om återfåendet 
af Williakkala, hvilket om det återkomme till sterbhuset kunde 
användas till skuldernas betalande, så vore dock svaranden (Otto R.) 
skyldig att beräkna inkomsterna af godset Uddrich från och med då 
han tog det i besittning och till dato och med kärandena (sina bröder) 
afsluta ett arrendekontrakt om godset och erlägga det beräknade 
arrendet, hvilket med alla arfvingarnes samtycke finge användas 
till betalande af faderns skulder, hvarvid dock svaranden hade den 
fördelen att framför alla få förblifva i besittning och förvaltning af 
godset Uddrich. Beträffande hvad öfversten Hans Henrik och 
öfverstelöjtnanten Carl Magnus Rehbinder hade åtnjutit af nämnda 
gods, skulle det tagas i beräkning vid liqvidation af sterbhuset. 

Af ofvanstående aktstycke synes, att Uddrich ännu icke var redu-
ceradt den 14 mars 1785; men det dröjde icke länge, förr än den 
omättliga reduktionen indrog detta gods till kronan, hvilket man finner 
af kongl. brefvet till Komrnarkollegium af den 25 nov. 1687, som 
är af följande lydelse: 

„Wår synnerliga ynnest och Nådiga bevågenhet med Gud Allsmägtig! 
Wår Trooman Rådh H. Präsident och samtl. Cammarrådh; af Eders 
underdånige bref daterat den 21 hujus, att Lieutenanten af Wårt Garde 
Bernhart Otto Rebinder har infunnit sig hoos Eder med en supplique, 
gifvande tillkänna huru hans fader Otto Rebinder hafwer straxt i be
gynnelsen, då godset Uddrich utj Estland blef reduceradt, ingåt medh 
commissionen der sammastädes ett arrendecontract för att erläggia deraf 
årligen Sex Hundra R:dr, hwilken summa han ock erlaggt, inntill dess 
Wij benådade förre Possessorerne af Reductions Godzen medh perpetuälle 
arrenden och att få åtniuta sin tertials; men då detta Godzet Uddrich 
honom Otto Rebinder ånyo under et perpetuällt arrende ähr belåtit för 
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Fyra Hundra R.dr, hwilket contractz åtniutande har utj Reductions 
Commissionen honom på det kraftigaste förlofwat, så länge han bemälte 
behåldne summa rigtigt och i rättan tijdh warder erläggiandes; nu som 
I underdånigst påminnen och widh handen gifwer, att det skulle gifwas 
ett swar om utij dhe arrenden, som utaf Commissionen deruthi slutas, 
om bemälte Otto Rebinder skulle i kraft af det donationsbref, som Wij 
den 3 October sistlidne hafwer Nådigst förundt General Majoren Rein-
holt Rebinder å godzet Uddrich i lifztijden, sättjas uthur possession, ty 
kan samma donation icke komma General-Major Rebinder tillgodo, utan 
skall hans Broder Otto Rebinder blifwa widh dess erhåldne contract 
orubbat, ehwadh den af General-Major Rebinder deciderade immissionen 
må innehålla".1 

Förutom Klingenberg, Uddrich och Williakkala blef äfven Kurri-
saar i Estland reduceradt och indraget till kronan. Sistnämnda gods 
hade vid arfskiftet efter Bernhard I tillfallit Bernhard II och från 
honom öfvergått till hans äldsta son Bernhard III, hvilken hos 
Kongl. Maj:t sökte befrielse från de „bakräntor", som han blifvit 
ålagd att betala. På denna ansökan erhöll han svar genom nedan
stående : 

„Extract af Kongl. Reductions-Commissionens Protokoll, hållet på 
Refle Slått den 19 Octobris 1686. 

Ehuruwäl Lieutenanten och Hakenrichtern Hr Berendt Rehbinder uti 
dess inlaggda suppliquer och documenter icke allenast söker att befria 
godzet Kurrisaar, som warit ett primat adeligt godz och till hans förfäder 

1 Sedan Estland kommit under ryskt välde, blef Uddrich restitueradt till Otto 
Rehbinders arfvingar. 
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donerat, för Reductionen till följe af en Kongl. Maj :ts i Nåder till Herrar 
Landt-Rådene gifwen Resolution af den 19 April 1681, uthan ock preten-
derar effter ett bilagt opsatz hafwa betalt fädernas giäld på godzet, till 
Sju tusend femb hundrade fyratiotwå R:dr, af hwilken summa han först 
bewisar Twå Tusen R:dr Rigisk hafwa warit häftande på Byen Payonai 
under samma godz belägen, förr än det blef reducerat, och sedermera 
igenom Öfwer-Landrättens Domb af den 14 Martij 1631 Creditorerne 
tillerkiendt att niuta utur godzet, hvaraf för helften, såm ähr 1000 R:dr 
Rigisk, Creditorerne sedermera ähro wordne immitterade den 11 Julij 
1634 uti 2 hakar landt af samma By, dem Possesoris förfader den 10 
Martij 1635 utlöst hafwer. Sädan att de öfrige posterne bestå, såm han 
ock bewijsar, af medgåfwor, arfsdelningar, Begrafningar, Bröllopsomkost-
ningar, och sist fordrar för anwänd wärfningsomkostnad wid Polniska kriget 
åhr 1657 under Fältmarskalken Herr Gustaff Leijonhufwud. Men såsom 
denna Kongl. Commissionen hwad den första ansökningen angår finner, 
att Kongl. Maj:tz Allernådigste senare order liggia honom i wägen, i 
det också de primate adelige godzen skola lämbnas dess förre innehafware 
under arrendet, så kan een sådan påberopat Kongl. Resolution intet komma 
honom här wid Kongl. Commissionen tillgodo, tillika med de 1000 R:dr 
Rigisk inlösen, hwilka jämbwäll böra emot de 4 åhrs Ränter afdragas. 
De öfrige anfordringar såsom de Erfwingarne emällan äro passerade, allt
så förbehålles Possessori at sökja sina medarfwa om detsammas ersättning, 
eftersåm dhe till följe af Kongl. Förordningar intet kunna häffta på Godzet. 
Och sist hwad Wärfningarne angår det remitteras til Kongl. Liquidations-
Commissionen, hafwandes i öfrigt Lieutenanten sig hos Kongl. Commis
sionen om arrendet att angifwa. 

Actum ut supra. Engelbrekt Dijkman, Secret." 

Biografi n:r 2. 

Friherre Bernhard Henriksson Rehbinder. 
Bernhard Rehbinder (Tab. 6) var Henrik IV Rehbinders äldste 

son. Efter fadern ärfde han Williakkala, under det att den näst 
äldste sonen Otto — af en del genealoger ansedd såsom äldst — 
erhöll stamgodset Uddrich. 

Bernhard Rehbinder tjenade med trohet och mannamod konungen 
och riket allt från sin tidigaste ungdom. Anställd i krigstjenst redan 
vid 16 års ålder, deltog han med utmärkelse i Carl X Gustafs fälttåg, 
hvarunder han utstod mycket ondt, blef „af fienden mäkta illa skuten 
och sargader" samt gjord till krigsfånge af ryssarne vid Hafverberg 
i Kurland 1658 i oktober. 
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Han fick först anställning såsom ryttare vid fältmarskalken grefve 
Gustaf Adolf Leijonhufvuds lifreg: te till häst, der han på 9 månader 
tjenade sig upp till officer. 

Att han, som det uppgifves af Anrep, skulle varit kapten vid Helsinge 
tremänningsinfanterireg:te 1675—76, förefaller icke troligt, emedan 
han i flera sina skrifvelser till Kongl. Maj:t, hvari han uppger sina 
olika tjenstebefattningar, ingenting nämner derom, utan fast mer 1682 
säger, att han under några och 20 års tid tjenat vid „den finska militien". 

Han var kapten vid Berendes' värfvade dragonreg:te, då han 
1676 blef befordrad till major vid Karelska kavalleriet. 

Då hans fader, generalmajoren och guvernören i Finland Henrik 
Rehbinder 1677 i Wiborg mönstrade de finska trupper, som voro 
afsedda att sändas till Lifland för att deltaga i den tillämnade expedi
tionen till Pommern genom Kurland, Samogitien och Preussen för 
att undsätta fältmarskalken von Königsmark, mönstrades äfven den 
4—6 aug. „Major Berendt Rehbinders sqvadron1 af Wiborgs läns 
rekryter" (det Karelska kavalleriet), utgörande 4 kompanier med 10 
officerare, 24 underofficerare och 241 man, med hvilka han den 11 
s. m. afmarscherade till Lifland. 

Han blev strax före fälttågets början, 1678 den 12 okt., befordrad 
till öfverstelöjtnant vid Åbo läns kavalleri och deltog såsom sådan i 
den ifrågavarande expeditionen, hvilken icke kom till stånd förr än 
i okt. 1678 under befäl af fältmarskalken frih. Henrik Henriksson 
Horn af Marienberg. Den 20 i nämnda månad samlade han expedi
tionskåren, utgörande omkr. 12000 man, till Holmhoff på Dunas 
venstra strand. Tvenne andra medlemmar af ätten Rehbinder tillhörde 
äfven expeditionen, nemligen ryttmästaren vid Karelska kavalleriet 
Gustaf Henriksson Rehbinder och ryttmästaren vid Lifländska Adels
fanan Christofer von Rehbinder. 

Den 25 okt. passerade Horn Diina och inträngde genom Kurland 
och Samogitien i Preussen för att derifrån söka undsätta Königsmark 
i Pommern; men sedan Stralsund och Greifswald uppgifvits, och med 
sistnämnda ort Sveriges sista besittning på Tysklands jord gått förlorad, 
måste han, sedan han framträngt ända till Friedberg i Preussen, 
1679 i jan. anträda återtåget genom Samogitien och Kurland under 
en sträng köld, som stundom uppgick till 30 grader, och hvarunder 
trupperna utstodo oerhörda mödor och lidanden. Han förföljdes 

1 En ,,sqvadron" bestod den tiden af 4 kompanier och motsvarade sålunda en 

nutida bataljon om 4 sqvadroner. 
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derunder af kurfursten af Brandenburg och dennes underbefälhafvare, 
generallöjtnanten Joachim Ernst von Görtzke, hvilkens avantgarde 
angrep den retirerande svenska kåren vid Tilsit den 30 jan. 1679, 
under det att densamma var spridd i staden och dess omgifningar. 
Budbergs och Löschern von Hertzfelts dragoner samt Lifländska och 
Estländska Adelsfanan fingo härvid uppbära första stöten, blefvo 
kastade öfverända och förlorade 200 man i döda och svårt sårade. 
Under denna strid stupade ryttmästaren vid Lifländska Adelsfanan 
Christofer von Rehbinder. 

Efter att vid Teltsche den 6 febr. hafva afslagit ett nytt anfall af 
brandenburgare och lithauer, lyckades Horn, som under 26 dagar 
marscherat 44 mil, återföra öfverlefvorna af sin kår, som sammansmält 
från omkr. 12000 man till omkr. 2500 man, till Riga, dit ankomsten 
skedde den 18 febr. 1679. 

Bernhard Rehbinder och hans broder Gustaf voro bland dem, 
som öfverlefde detta sorgliga fälttåg. 

Det var antagligen för transporten af sin sqvadron från Finland till 
Lifland, som Bernhard Rehbinder af kronan fick en fordran, som han 
tyckes hafva haft svårt att utbekomma. Detta framgår aF en hans 
skrifvelse till konung Carl XI, hvari han hos „den store rikshushållaren" 
anhåller som en nåd att utbekomma sin för 1682 innestående lön 750 
dal. s. m. samt 2358 dal. s. m. utlagda medel „för transport af den 
finska militien". „Nu bringar migh min stora meddellöshet och mina 
högst angelägna tarfver", säger han, „deruppå att drifva och för den skull 
med en så mycket säkrare förtröstan alldra ödmjukast beder, det iagh 
till min fordringz fyllnad må bekomma Eders K. Maj:ts order och befallning 
uppå dhe Medell, som anordnade voro till Transporten för finska Mili-
tien af Rikzdagzbevillningen". 

Den 15 juli 1682 befann sig Bernhard Rehbinder i Stockholm, derifrån 
han tillskref sin broder Otto på Uddrich angående bestämmelsen i faderns 
testamente af den 25 aug. 1680, att denne skulle efter hans död på 
vissa vilkor besitta nämnda stamgods. 

1682 anhåller han hos Kongl. Maj:t att för sina långvariga och 
trogna tjenster bli befordrad till öfverste för det Karelska kavalleriet 
„efter med döden afgångne öfversten Berendt Mellin"; men först 1695 
blef han öfverste för Åbo och Björneborgs läns kavalleri. 

Bernhard Rehbinder innehade denna beställning, då han år 1700 
i april med sitt regemente öfverfördes från Finland till Lifland, såsom 
tillhörande generalens af kavalleriet frih. Otto Wellingks kår af 5100 
ryttare — deraf Åbo läns kavalleri utgjorde 1200 man — samt 5560 
man fotfolk, hvilken skulle undsätta det af sachsarne belägrade Riga. 

340 



Då Wellingk med finska hären kommit till Wolmar, erhöll han under
rättelse om, att sachsarne framträngt ända till Wenden (8 mil nordvest 
om Riga). Han anföll dem derstädes, tvang dem att draga sig tillbaka 
på andra sidan Duna och tog sjelf ställning på flodens högra strand, 
hvarest sachsarne, som erhållit förstärkningar, den 21 juli (1700) 
anföll hans vid Uexkiill stående venstra flygel, hvilken stod under 
befäl af öfverste Rehbinder. Denne höll så tappert stånd, att fienden 
med qvarlemnande af ett stort antal döda och sårade i största för
virring måste anträda återtåget och ej fick lust att vidare återkomma. 

Sedan sachsarne upphäft belägringen af Riga och dragit sig längre 
öster ut mot ryska gränsen, drog sig Wellingk med finska hären norr 
ut ända till Ruyen, 14 mil norr om Riga. Rykten att ryssarne 
med 100000 man ryckt in i Ingermanland och belägrade Narva, 
torde hafva varit orsaken till denna rörelse. Konung Carl XII hade 
emellertid med 6000 man inskeppat sig i Carlshamn och den 6 okt. 
1700 landstigit vid den lifländska staden Pernau, hvarifrån han 
natten mellan den 11 och 12 okt. red till Ruyen, 8 mil, för att sam
manträffa med Wellingk. Konungen, som först synes haft för afsigt att 
fördrifva sachsarne från Riga, ändrade plan, när han af Wellingk 
erfor, att belägringen af denna stad var upphäfd, samt beslöt att med 
all makt gå tillbaka för att undsätta det svårt hotade Narva, hvilket 
ryssarne enligt rapport från kommendanten derstädes, generalmajoren 
Henning Rudolf Horn, hade inneslutit och beredde sig på att storma. 

Trupperna skulle samlas i Wesenberg, dit finska hären tågade 
genaste vägen från Ruyen. Det vill synas, som om öfverste Bernhard 
Rehbinder med Åbo läns kavalleri gått något framför den öfriga 
hären och tidigare än densamma anländt till Wesenberg. Der befann 
sig sedan 1699 i aug. hans broder öfverste Hans Henrik Rehbinder 
med det Karelska kavalleriet. Denne hade i sept. 1700 tillbakaslagit 
general Scheremetieff, som af ryske befälhafvaren för belägringshären 
för Narva, furst Trubetskoy, var utsänd med ett detachement af 4 000 
ryttare för att uppbränna i Wesenberg varande magasin. Scheremetieff 
hade likväl fortfarit att oroa trakten deromkring, mot hvars olyckliga 
innebyggare han utöfvade de förfärligaste grymheter. Vid öfverste 
Bernhard Rehbinders ankomst måste han dock draga sig tillbaka 
ända till Hakhoff på andra sidan Purtzfloden. 

Trupperna samlades emellertid till Wesenberg. Först kom Wellingk 
(den 27 okt.), sedan de svenska regementena. De hade haft en svår 
marsch, „på de värsta vägar, som någonsin i verlden kunna finnas", 
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skrifver en deltagare. Inga trosshästar hade erhållits, hvarken proviant 
eller tält hade kunnat medföras, och manskapet, som nästan hvarje 
natt hade legat under bar himmel, hade lidit oerhördt af den stränga 
kölden, helst deras beklädnad var temligen afsliten; många voro också 
sjuka, mest vid gardet och dalkarlarne. De finska regementena voro 
„en hop illa monteradt folk", och förutom drabanterna och Rehn-
skölds dragoner utgjordes rytteriet endast af „nakota finnar". Dessa 
„nakota finnar" voro dock icke att förakta. Det finska rytteriet hade 
vid Leipzig, Lech, Liitzen och otaliga andra slagfält ådagalagt sin 
orubbliga tapperhet, som för fienden framstod såsom en oemotståndlig 
naturkraft, och det var med rysning han hörde dess stridsrop: „hakkaa 
päälle" (hugg på!). De finska ryttarne, som med anledning af detta 
stridsrop fått benämningen: »hakkapääliter", jäfvade icke sitt goda 
rykte under det äfventyrliga fälttåg, som nu stundade, och under 
hvilket tre bröder Rehbinder förde hvar sitt finska rytteriregemente. 

I detta fälttåg och slaget vid Narva, som är ett af ätten Reh
binders vackraste krigsminnen, deltogo de 4 bröderna öfversterna 
frih. Bernhard, Hans Henrik och Carl Magnus samt kaptenen frih. 
Fabian Evert Rehbinder (hvaraf två stupade och en blef sårad), 
vidare ryttmästaren vid öfverste Bernhard Rehbinders reg:te frih. 
Henrik Johan Rehbinder, löjtnanten vid samma reg:te frih. Berndt 
Rehbinder och Christofer (II) von Rehbinder samt kornetten der
städes frih. Otto Magnus Rehbinder, kornetten vid öfverste Hans 
Henrik Rehbinders reg:te frih. Gustaf Magnus Rehbinder, kaptenen 
vid Nerikes och Vermlands infanteri frih. Henrik Johan Rehbinder 
samt kornetten vid öfverste Carl Magnus Rehbinders reg:te Berndt 
Wilhelm von Rehbinder, inalles 11 medlemmar af ätten. 

Den 13 nov. uppbröt Carl XII från Wesenberg med följande trupper: 
Drabanter, under generalmajor Arvid Bernhard Horn 130 man 
Generallöjtnanten Carl Gust. Rehnskölds dragoner (trol. Norra 

skånska kav.) 500 „ 
Estländska Adelsfanan under generallöjtnanten Bleckert Wacht-

meister 250 „ 
Öfverste Bernhard Rehbinders reg:te (Åbo och Björneborgs 

läns kav.) 500 „ 
Generalmajor Johan Ribbings reg:te (Nylands kav.) 600 „ 
öfverste Hans Henrik Rehbinders reg:te (Karelska kav.)... 500 „ 
öfverste Hans Henrik von Tiesenhausens estländska ryttare 350 „ 
öfverste Carl Magnus Rehbinders reg:te (Åbo, Nylands 

och Wiborgs förd.-kav.) 300 „ 

Summa rytteri 3 130 man 
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Konungens Garde under generalmajor Posse 1 500 man 
Af Dalreg:tet under öfverste Magnus Steenbock 500 „ 
„ Vestmanlands reg:te under major Feilitz 800 „ 
„ Nerikes och Vermlands reg:te under öfverste Roos .... 600 „ 
„ Helsinge reg:te under öfverste Knorring 450 „ 

Öfverste Gust. Ad. Mellins reg:te (Wiborgs reg:te till fot) 760 „ 
Hastfehrs värfvade bataljon (finnar) 250 „ 
öfverste Magnus Gabriel von Tiesenhausens reg:te (Finlands 

vestra tremänningsreg: te) 250 „ 

Summa fotfolk 5 110 man 

Dertill kom artillerimanskap 200 man, med 37 lätta fältstycken under 
befäl af generalfälttygmästaren Johan Sjöblad, så att hela styrkan utgjorde 
8440 man, deraf 4 680 svenskar och 3 760 finnar och estlänningar. 

Första dagen, den 13 nov., marscherades 2 mil till Maholm under 
ett så förfärligt oväder, att hären den 14 derstädes måste slå läger 
för att rasta och torka sina kläder. Den 15 fortsattes marschen 
2 mil till Hakhof. Öfverallt syntes under vägen ohyggliga spår efter 
ryssarnes grymma framfart, alla hus voro afbrända och döda krop
par lågo hoptals på vägarna och fälten. Den 16 rastades, hvarjemte 
en af öfverstarne Rehbinder (man vet icke hvilken) med 600 ryttare 
och 300 man fotfolk utsändes att rekognoscera trakten söder om 
landsvägen. Den 17 anträddes marschen ånyo. Ytterst svår och 
mödosam från början, tog den nu de sista krafterna hos folk och 
hästar i anspråk. Endast med största ansträngning förmådde man 
släpa fram kanonerna på de nästan bottenlösa vägarna. All tross 
hade måst lemnas efter, hvarföre ingen proviant kunde medföras. 
Manskapet saknade bröd för dagen, de kalla nätterna tillbragtes under 
bar himmel i regn och blåst, ty vida omkring var allt uppbrändt 
och sköfladt, hus, bohag, kyrkor och slott. 

Den 17 nov. erhöll konungen kunskap om, att zaren hade ut-
sändt general Scheremetieff med 6000 ryttare för att besätta det 
vigtiga pass, som bildas af strömmen Pyhäjäggis sumpiga, af branta 
höjder omgifna stränder. Med anledning häraf befallde konungen 
generalmajor Maydell, som förde befälet öfver härens förtraf, 400 
ryttare, att påskynda framryckningen. Mot aftonen samma dag nal
kades denne passet, som han fann besatt af fiendens förtraf, 800 
man, hvilka han hastigt kastade öfver ända och förföljde. Han be
satte derefter bron och uppehöll fienden, som sökte tränga öfver 
densamma, till dess konungen, som hört skotten, hunnit sända några 
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kanoner till undsättning, med hvilkas tillhjelp fienden fördrefs hals 
öfver hufvud. 

Svenskarne bivackerade under natten på Pyhäjäggis vestra strand; 
men en gardesbataljon hade konungen framsändt på östra stranden 
för att skydda bron. Samma afton återkom öfverste Rehbinder med 
sitt detachement till lägret, medförande några från ryssarne tagna fångar. 
Han hade varit söderut på andra sidan Jewe. 

Den 18 nov. framryckte hären under ett ihållande regn och på 
bottenlösa vägar till det starka passet Sillamäggi, som togs utan strid, 
och den 19 nov. mot aftonen kom den ända fram till Lagena herr
gård, en mil från Narva. Trupperna fingo under natten bivackera 
på stället; men avantgardet framsköts en half mil närmare Narva, 
och det säges, att en af öfverstarne Rehbinder, som tillhörde det
samma, i skydd af mörkret smugit sig in under fiendens cirkum-
vallationslinie samt uppmätt grafvens och vallens dimensioner. 

På ryska sidan var allt i den största oreda och förvirring. Zar 
Peter, som sedan den 24 sept. befann sig i lägret för Narva, 
trodde i det längsta, att Carl XII icke skulle våga försöket att und
sätta staden; men då Scheremetieff den 18 nov. rapporterade, att 
han dragit sig tillbaka till Sillamäggi, och att svenska hären var i 
antågande, fattades han af en häftig förskräckelse och beslöt att 
genom en hastig afresa rädda sig från en möjlig fångenskap i hän
delse han blefve slagen. Han ville lemna öfverbefälet till en ut
länning, hertig de S:te Croix, som befann sig i lägret; men då 
denne vägrade mottaga detsamma, betedde sig zaren som en van
sinnig menniska och tvang honom att göra det, hvarefter han genast 
afreste till Pskow. 

Den 19 nov. återkom Scheremetieff med sitt rytteri i den största 
oordning till lägret, medförande underrättelsen om svenskarnes an
komst till Lagena. Hertigen de S:te Croix befallde då. att 100 ryttare 
skulle framsändas för att patrullera; men man kunde icke förmå 
någon af folket att under mörkret våga sig utom förskansningslinien, 
hvarigenom möjligheten för öfverste Rehbinder att under natten 
rekognoscera befästningsverkens beskaffenhet förklaras. Natten till-
bragtes i ryska lägret under stor oro och fruktan. 

Morgonen den 20 nov. ordnade hertigen så godt han kunde 
trupperna i ställningen; men fotfolket, som ej uppgick till 30000 
man, var otillräckligt för besättande af den långa linien, så att man
skapet, som vid den tiden alltid uppställdes på 6 led, blott kunde 
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ställas 2 till 3 man högt, liksom hvarken någon andra linie eller 
reserv kunde bildas. På ryssarnes högra flygel kommenderade gene
ralerna Dolgoruki, Buturlin, S: te Croix och Golowin, i midten 
Trubetskoy samt på venstra flygeln Weide och Scheremetieff. Deras 
styrka uppgifves olika, från 80000 till 40000 man. Sannolikt var 
den omkr. 45000 man.1 

Den 20 nov. om morgonen före gryningen uppbröt svenska 
hären från Lagena. Efter att hafva marscherat genom en tät skog 
såg man Narvas höga fästningstorn afteckna sig mot den disiga 
morgonhimmelen. Konungen lät utdela lösen, som var: „Med Guds 
hjelp". Då visste man, att anfallet icke länge skulle låta vänta på 
sig. Regementena uppmarscherade kl. 10 f. m. i slagordning på 
omkring kanonhålls afstånd från den ryska förskansningslinien, fot
folket i midten, rytteriet på flyglarna. Kanonerna fördes framför 
linien och fingo skjuta svensk lösen, hvilken till allas glada förvå
ning besvarades från Narva. Fästningen höll sig sålunda ännu. 

Den svenska härens tillstånd var bedröfligt. Den långa och be
svärliga marschen hade medtagit folkets sista krafter, och hästarne, 
som under fem dygn icke fått ett strå att äta, kunde knappast stå 
på sina ben. Det gafs dock icke något val. Om man icke ville 
förgås, måste man fram, det gällde att segra eller dö. 

Konungen tvekade icke heller. Medan Rehnsköld ordnade rege
mentena i stormkolonner, red han framåt fältet för att på närmare 
håll utforska fiendens ställning. Marken sluttade uppåt mot en höjd, 
kallad Hermansberg, hvilken låg inom skotthåll för de ryska batte
rierna. Uppe på densamma hade man en god öfversigt öfver fien
dens läger, som var bättre befästadt än man hade väntat. Det om-
gafs af en dubbel rad sex fot höga vallar med framförliggande graf, 
hvilken sträckte sig i en vid båge af en half mils längd tvärs öfver 
det af Narova bildade näs, der Narva är beläget. Vallen var dess
utom förstärkt genom mindre, med grofva kanoner fullsatta redutter. 
Inom förskansningslinien sågos otaliga lägerhyddor och tält, vittnande 
om att ansenliga truppmassor der voro hopade. 

Under det att rekognosceringen utfördes och Rehnsköld ordnade 

1 Hansen: ,,Geschichte der Stadt Narwa", uppgifver den ryska styrkan till: 
Reguliera, väl öfvade trupper 3954 man 
Nyrekryterade trupper 24813 „ 
Irreguliera trupper 16600 „ 

Summa 45367 man 
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kolonnerna, hade major Appelman med gardets hjelp släpat upp 16 
kanoner på höjden. Vid pass kl. 1 öppnades eld mot det ryska 
hufvudlägret, under det att Sjöblad med 21 kanoner ryckte upp 
1 500 alnar nordligare och öppnade eld mot den stora bastionen. 
Det fiendtliga artilleriet svarade med eftertryck, och Appelmans af-
delning led snart så stora förluster, att dess eld var nära att tystas. 
Då syntes vid 2-tiden e. m. ett par raketer stiga upp. Det var det 
länge väntade tecknet till anfall. 

Omedelbart derefter började de svenska regementena bakom höj
den att rycka an mot ryska lägret. De voro ordnade i två stora 
kolonner, skilda åt af omkring 3 000 alnars afstånd. Den högra 
kolonnen, som skulle framrycka söder om Hermansberg, fördes af 
Wellingk. Här gick gardet, 6 bataljoner, främst, 3 bat. i bredd, 
företrädda af sina grenadierer, dernäst kommo 2 bat. helsingar, 2 bat. 
vestmanlänningar och 1 bat. af Mellins reg:te till fot samt slutligen 
under Wachtmeisters befäl denna flygels rytteri, 22 komp., nemligen: 
Ribbings reg:te 9 komp., Hans Henrik Rehbinders reg:te 7 komp., 
Rehnskölds dragoner 4 komp., och af Carl Magnus Rehbinders reg:te 
2 komp. Den venstra kolonnen, som anfördes af Rehnsköld, fram
ryckte på norra sidan af höjden. Främst gingo 50 grenadierer under 
kapten Klysendorf, derpå en bat. dalkarlar, som följdes af 2 bat:r 
vermlänningar, 1 bat. vestmanlänningar, 3 bat. af Mellins reg:te till 
fot samt Hastfehrs bat., hvilken var försedd med allehanda skanstyg 
för att nyttjas vid anfallet på det stora verket. Derpå följde konun
gen sjelf med Rehnsköld, Horn med drabanterna samt venstra flygelns 
rytteri, 11 kompanier under Ribbings befäl, nemligen: Tiesenhausens 
reg:te 3 komp., Bernhard Rehbinders reg:te 6 komp., samt af 
Carl Magnus Rehbinders reg:te 2 kompanier. Ännu något längre 
till venster marscherade Steenbock med en mindre kolonn, bestå
ende af en bat. af hans egna dalkarlar samt 1 komp. af Tiesenhau
sens reg: te. 

Bataljonerna voro så svaga, att de räknade högst 250 man, ryt-
tarkompanierna endast 60—70 man. Fotfolket stod 6 man djupt 
med pikenerarne (l/s af bataljonen) i midten och musketerarne på 
flyglarne. En del af gardet hade fått bajonettgevär, då en ny uppfin
ning, som skulle förena pikens och muskötens fördelar. Hvar man 
hade 24 skott. Rytteriet stod på 3 led och var beväpnadt med värja 
och tvenne grofva pistoler, fastade vid sadelknappen. 

Efter en qvarts timmes marsch voro de främsta afdelningarna af 
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svenska fotfolket inom skotthåll för ryssarne. Appelmans kanoner, 
som varit tysta ett ögonblick, kommo åter i verksamhet och skakade 
luften med sina dofva skrällar, medan krutröken dref bort i stora 
moln öfver de ryska batterierna. Luften hade varit klar med skarp 
vestlig vind; men just som hären började sin framryckning, mörk
nade det plötsligt till följd af ett tätt snöglopp, som dref ryssarne i 
ansigtet, förblindade dem och dolde svenskarnes anmarsch. 

Den högra kolonnen, som tillika skymdes af småskog, kom så 
nära inpå fienden, innan han varseblef den, att hans eld gick de an
fallande öfver hufvudet. På 30 stegs afstånd stannade gardet och 
afgaf några salvor med sådan verkan, „att ryssen föll som gräs". 
Derefter skedde anloppet med värjan i handen, grenadiererna i spet
sen. Öfver den vattenfyllda grafven och bröstvärnet störtade sven
skarne in i det ryska lägret, genombröto den tunna fiendtliga linien 
och började ett förfärligt blodbad; men ryssarne försvarade sig tap
pert, och många af svenskarne föllo. Wachtmeisters infanteri in
trängde efter fotfolket i lägret, hvarvid under det fruktansvärda hand-
gemänget öfverste Hans Henrik Rehbinder blef dödsskjuten i spet
sen för sitt regemente. 

För att understödja venstra kolonnen vände sig Wellingk derpå 
åt venster och lemnade Weides trupper bakom sig. I händelse rys
sarne haft mod att falla honom i ryggen, hade detta kunnat vara far
ligt; men Weide hade redan i början af striden blifvit sårad, och 
derjemte tog Scheremetieff till flykten med hela det på ryssarnes 
venstra flygel stående rytteriet och försökte sätta öfver Narova vid 
Ioala holme, hvarvid en stor del af hans folk, flera tusen man, 
drunknade i floden. 

På svenskarnes venstra flygel var förloppet af anfallet lika raskt 
som på den högra. Inom en qvarts timme hade fotfolket kommit 
öfver vallen och genombrutit den ryska linien, som genast råkade 
i oordning, hvarefter svenskarne bemägtigade sig det ryska artilleriet. 
Ett förskräckligt mördande uppstod nu, och i synnerhet finnarne, som 
så ofta lidit af ryssarnes grymheter, gåfvo ingen pardon. När gene
ralmajor Ribbing med rytteriet inträngde i lägret, blef han sjelf genast 
dödsskjuten, och hans närmaste man, öfverste Bernhard Rehbinder, 
blef svårt sårad. 

Svenskarne hade ännu en hård strid att utstå, innan de kunde 
drifva ryssarne ur lägret, der de värjde sig med den största tapper
het emot angriparne, som med värjan i hand bröstgänges stormade 

347 



genom krutröken. Ryssarne veko slutligen undan mot norra ändan 
af lägret, hvarest vid Kampenholm en bro var slagen öfver Narova. 
öfver denna försökte de undkomma; men då en förfärlig trängsel 
dervid uppstod, remnade bron under dem, hvarvid en stor mängd 
ryssar föllo i vattnet och nedskötos af svenskarne från stranden. 

Öfver allt, der det gått hetast till, hade konungen varit med. 
Tvenne gånger hade han ridit omkull och sista gången icke utan 
svårighet blifvit uppdragen ur ett djupt kärr. Då han kl. 7 om 
aftonen i mörkningen återkom till lägret, rådde der stor förvirring. 
Finnarne plundrade tälten och drucko sig rusiga af det myckna 
brännvin, de funno der. Konungen lät afblåsa striden och samlade 
de spridda regementena. Härunder inträffade, att gardet och dal
karlarne, tagande hvarandra för ryssar, i mörkret började skjuta på 
hvarandra. Detta beklagliga misstag kostade mycket folk, innan det 
upptäcktes. 

Fram på natten gaf sig ryssarnes högra flygel på nåd och onåd 
och måste nedlägga sina vapen framför konungens fötter; men de 
fingo fritt aftåg och drogo åstad öfver den iståndsatta bron öfver 
Narova. Fram emot morgonen dagtingade äfven den nästan orubbade 
venstra flygeln. Äfven dessa trupper fingo fritt aftåg; men de måste 
nedlägga sina vapen samt pels och mössa, så att det var en ömklig 
syn, när de till ett antal af omkr. 12000 man halfnakna och bar-
hufvade tågade förbi konungen, som i spetsen för 3000 man satt 
till häst, omgifven af sina högre officerare. 

Lägret med allt hvad deruti fanns gaf konungen till sköflings åt 
soldaterna, hvaraf många i en hast blefvo rike män, ty inne i tälten 
funno de kannor och fat af silfver samt en mängd andra dyrbarheter. 
Konungen höll sedan under borgarskapets jubelrop sitt intåg i Narva, 
som i mer än 10 veckor uthärdat belägringen. 

Ryssarnes förlust i döda och sårade i slaget vid Narva uppskat
tas af ryska generallöjtnanten Allard till nära 8000 man. Deras 
befälhafvare S:te Croix samt alla de fångna officerarne fördes till 
Stockholm. 

På svenska sidan stupade: generalmajor Johan Ribbing och 
öfverste Hans Henrik Rehbinder, „båda namnkunniga krigare", öf
verste Otto Wrangel, öfverstelöjtnant Lode, majorerna Berg och 
Fechtenberg, 15 af konungens drabanter, deribland Knut och Erik 
Leijonhufvud, som föllo vid hans sida, 30 kompaniofficerare, der
ibland kaptenen vid general Wellingks värfvade ingermanländska 
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dragonreg:te, Fabian Evert Rehbinder, 125 ryttare och 455 fot
knektar. Sårade blefvo: öfverstarne Bernhard Rehbinder, Magnus 
Steenbock och Carl Gustaf Mellin, öfverstelöjtnanten Carl Gustaf 
Palmqvist, majorerna Rothlieb, Feilitz och Wulff, 26 drabanter, 31 
kompaniofficerare till häst och 45 till fot, 186 underofficerare och 
manskap af rytteriet och 911 af fotfolket. Svenskarnes hela förlust 
i döda och sårade utgjorde således 160 officerare och 1677 under
officerare och manskap. — 

Till följd af sina i slaget vid Narva erhållna sår urståndsatt till 
vidare tjenstgöring, tog Bernhard Rehbinder afsked ur krigstjensten 
den 3 jan. 1701 och afled den 9 juli 1705 på Nuhuiala. 

I Wehmo moderkyrka i Finland uppsattes hans praktfulla hufvud-
banér, som har följande inskrift: 

„ Kongl. Maj:ts Troo Man och Öfverste öfver Åbo och Björne
borgs Lähns Cavalleri-Regimente, den Högvälborne Herre Hr. Bern
hard Rehbinder, Frijherre till Nuhuiala, Brännboda och Balkis et 
cetera, ähr född hijt till werlden den 4 Juli anno 1639 och i Herra-
nom insomnad den 9 juli 1705." 

Under hufvudbanéret är hjeltens värja uppsatt. 
Han uppgifves vara begrafven i Åbo domkyrka; men någon viss

het häruti kan icke vinnas, sedan kyrkan efter en brand blifvit 
försedd med nytt golf. 

K ä l l o r :  A x e l s s o n :  S v e r i g e s  t i l l s t å n d  u n d e r  C a r l  X I T s  r e g e r i n g .  —  B j ö r l i n :  

Carl XII. — Hansen: Geschichte der Stadt Narwa. — Kelch: Livländische Ge-
schichte. — Mankell: Slaget vid Narwa. — Nordberg: Carl XITs Historia. — Ny-
stedt: Undsättningsförsöket till Pommern 1678—79 (Kr.-Vet.-Akad. Tidskr. 1894, 
h. 19). — Yrjö Koskinnen: Finlands Historia. — Handlingar i Krigsarkivet och 
Riksarkivet. 

Biografi n:r 3. 

Friherre Berndt Bernhardsson Rehbinder 
till Uddrich. 

„ Herrliga hjeltebragder utfördes väl af en Skytte, Rehbinder och 
i synnerhet af en Freidenfelt," säger Fryxell, då han berättar om 
kriget i Östersjöprovinserna under Carl XITs regering, och att den 
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i citatet åsyftade Rehbinder var Berndt Bernhardsson, är af många 
skäl otvifvelaktigt. 

Denne hjelte, hvars bana började så lysande, fick med många af 
Carl XITs krigare dela det sorgliga ödet att, sedan han aflagt tal
rika prof på mod, skicklighet och sjelfuppofring, efter den olyckliga 
drabbning, som afgjorde Nordens öde till Rysslands fördel, råka i 
detta lands fångenskap, och sedan han deri tillbragt 13 af sina bästa 
år, vid återkomsten till fäderneslandet finna sig glömd, sin fortkomst 
på den militära banan stängd och nödgad att draga sig tillbaka med 
en liten pension. Men häfderna hafva förvarat några af hans brag
der, hvilka här skola berättas. 

Berndt Bernhardsson Rehbinder (Tab. 8) deltog med Åbo läns 
reg:te till häst den 21 juli 1700 i striden vid Uexkiill, der hans 
fader, öfversten Bernhard Henriksson Rehbinder, förde befälet och 
med stor tapperhet och lycka slog polackarne tillbaka, och samma 
år den 20 nov. i slaget vid Narva. Då hans namn dernäst före
kommer, hade han 1701 vid omkring 30 års ålder blifvit befordrad 
till ryttmästare vid Åbo och Björneborgs läns reg:te till häst, som 
tillhörde den corps af 6000 man, som Carl XII, då han nämnda år gick 
att utdrifva konung August den Starke ur Polen, under öfverste Anton 
Wollmar von Schlippenbachs befäl qvarlemnat till Liflands försvar. 

Den 19 aug. 1701 hade det lyckats öfverstelöjtnant Hans Henrik 
von Liewen att med ett detachement af 200 man till fot och 50 
ryttare tillbakadrifva 8000 man ryskt kavalleri, som inträngt öfver 
gränsen. Zar Peter hade med anledning häraf, dels vid Pskow, dels 
vid Petschory, sammandragit en betydlig truppstyrka, som man upp
skattade till omkring 40000 man. Denna armé hade fått till uppgift 
att först kasta Schlippenbach med alla hans posteringar och förvakter 
öfver ända och sedan tränga in i landet på alla håll och lägga det
samma så öde, att om svenskarne ännu en gång skulle försöka fram
tränga till ryska gränsen, de i det förhärjade landet icke skulle finna 
något till sitt uppehåll. Till fullföljande af denna plan skulle 16000 
man infalla i Lifland vid Rappin, som af majoren Anders Gottlieb 
von Rosen hölls besatt med 300 ryttare och dragoner samt 200 
man fotfolk; 3000 man skulle intränga vid Caseritz, der Berndt 
Rehbinder stod med sitt kompani, 80 man af Åbo och Björneborgs 
läns reg:te till häst, och 10000 man vid Rauge kyrka, der kapten 
Christofer von Nolcken besatt kyrkogården, som han inrättat till 
försvar, med 100 man fotfolk och 50 ryttare. 
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Anfallet skedde den 5 sept. 1701 bittida om morgonen före solens 
uppgång, samtidigt på alla tre ställena. 

När ryssarne vid Rappin skulle gå öfver ån Woo, som utgör 
gränsskillnad mellan Lifland och Ryssland, blefvo de tvenne gånger 
med stor förlust tillbakaslagna; men vid tredje anfallet blef von Rosen 
kringränd. En rysk afdelning under general Scheremetieff, som 
gått öfver Neuhausen, föll honom i ryggen, och oaktadt han flera 
gånger hjeltemodigt slog sig igenom, blef han dock slutligen fullstän
digt omringad af fienden. De 300 pröfvade krigare, som utgjorde 
rytteriet, blefvo nedhuggna nästan till sista man, under det att fotfolket — 
estländskt landtvärn — till största delen räddade sig genom flykten. 
Den tappre befälhafvaren von Rosen blef antingen fången eller dödad. 
Segern blef ryssarne dyrköpt; ty förutom dem, som drunknade i 
Woo, lemnade de öfver 1000 döda efter sig på slagfältet. 

Den förlust, svenskarne lidit vid Rappin, uppvägdes dock mång
dubbelt af den framgång, med hvilken de samma dag utkämpade 6 
särskilda strider i trakten af Caseritz och Rauge. 

Den första af dessa strider stod vid Caseritz. Här gjorde fienden 
först med mycket buller ett skenanfall för att ditlocka de vid Rauge 
stående svenska trupperna. Men Berndt Rehbinder förstod saken 
annorlunda. Han gick öfver ett litet pass fienden till mötes. I det 
samma kom ryttmästaren Brusin, som skulle aflösa honom, med 
omkr. 80 ryttare, och sålunda förstärkt gick Rehbinder nu löst på 
fienden, som derigenom tvangs att hålla stånd; med sedan han mistat 
mycket folk, drog han sig tillbaka mot gränsen, förföljd af Rehbinder. 

När Schlippenbach fick rapport om anfallet på Caseritz, sände 
han genast ryttmästaren Christofer Rehbinder (Tab. 108) med. omkr. 
100 man af Åbo och Björneborgs läns reg:te till häst till Berndt 
Rehbinders undsättning, på samma gång som han till Rauge, för att 
förstärka posteringen derstädes, detacherade ryttmästaren Anders 
Löschern von Hertzfelt med 3 kompanier ryttare. 

Ställningen vid Rauge kyrka, der den andra träffningen stod, 
hade, som nyss är nämndt, blifvit anfallen ungefär samtidigt med 
den vid Caseritz. Ryssarne hade kringrändt kyrkogården; men 
Nolcken höll sig tappert, till dess den ofvan nämnda förstärkningen 
anlände, då fienden drog sig ett stycke tillbaka, utan att, i anseende 
till sin stora öfverlägsenhet, kunna förföljas. Striden blef sålunda 
stående, till dess öfverstelöjtnanten Hans Henrik von Liewen kom 
till ytterligare undsättning med 150 man fotfolk, 60 ryttare och 2 
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kanoner samt överstelöjtnanten Carl Adam Stackelberg med något 
fotfolk och några kanoner. Svenskarne gjorde då ett utfall från 
kyrkogården och anföllo fienden på öppna fältet så kraftigt, att han 
efter ett kortvarigt motstånd måste vika, lemnande många döda efter 
sig på slagfältet. Detta var den tredje striden. 

Den fjerde utkämpades af ryttmästaren Christofer Rehbinder. 
När denne, på väg till Caseritz för att undsätta Berndt Rehbinder, 
erfor, att fienden med stor öfvermakt anfallit Rauge, beslöt han sig 
för att ställa sin marsch till sistnämnde ställe för att söka falla fien
den i ryggen. På vägen dit stötte han först på ett parti ryssar, som 
medförde 30 fångna bönder, hvilka han, sedan han nedhuggit eskor
ten, återgaf friheten. Något längre fram stötte han på 4 fiendtliga 
sqvadroner, som uppställda i god ordning tycktes invänta honom. 
Han anföll dem utan ringaste dröjsmål med värjan i handen, ned
gjorde en del och förföljde återstoden, som tog till flykten. Under 
förföljandet träffade han på en ännu större fiendtlig styrka, som 
upptog flyktningarna och försökte kringränna honom. Han slog 
sig dock lyckligt igenom till Rauge utan att lida stor förlust; 
men sjelf fick han en häst skjuten under sig och blef svårt sårad 
i hufvudet. Till segertecken medförde han ett ifrån fienden taget 
standar. 

Då nu emellertid de vid Caseritz af Berndt Rehbinder slagna 
ryssarne fortsatte sitt återtåg öfver gränsen mot Petschory, och han 
icke ansåg rådligt att förfölja dem längre, samt han dessutom erfor, 
att Christofer Rehbinder vändt sig mot Rauge, skyndade sig Berndt 
Rehbinder med sin segrande skara efter denne för att söka för
ena sig med honom. Under vägen påträffade han strödda fiendt
liga hopar, hvilka han mestadels nedhögg. Men plötsligt, icke 
långt från Rauge, stötte han på den fiendtliga hufvudstyrkan, med 
hvilken Christofer Rehbinder nyss varit i strid och af denne var 
bragt i oordning. Utan att gifva sig tid till betänkande anföll han 
densamma med dragen värja och slog sig lyckligt igenom, hvarvid 
två hästar blefvo skjutna under honom och många af hans ryttare 
svårt sårades. Sålunda utkämpades den femte träffningen. 

Den sjette och sista striden stod under Schlippenbachs eget befäl 
i närheten af Rauge. Han hade först ämnat att med sin hufvud-
styrka, som låg vid Kurrumpö, marschera till Caseritz; men när 
han under vägen dit erhöll rapport om stridens gång derstädes och 
vid Rauge, vek han af till sistnämnda ställe med 2 kompanier ryttare 
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och 2 trepundiga kanoner och lemnade befälet öfver återstoden af 
sina trupper till öfversten grefve Carl Adam De la Gardie. 

En half mil från Rauge stötte hans förtraf på den tillbakavikande 
fienden, som tycktes ämna hålla stånd, men som snart i god ord
ning började draga sig tillbaka från den ena ställningen till den andra. 
Schlippenbach följde långsamt efter med förtrafven, inväntande sitt 
fotfolk och sitt artilleri. Efter deras ankomst gjorde han ett efter
tryckligt anfall på ryssarne. Det blef en skarp drabbning, som utföll 
så, att fienden slutligen blef slagen på flykten. Dels till följd af mörkret 

klockan var nu 8 om aftonen — dels med anledning af hästarnes 
efter dagens strider utmattade tillstånd, kunde svenskarne icke långt 
utsträcka förföljandet. 

Ryssarnes förluster i dessa strider uppgifves olika, från 2000 till 
5000 man döda och sårade. Sanningen torde ligga mellan dessa 
siffror. Öfverstarne Feodor Feodorowitsch Ussiakow och Iwan Mi-
chaelowitsch Kakoskin stupade, och svenskarne togo dessutom en 
mängd fångar, som tillika med zarens rikt broderade lifstandar och 
4 andra eröfrade standar infördes till Dorpat. 

På svenska sidan dödades ryttmästaren Kölert samt några och 
30 man. Sårade blefvo ryttmästaren Christofer Rehbinder, löjtnan
terna Braas och Garenfelt, kornetten Nandelstadt samt några och 
40 man. 

Carl XII var så nöjd med utgången af dessa strider, att han 
belönade öfverste von Schlippenbach med att utnämna honom till 
generalmajor. 

I slaget vid Teilitz vid Embach den 19 juli 1702, då Schlip
penbach blef slagen af ryssarne, vek svenska rytteriet undan och 
kastade sig in på fotfolket, som derigenom bragtes i oordning, hvilket 
hade till följd, att slaget förlorades. Majorerna Lorents Löschern von 
Hertzfelt, Anders Johan Zöge och ryttmästaren Berndt Rehbinder 
voro härvid de enda af rytteriet, som med några ryttare höllo stånd 
och fäktade till det yttersta. Striden började kl. 6 f. m. och afslöts 
kl. 10 e. m. Svenskarne, som i början stridde med mycken fram
gång, hade nästan segern i sina händer, när lyckan med rytteriets 
ofvan nämnda reträtt vände sig och segern förklarade sig för rys
sarne. 

Den heliga trefaldighets söndag, den 24 maj 1703 kl. 11 f. m. 
kom kyrkoherden i Wendau in till Dorpat och berättade, att rys
sarne samma dag om morgonen vid gudstjenstens början infallit i 
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socknen, sköflat och plundrat densamma samt mot ryska gränsen 
vid Rappin bortfört allt folket med hästar, boskap och afvel; sjelf 
hade han med största möda undkommit dem. 

Kommendanten i Dorpat, öfverste Carl Gustaf Skytte befallde 
då majoren Christofer Freidenfelt att strax göra sig i ordning att 
sätta efter fienden med så många friska hästar han kunde åstad
komma. Nämnde major var nästföregående natt återkommen från 
en expedition till Caikel, med hästar och folk ganska uttröttade; 
men han sammanbragte dock 170 hästar, hvilka han ansåg någor
lunda tjenstbara, och kunde sålunda rycka ut med 2 kompanier, 
hvilka stodo under befäl af ryttmästarne Berndt Rehbinder och An
ders Löschern von Hertzfelt. 

Till bron öfver Embach vid Hasselau, som var förfallen och 
oduglig, hade afsändts några galerer och båtar, hvilka satte manska
pet öfver floden, under det att hästarne simmande uppnådde mot
satta stranden. När alla voro väl öfverkomna, tog öfverste Skytte, 
som dit åtföljt expeditionen, afsked af densamma, uppmanade Frei
denfelt att göra allt hvad han kunde för att hindra fienden att und
komma med sitt byte, och återvände till Dorpat. Freidenfelt fort
satte marschen mot Aja, en biflod till Embach, hvilken han upp
nådde vid mörkrets inbrott. Då han fann, at fienden redan passerat 
Aja, tog han löjtnant Nandelstadt, 4 volontärer och 45 af de bäst 
beridna ryttarne med sig och ilade efter ryssarne för att åtminstone 
försöka uppehålla dem och försena deras återtåg. Befälet öfver 
hufvudstyrkan lemnade han till Rehbinder med befallning att utan 
att anstränga hästarne komma efter, men att, om han märkte för-
trafven vara i strid med fienden, så skyndsamt som möjligt komma 
till undsättning. 

Efter en tröttsam marsch i nattens mörker på en svår väg vars
nade Freidenfelt kl. 4 om morgonen den 25 maj fienden en svensk 
mil från Rappin vid Tolama, der vägen passerar ett mindre vatten
drag medelst en bro, som var alldeles förfallen. När fienden, omkring 
600 ryttare stark, som nyss kommit öfver ån, blef svenskarne varse, 
ordnade han sig för att mottaga dem. Dessa sutto af, ledde sina 
hästar öfver bron, och oaktadt det äfventyrliga i att med så ringa 
styrka angripa de mångdubbelt starkare ryssarne, gjorde Freidenfelt 
ett så våldsamt anfall, att fienden efter ett kort motstånd vek undan, 
hvarvid han lemnade alla fångarne, öfver 300 till antalet, jemte några 
hundra hästar och boskapskreatur, i sticket. 
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Freidenfelt sände det sålunda återvunna bytet tillbaka i säkerhet 
och skickade bud till hufvudstyrkan att rycka fram. Men Rehbinder 
hade redan hört skotten och kom nu sättande i fyrsprång. Sedan 
han kommit öfver ån, gick han löst på fienden, som under tiden 
åter hunnit ordna sig. Svenskarne lossade intet skott, utan brukade 
värjan och injagade genom sitt våldsamma anfall en sådan för
skräckelse hos ryssarne, att de af dem, som icke genast kunde 
komma undan, stodo handfallna och läto slå sig ihjel. De flyktande 
ryssarne förföljdes så häftigt, att de, när de nådde stranden af Woo, 
måste kasta sig ut i strömmen, der de hoptals drunknade eller blefvo 
nedskjutna, så att endast helt få af dem undkommo. Ryska befäl-
hafvaren Andreas Iwanowitsch Rukawitznikoff blef illa sårad tagen 
till fånga och sänd till Dorpat, der han, oaktadt han blef väl vårdad, 
efter ett par dagars förlopp afled af sina sår. 

Ett rikt byte föll i svenskarnes händer, bl. a. hela fiendens tross, 
300 hästar och den ryske befälhafvarens stora kamel; men emedan 
Freidenfelt icke hade vagnar till hands att fortskaffa trossen, lem
nade han den åt bönderna till byte. På svenska sidan dödades 
under denna ärofulla strid 1 korpral och 5 man, och sårade blefvo 
kapten Krieg, löjtnanterna Nandelstadt och Carl Duvall, kornett 
Höghusen och 15 man. 

Oaktadt de förluster ryssarne ofta ledo dervid, fortsatte de emel
lertid att sända ströfkårer in i Lifland. För att rensa landet från en 
dylik kår gjorde öfverste Skytte den 14 juli 1703 ett utfall från Dor
pat. Hans detachement utgjordes af 1000 man fotfolk, 500 ryttare 
och 4 kanoner. Kl. 9 om morgonen nämnda dag stötte han på 
fienden vid Jackowimorskau qvarn, der han tagit ställning bakom 
ett af höga berg bildadt pass. Skytte gick genast till anfall, hvarvid 
ryssarne gåfvo svenskarne en salva och bekommo en åter. Överste
löjtnant Schreiterfelt begaf sig nu med en afdelning ryttare upp på 
berget och anföll derifrån fiendens center, under det att Freidenfelt 
och Berndt Rehbinder angrepo honom i passet med sådan häftighet, 
att han genast tog till flykten. Svenskarne förföljde honom så kraf
tigt, att han icke hade tid att se sig om, utan dels tog sig väg tvärt 
öfver fälten, dels räddade sig undan i den bergiga och skogbeväxta 
marken. 

Major Freidenfelt tog härvid ett standar af brunt damast, bro-
deradt i silfver med ett kors och blommor samt försedt med följande 
ryska inskrift: „I detta tecken skola vi segra". 
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Då ryssarne sedermera samlade sig under Petschory, dit sven
skarne förföljde dem, drogo sig de förra längre tillbaka efter en kort 
strid, utan att svenskarne kunde upphinna dem. 

År 1704 finna vi Berndt Rehbinder, då nyss utnämnd till major 
vid Lifländska Adelsfanan, i det af ryssarne hårdt belägrade Narva. 
Den 2 juli deltog han i ett utfall från staden under befäl af sin far
broder, öfversten Otto Rehbinder. Då Narva den 10 aug. s. å. af 
ryssarne intogs med storm, blef Berndt Rebinder första gången gjord 
till krigsfånge. Han kom dock jemförelsevis snart lös igen; ty redan 
1707 finner man, att han någon tid vistades hemma i Finland, innan 
han åtföljde Carl XII på hans tåg till Ukraina. Sin sista vapenbragd 
utförde han derunder. 

Den 21 april 1709 kringrände svenskarne under generalmajor 
Kruuse det under generallöjtnant Rönnes befäl stående ryska lägret 
vid Gorodnaja i närheten af Worsklafloden. Öfversten Nils Gyllen-
stierna var beordrad att med sitt dragonreg:te (omkring 500 hästar) 
stänga utgången från lägret. Rönne försökte att slå sig igenom, och 
en skarp fäktning uppstod; men som Gyllenstierna icke förmådde 
att med sin ringa styrka uppehålla fienden, som i en klump föll 
öfver honom, och det karelska kavalleriet, som stod närmast, icke 
nog hastigt kom honom till hjelp, sluppo ryssarne i mindre hopar 
igenom, hvarefter de utan ordning spridde sig öfver fältet. 

Berndt Rehbinder med 200 man af Lifländska Adelsfanan högg 
nu in på fienden från flanken med sådan kraft, att ryssarne upplöste 
sig i den vildaste flykt, under hvilken en stor mängd af dem blefvo 
nedhuggna. Ryssarne fingo i denna strid omkr. 400 man dödade 
och 1000 man sårade. Svenskarne saknade inalles 290 man, der-
ibland 7 ryttmästare, nästan alla tillhörande Gyllenstiernas reg:te. 

Den 28 juni 1709 deltog Berndt Rehbinder i det olyckliga slaget 
vid Pultava och följde sedan Carl XII till Perewoloczna vid Dniepern, 
der han blef fången den 1 juli jemte omkr. 16000 man af svenska 
armén; endast omkr. 1500 man undkommo med konungen till 
Turkiet. 

Berndt Rehbinder blef först förd till Tobolsk och sedan till 
Solikamsk, derifrån han ej återkom till fäderneslandet förr än 1722 
efter fredslutet. Såsom enda belöning för sin tapperhet, sitt välför
hållande och sina uppoffringar fick han 1724 afsked med överste
löjtnants karakter samt „dubbel ryttmästarepension", hvilket likväl 
var en för de från den ryska fångenskapen återkomna officerarne 
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ovanlig nådebevisning, enär pension till följd af den stora bristen i 
i alla kassor sällan tilldelades dem. 

Berndt Rehbinder afled i Finland 1729, omkr. 58 år gammal, 
och begrofs i familjegrafven i Wehmo kyrka. 

Biografi n:r 4. 

Friherre Berndt Otto Rehbinder till Uddrich. 
Efter att under någon tid hafva tjenstgjort såsom fänrik vid Åbo 

läns infanteri gick Berndt Otto Rehbinder (Tab. 12) i preussisk 
tjenst, der han avancerade till premierlöjtnant. Han sysselsatte sig 
dock äfven med sin fortkomst inom den svenska armén, hvilket 
framgår af ett (i Riksarkivet bevaradt) bref från honom, dateradt 
Stralsund den 12 jan. 1760, till generalguvernören i Pommern. Han 
berättar deri, „att han förlidet år var hågad att om en löjtnants
beställning med generaladjutanten baron Wrangel ackordera, hvarå 
han erhöll constitutorial, i hopp att det skulle tillåtas honom att 
borthandla sin vid Åbo läns infanteriregrte innehafda fänriksindel
ning." Som emellertid samma beställning blifvit af Kongl. Maj:t 
till en främmande bortgifven, anhåller han, enär han ensam skulle 
fastna för en gäld, den han icke är i stånd att betala, att blifva ent
ledigad från sin genom konstitutorial erhållna tjenst samt med behö
rigt respass försedd, „för att," säger han, „till min lyckas vidare 
bevakande genom Hamburg till Stockholm afresa." 

Med anledning af det sedan 1759 i Pommern pågående, af Hatt
partiet anstiftade kriget mot Preussen, i hvilket Berndt Otto Reh
binder deltog, är det föga sannolikt, att han erhöll den sökta till-
låtelsen att resa till Stockholm förr än efter fredslutet i Hamburg.1 

Löjtnantsfullmakt lyckades han icke erhålla förr än flera år senare. 
Han tyckes varit en man med ett oroligt lynne, och vid sin 

återkomst till fäderneslandet kastade han sig in i det politiska lifvet, 
hvilket genom de förbittrade strider, som på denna tiden vid riks
dagarne fördes mellan de så kallade Möss- och Hattpartierna, er-

1 Flera af till adeln hörande officerare lemnade likväl armén utan tillstånd 
och afreste från Pommern till Stockholm för att bevista den derstädes 1760 sam
manträdande riksdagen. 

357 



bjöd retelse för dylika naturer. Berndt Otto Rehbinder slöt sig till 
Mösspartiet, hvilket vid 1760—62 års riksdag kom till makten. Att 
han blef en inflytelsesrik medlem af detta parti, framgår deraf, att 
han vid 1769—70 års riksdag, som han bevistade såsom hufvudman 
för sin ätt, var ledamot af sekreta och justitiedeputationen. 

Vid tiden för 1772 års statshvälfning vistades Berndt Otto Reh
binder i Finland. Såsom varande en ifrig och betydande „mössa" 
misstänktes han helt naturligt för att icke godvilligt vilja underkasta 
sig sakernas nya ordning. Till följd häraf fick han af öfverste Jakob 
Magnus Sprengtporten, som hade uppdrag att i Finland verkställa 
denna förändring, befallning att inställa sig på Sveaborg, förmodligen 
emedan man tillsvidare ville försäkra sig om hans person. Af fruktan 
att blifva arresterad efterkom han icke denna befallning, utan satte 
sig i säkerhet genom att den 22 aug. 1772 passera ryska gränsen 
och begifva sig till St. Petersburg. Derifrån skref han den 4 sept. 
s. å. till konung Gustaf III följande (i Riksarkivet bevarade) bref: 

„Stormägtigste Aller Nådigste Konung! 
Inför Kongl. Maj:ts fötter kastar sig en olycklig undersåte, som, brin

nande af nit och undersåtlig vördnad, aldrig högre önskat än att till 
sin Konungs och Fäderneslandets tjenst få uppoffra lif och lycka, men 
emot all förmodan ser sig för alla tider ett så kärt hopp beröfvad. 

Den kärlek jag med modersmjölken insupit för ett af mina fäder 
besvurit Regeringssätt, den Ed hvarmed jag mig till dess försvar för
bundit, kunde ej annat än uppväcka hos mig det yttersta bekymmer, 
då jag förnam, huruledes Öfversten och Riddaren Baron Sprengtporten 
eij allenast Suspenderat Commendanten på Sveaborgs fästning utan ock 
sökte att edeligen förbinda så garnisonerna som innevånarna i Finland att 
icke åtlyda Riksens församlade ständer, hvilka på flera sätt skulle hafva för
verkat all aktning och hörsamhet; och min villrådighet öktes, då jag 
sjelf den 22 sistvekne Augusti ärhöll order att genast inställa mig på 
Sveaborg. Okunnig huru och på hvad sätt herr öfversten till allt så
dant lagligen kunde autoriserad vara, trodde jag det min skyldighet, så 
emot Eders Kongl. Maj:t som Fäderneslandet fordrade, att undfly ett 
välde, hvilket jag ej fant utväg att med magt afvärja, hvarföre jag 
igenom natten med såradt hjerta nödgades begifva mig öfver gräntzen 
till Petersburg, hvarest jag mig till Eders Kongl. Maj:ts Envoyé genast 
anmälde. 

Aller Nådigste Konung, jag önskar och hoppas, att den i Sverige nu 
skedda förändring måtte till senaste tider öka Eders Kongl. Maj:tsähra, 
Dess höga Nöje samt Svea Rikes dermed förknippade sannskyldiga wäl, 
men gör mig tillika försäkrad, att Eders Kongl. Maj:ts allmänt wördade 
ädelmod eij onådigt kan anse en trogen undersåtes enfaldiga Nit, som 
af aktning för gången Ed hindras från nya förbindelsers indgående, med 
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den granlagenhet, som jag innerligen önskar måtte ifrån denna dag 
caracterisera alla svenska män. 

För mig är således ingen annan utväg öfrig än att i djupaste under
dånighet anhålla om Nådigt afsked med accord ifrån min innehafvande 
capitainssyssla wed Borgå kompani af Eders Kongl. Majtjts Nylands 
Dragon-Regemente, jemte Nådigt tillstånd att utom Fäderneslandet få till
bringa mina dagar under den förbindelse, som Sveriges lag och Natur
lig billighet utstakar för dem, som flytta utom Rikets gräntzer. 

Min gladaste plikt skall alltid wara att anropa Den allrådande Guden 
om Lycka och sällhet för Eders Kongl. Maj:ts dyra person, under det 
jag med djup undersåtlig vördnad framhärdar Eders Kongl. Maj:ts 
Underdånigste och tropligtigste Tienare och Undersåte 

Berndt Otto Rehbinder." 

Som naturligt var, blef Berndt Otto Rehbinder till följd af sitt 
afvikande betraktad såsom öfverlöpare, hvarföre det honom 1772 
tilldelade riddartecknet af Svärdsorden blef honom affordradt. På 
anmaningen att återlemna detsamma svarade han den 1 mai 1774 
med följande (i Riksarkivet bevarade) skrifvelse, ställd till konungen: 

„Uti den olyckliga belägenhet att med undersåtlig tjenst eij få ådaga
lägga den nit och tillgifvenhet för Eder Kongl. Maj:t och Dess Kongl. 
Hus, som alltid upplifvat och till dödsstunden skall upplifva allt mit tin-
tresse, wågar jag dock nedlägga vördsam försäkran, det hvarken nedrig 
vinningslystnad, otidig äregirighet eller annan lastvärd afsikt låckat mig 
att blifva en så dyrbar lycka förlustig. Nödsakad i ett olyckligt ögon
blick att taga råd af egen öfvertygelse, hindrade mig väl samvetet och 
det begrepp jag fattat om mina pligter ait lyda en wäpnad medunder-
såtes kallelse, och fruktan för tvång nödgade mig öfvergifva ett i alla 
tider kärt Fädernesland; men djup undersåtlig wördnad för Eders Kongl. 
Maj:t och kärlek för Fäderneslandet äro icke desto mindre oföränderlige 
egenskaper uti mitt hierta. Jag kan således eij utan smärtefullaste 
känsla afkläda ett hederstecken, hvilket alla ögonblick påminte så kära 
och utur mitt sinne outplånliga skyldigheter. Dock som sådan är Eders 
Kongl. Maj:ts Nådige befallning, så nedlägger jag härmedelst med be-
dröfwadt mod det af Eders Kongl. Maj:t mig Nådigst lämnade Svärds-
Ordens-Korset. Wärdes Eders Kongl. Maj:t med Nåde anse detta offer 
af lydnad och undergifvenhet; måtte jag ännu finna tillfälle att inför 
Eders Kongl. Maj:t och hela werlden ådagalägga den djupa undersåtliga 
wördnad och Nit, hvarmed jag underdånigt framhärdar Eders Kongl. 
Maj:ts Underdån ödmjukaste tjenare 

Berndt Otto Rehbinder." 

Af kejsarinnan Catharina II blef han väl emottagen och erhöll 
af henne 1000 rubel silfver och 5 hakenland af godset Niiggen, 
sedermera kalladt Neu-Niiggen, i Dorpatska kretsen af Lifland. 
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Emellertid försålde han denna egendom till Carl von Dellwig, hvar-
efter han 1775 den 28 jan. af Gustaf Salomon Schulman köpte det 
stora och vackra godset Waimel i Pölwe s:n i Lifland, der han ännu 
lefde 1789. 

År 1780 sammanträffade Berndt Otto Rehbinder i Dorpat med 
dåv. öfversten Göran Magnus Sprengtporten och friherre Gustaf 
Mauritz Armfelt, hvilka voro stadda på en utrikes resa till Polen 
m. fl. länder. Han skulle då med Sprengtporten haft samtal, som 
gåfvo Armfelt anledning förmoda, att de förehade planer om att med 
rysk hjelp återställa frihetstidens statsskick i Sverige. 

Biografi n:r 5. 

Friherre Reinhold Johan Rehbinder 
till Uddrich. 

Reinhold Johan Rehbinder (Tab. 14) bevistade finska kriget 1788 
—90. Enligt ett bref, dateradt Pörtet i Anjala by den 22 aug. 1888, 
från en deltagare i kriget till frih. Johan Fredrik Rehbinder, låg han 
sistnämnda år och månad med Lifdragonregrtet i Helsingfors för 
foderbrist. 

Då kriget med Ryssland år 1808 utbröt, hade Reinhold Johan 
redan tagit afsked ur krigstjensten; men han blef indragen i de po
litiska händelser, som föregingo Finlands införlifvande med Ryssland.1 

I ett bref till kejsar Alexander I, dateradt Wasili Ostrow den 
28 apr. 1808, hade den politiske äfventyraren och i Sverige till 
döden dömde riksförrädaren Göran Magnus Sprengporten uppmanat 
kejsaren, att sedan Sveaborg fallit och Finlands eröfring derigenom 
syntes vara fullbordad, med det första möjliga skrida till samman
kallande af en deputation, utsedd bland landets fyra klasser, hvilkas 
mest framstående medlemmar vore säkrast att sammankalla till St. 
Petersburg. 

I stället för den landtdag, som bort sammanträda, insköts sålunda 
en »deputation", som skulle samlas i den ryska kejsarstaden, emedan 

1 I nedanstående skildring följes framställningen i Robert Castrén: Skildrin
gar ur Finlands nyare historia" (Helsingfors 1882). 
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man der „bäst kunde lämpa sig efter H. K. M:t vår Nådige Herres 
afsigter." 

Förslaget blef på det beredvilligaste sätt mottaget, och den 27 
juni 1808 utfärdades till öfverbefälhafvaren i Finland, grefve Bux-
höwden, befallning om åtgärders vidtagande för afsändande till St. 
Petersburg af en finsk 
deputation. I skrifvelsen 
härom yttrar kejsar Alex
ander sin önskan att „så 
noga som möjligt lära 
känna sina nyvunna 
undersåters tillstånd, be-
hof och egen mening 
om medlen att lätta 
tyngden af de bördor, 
med hvilka de hittills 
varit tryckta." Kejsaren 
tillät af sådan anledning, 
att „från det nu eröfrade 
Finland till honom skulle 
sändas deputerade af 
alla stånd, nemligen: 
en af det höglofliga rid-
derskapet och adeln från 
hvarje län, af det hög-
vördiga presteståndet en 
från hvarje stift och af 
det vällofliga borgar
ståndet liksom af det 
hedervärda bondestån- REINHOLD JOHAN REHBINDER (TAB. 14) 

det en från hvarje län." 
I cirkulär den 1 juli 1808 delgaf Buxhöwden denna kejserliga 

önskan eller befallning åt landshöfdingarne i Åbo, Björneborgs, Ny
lands och Tawastehus, Kymmenegårds samt Wasa län. För att und
vika tidsförlust ansågs tjenligast, att landshöfdingarne hvar och en 
i sitt län hos sig församlade tio till tolf personer af adeln, hvilka 
till beskickningen ansågos skickligast, och hvilka inom sig skulle 
utvälja en deputerad. 

Från Åbo län tillkallades sålunda af adeln: majoren frih. Ernst 
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Gustaf von Willebrand, öfversten Gustaf von Knorring, hoffrättsrådet 
Samuel Ehrenmalm, krigsrådet Ernst Jägerhorn, öfverstelöjtnanten 
frih. Otto Stackelberg, öfverstelöjtnanten frih. Carl de Carnall, lag
mannen Adolf von Willebrand, majoren frih. Reinhold Johan Rehbinder, 
majoren frih. Carl Fredrik Rehbinder (Tab. 11), majoren frih. 
Carl Mannerheim, majoren frih. Göran Lybecker och assessor 
Carl Gyldenstolpe. 

Af dessa tolf adelsmän, som alla infunno sig, hade tre, hofrätts-
rådet Ehrenmalm, frih. Carl Fredrik Rehbinder och lagman Wille
brand, redan vid samlingen sina utlåtanden om den ifrågavarande saken 
färdiga. Samtliga öfverensstämde deri, att de, under hänvisande till 
de tidigare löftena om lagars och privilegiers vidmakthållande, betona 
det mot riddarhusordning och adliga privilegier stridande i det nu 
föreskrifna representationssättet. 

Carl Fredrik Rehbinder yttrar: „Ehuru jag vid sjelfva saken, att 
en deputerad må väljas och afsändas, icke något kan eller vill in
vända, finner jag dock, till förvarande af mitt stånds välfångna vigtiga 
rättigheter och för att, så långt som det på mig ankomma kan, söka 
afvärja ett prejudikat, som i en framtid möjligen kunde leda till de 
äfventyrligaste följder, föranlåten att vid det för deputerades väljande 
nu föreslagna sättet göra en anmärkning, som i mitt sinne är af den 
vigt, att om den af mig skulle åsidosättas, jag ej annorlunda kunde 
anses, än såsom hade jag brottsligen medgifvit, det riddarskapets 
och adelns i Finland egenskap och anseende af ett riksstånd nu 
genast vid första början af en förestående regering alldeles må för
falla." 

Till dem, som mest energiskt uppträdde mot den anbefallda 
deputationen, hörde Reinhold Johan Rehbinder. Hans son, grefve 
Robert Henrik Rehbinder (Tab. 15), har bland sina memoarer bevarat 
en i detta syfte uppsatt promemoria, som var afsedd för och antag
ligen äfven meddelad öfriga elektorer, och som innehåller en kraftig 
maning att icke lemna sig sjelfva och sina förfäders vapen i hän
derna på en styrelse, som nogsamt skulle veta bruka dem till under-
gräfvande af Finlands frihet. Det gällde en kamp om principer, i 
hvilken man ej borde vika en fotsbredd för att ej förlora allt. 
Med största misstroende borde derför äfven den föreslagna deputa
tionen mottagas och en förklaring uppsättas, att man ej kunde foga 
sig efter den gifna befallningen. De verkliga motiven till denna vägran 
kunde väl icke utsägas; men andra skäl skulle kunna påfinnas, och 
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om stil och logik härigenom skulle få sitta emellan, var detta af 
mindre vigt, än att man svek den regel, som var blifven så vigtig 
för hela ens förhållanden, och som kunde sammanfattas i de enda 
orden: principiis obsta.1 

Med anledning af dessa uttalanden förenade sig samtliga närva
rande derom, att de nu icke kunde skrida till val af deputerad. 
Derjemte beslöts, att ett betänkande i denna rigtning borde uppsättas 
för att öfverlemnas till landshöfdingen i Åbo von Troil. 

Detta afslag blef icke väl 
upptaget i St. Petersburg, hvar-
ifrån befallning erhölls, att 
adelns valmän skulle ånyo sam
manträda i Åbo den 5 sept. 
(1808). Segervinnarens befall
ningar måste nu uppfyllas, 
och till deputerad för ridder-
skapet och adeln i Åbo län 
utsågs friherre Mannerheim. — 

I den på kejsar Alexanders 
befallning sammankallade landt-
dagen den 28 mars 1809 deltog 
Reinhold Johan Rehbinder så
som hufvudman för sin ätt och 
valdes till ordförande i det 
derunder tillsatta civil- och 
ekonomiutskottet, till hvars be
redning öfverlemnades såväl 
frågan om krigsväsendet som 
den om beskattningen. 

Sådan Reinhold Johans 
karakter visar sig i det ofvan anförda yttrandet från det första 
sammanträdet i Åbo, sådan visar den sig äfven här. De 50 till 60 
yttranden, protokollen bevara af honom, utmärka sig hvarken genom 
formens fulländning eller tankarnas originalitet; för det mesta äro de 
helt korta och röra sig kring form- eller detaljfrågor; men allestädes 
framlyser i dem rättrådighet och principfasthet. Också synes han 
hafva åtnjutit odeladt förtroende af sina ståndsbröder, hvilka kallade 

1 Motstå (ett ondt) i begynnelsen (Ovidius). 

CHRISTINA MARGARETHA REHBINDER 

F. AF PALÉN (Tab. 14) 
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honom till elektor och insatte honom i det vigtiga civil- och ekonomi
utskottet, till hvars ordförande han, såsom ofvan är nämndt, blef utsedd. 

Hans son, ministerstatssekreteraren grefve Robert Henrik Reh
binder, har efterlemnat anteckningar, som visa, att han på gamla 
dagar med sonlig stolthet erinrar sig sin faders ofvan nämnda upp
trädande i fråga om finska deputationen till St. Petersburg 1808. 
Äfven får man antaga, att den principfasthet, parad med en fin um
gängeston, hvilka tillsamman kännetecknade grefve Rehbinders offent
liga person, icke varit oberörd af de intryck, han fick mottaga i 
fädernehemmet. 

Reinhold Johan Rehbinder och hans hustru Christina Margaretha 
f. af Palén åtnjöto båda, enligt intyg af en af deras biografer, „ett 
utmärkt rum i det allmänna omdömets högaktning, och den senare 
ännu ett i de sällskapskretsar, der qvickhetens och det glada vettets 
behag förstodo att värderas." 

Biografi n:r 6. 

Grefve Robert Henrik Rehbinder. 
Robert Henrik Rehbinder (Tab. 15) föddes den 15 juli 1777 på 

Wiksberg sätesgärd i Pemar s:n i Finland. Af fem syskon var han 
den ende som uppnådde myndig ålder. 

Den skildring, som här skall lämnas af Robert Henrik Rehbinders 
lif och företrädesvis hans verksamhet såsom embetsman och politisk 
personlighet, följer hufvudsakligen Castréns1 lefnadsteckning, som 
dock å sin sida i allt väsentligt är byggd på Robert Henrik Rehbin
ders bevarade bref och på de lefnadsminnen, han nedskref på sina 
äldre dagar. 

Enligt tidens sed redan i barnaåren — vid 10 års ålder — inskrifven 
i armén såsom sergeant vid Lifdragonreg.tet (1787), länkades hans lef-
nadsbana dock tidigt i annan rigtning. Redan år 1791 finna vi honom 
såsom student vid Åbo akademi, der han fyra år senare (1795) aflade 
embetsexamen. Samtidigt afträdde han med kornetts afsked från den 
militära banan. 

Inskrifven vid Åbo hofrätt inhemtade han under någon tid vid tingen 
praktiska insigter i rättsskipningen och utnämndes år 1796 till extra 
notarie vid hofrätten. Härifrån öfverflyttades han följande år till Stock-

1 Robet Castrén: „Skildringar ur Finlands nyare historia" (Helsingfors 1882). 
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holm, der han ingick som extra ordinarie tjensteman i Justitierevisions-
expeditionen. Och härmed inträdde ett uppslag i Rehbinders lif, som 
icke torde varit utan sin synnerliga betydelse för hans utveckling och 
framtida verksamhet. 

Den ännu blott tjuguåriga ynglingens vidare utveckling synes här 
närmast hafva fått sin prägel af tvenne i Sveriges vittra häfder redan 
då märkliga män, Nils von Rosenstein och Axel Gabriel Silfverstolpe. 
I hvilken rigtning dessas inverkan på den unge Rehbinder gick, derom 
behöfva tvifvelsmål icka hysas. Stående på spetsen af tidens vittra bild
ning voro de derjemte båda framstående vältalare och författare. Under 
sin vistelse såsom svensk ambassadsekreterare i Paris hade Rosenstein 
genom personligt umgänge med många af den tidens ypperste franska 
författare, Buffon, Diderot, Helvetius, d'Alembert med flere, insupit 
framskridna idéer på olika områden. Silfverstolpe hade åter under nära 
beröring med Axel von Fersen och andra af oppositionsmännen mot 
Gustaf IIl's absolutistiska sträfvanden hos sig utvecklat en politisk fri-
sinthet, som han aldrig blef otrogen. Kort före den tid, då Rehbinder 
inträffade i Stockholm, hade Silfverstolpe genom det erkännande, han i 
sitt inträdestal i Svenska Akademien egnat Fersens uppträdande 1789, 
föranledt detta samfunds upplösning af Reuterholm, och Rosenstein åter, 
genom att såsom akademins sekreterare ställa sig på hans sida, inveck
lats i en konflikt med de styrande, som så när kostat honom hela hans 
ställning. Genom sina relationer voro dessutom dessa faderliga vänner 
synnerligen egnade att befordra den blifvande statsmannens utveckling. 

Den närmare karakteren af förhållandet mellan den unge Rehbinder 
och hans gynnare är icke bekant, men att åtminstone förbindelsen med 
Rosenstein icke var af blott yttre och konventionell natur, derom har 
Rehbinder sjelf lemnat oss ett ojäfaktigt vittnesbörd. Ännu många år 
efter Rosensteins död och sedan förhållandena för länge sedan vidt skilt 
deras banor åt, talar han om denne med uttryck af oskrymtad aktning 
och tillgifvenhet, benämnande honom bland annat „min personliga väl
görare". 

Slumpen ville äfven, att det var Rosenstein, som ett årtionde senare 
först länkade Rehbinders uppmärksamhet på de nya öden, Finland inom 
kort skulle gå till möte, och en annan tillfällighet verkade, att samtidigt 
med det Rehbinder tog sina första steg såsom finsk statsman, hade Silfver
stolpe såsom ledamot af 1809 års konstitutionsutskott en verksam del i 
grundläggandet af Sveriges nya samhällsskick. 

Måhända just genom dessa beskyddares inflytande öppnades för den 
unge Rehbinder inträde i kretsar, hvilka icke stodo tillgängliga för en 
och hvar. Så utnämndes han 1802 till kammarjunkare och fick sålunda 
tillträde till hofvet, något som sannolikt i sin mån bidrog till utvecklande 
af den verldsvana, som senare skulle komma honom så väl till godo, 
ehuru på en ort, der han vid denna tid icke kunde ana, att han skulle 
tillbringa hälften af sitt lif. Men äfven i öfrigt egde han tillträde till 
den svenska hufvudstadens finast bildade umgängeskretsar, och till dem 
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hörde väl i främsta rummet arkiatern Hedenbergs familj, med hvilken han 
senare anknöt förbindelser af närmare art. D:r Hedenberg, som af 
Gustaf 111 utnämnts till lifmedikus, var en i den tidens hofkretsar 
hemmastadd och omtyckt person. Han dog redan 1798, men öfverlefdes 
af sin maka, född Anna Katarina Levin. Dotter af en rik grosshand
lare af judisk härstamning, skildras hon såsom begåfvad med en mindre 
vanlig skönhet och utrustad med älskvärdt behag och vittert sinne. Dessa 
egenskaper bragte henne i nära beröring med mycket af det, som den 
svenska kungastaden vid denna tid egde ypperst i snille och smak, och 
bland hennes väninnor nämnes särskildt Anna Maria Lenngren, hvilken 
äfven lärer uppträdt såsom fadder vid hennes dotters, sedermera friher
rinnan Rehbinders, döpelse. Af sin moder torde denna unga dam hafva 
ärft många af hennes framstående egenskaper, och mellan henne och 
friherre Rehbinder utvecklade sig redan under deras förlofningstid ett 
förhållande, som fritt från så väl falsk känslofullhet som konventionellt 
galanteri stödde sig på ömsesidig aktning och tillgifvenhet. 

Under sin vistelse i Sverige deltog Rehbinder år 1800 i riksdagen 
i Norrköping. Att den unge friherren här icke intog någon mera 
framstående plats vid sidan af så många grånade riksdagskämpar, får 
tagas för gifvet; hans deltagande i detta landsmöte synes inskränkt sig 
till att höra och lära, utan att han ens eftersträfvat att verksamt ingripa 
i frågornas lösning. Det oaktadt kan antagas, att den inblick, han här 
vann i det parlamentariska lifvet, sådant det i verkligheten gestaltade 
sig, icke var utan inflytande på den blifvande statsmannens politiska 
åskådningssätt. Också skola vi i en senare period finna honom ifrigt 
arbetande för en normal samverkan mellan regering och representation 
i det land, hvars vigtigaste angelägenheter voro honom anförtrodda. 

Hans sträfvanden i denna riktning kröntes dock icke med framgång, 
och den enda gång det mera förunnades Rehbinder att se en politisk 
representation församlad, var då han nio år senare öfvervar landtdagen 
i Borgå, ehuru icke såsom folkombud, utan i sin nya egenskap af 
medlem af storfurstendömet Finlands provisoriska regering. 

Hvad för öfrigt beträffar Rehbinders lif och verksamhet under de 
år han uppehöll sig i Stockholm, så torde han, i likhet med de flesta 
rikare anlagda naturer, icke försummat ungdomens glada och bullrande 
nöjen. Åtminstone yttrar om denna period i hans lif den ofvan anförda 
lefnadstecknaren, en af hans samtida: „Tvifvelsutan försummade han 
derunder icke sina tjensteåligganden, men i nöjenas ålder och med de 
anlag och medel, han egde att tillfredsställa det ungdomliga begäret 
efter dem, lärer dock hans håg denna tid icke uteslutande sträckt sig 
till de förra. Åtminstone trodde man sig vid hans återkomst 1805 till 
fädernebygden i honom finna mera den fint bildade, älskvärde verlds-
mannen än den djupt tänkande, grundligt förberedde embetsmannen".1 

Efter åtta års uppehåll i Sverige återvände Rehbinder till Finland, 
der han till en början blef adjungerad ledamot af Åbo hofrätt, till dess 

1 Finlands Allm. Tidning 1841 n:r 73. 
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han två år senare vann befordran till ett särskildt inrättadt assessors-
embete. På denna post säges han inom kort hafva ådagalagt, att „den 
glänsande ytan ingalunda uteslöt inre redbarhet eller den skicklighet 
för allvarsamma värf och den omsorg att dem sköta, som sedermera i 
så hög grad utmärkte grefve Rehbinder. Hvad som till en början 
möjligtvis felades honom i positiv lagkunskap, ersattes i rikt mått af hans 
naturliga, skarpa omdömesförmåga och af hans sorgfällighet att i hvarje 
sak förskaffa sig den kännedom, som för dess afgörande enligt lag och 
rättvisa fordrades".1 

Vi hafva följt Rehbinder till en tid, som blef en vändpunkt icke 
blott i hans egen lefnad, utan äfven i hans fäderneslands historia. Han 
var, säger han sjelf, så lycklig han kunde det begära. Han älskade 
varmt sin unga maka, af hvilken han var tillbedd; han befann sig i 
en ålder, då passionerna, ehuru dämpade, ännu icke utslocknat, och 
njöt en oförsvagad helsa; han var väl icke rik, men icke heller fattig, 
och innehade en tryggad och aktningsvärd samhällsställning: med ett 
ord, han kunde lugnt blicka mot framtiden. 

Det synes händt grefve Rehbinder på gamla dagar, att tanken ofta 
ilade tillbaka öfver de många skiftesrika tilldragelser, han genomlefvat 
eller stått nära. Han hade härunder sett blott alltför mycket af denna 
verlds fåfänglighet, „la vanité des vanilés de ce monde", såsom han 
sjelf säger. Han synes känt ett behof att uppsöka sammanhanget, den 
ledande tråden i händelsernas utveckling, och han beslöt att genom 
upptecknande af sin lefnads många märkliga minnen förskaffa sig en 
sysselsättning, „angenäm för honom sjelf och om möjligt gagnlig för andra". 
Utgående från en så anspråkslös uppfattning af sina anteckningars be
tydelse kunde det icke falla Rehbinder in att af dem göra något slag 
af sjelf biografi; han låter fastmera händelserna, dem han skildrar, träda 
i förgrunden och hans egen person skymta fram endast i den mån, han 
till desamma medverkat. Den, som främst af intresse för memoarernas 
upphofsman företager sig ett studium af desamma, vore derför äfven 
frestad att mot honom rikta en förebråelse, som väl sällan kommit någon 
memoarförfattare till del, den nemligen att vara alltför objektiv. Han 
kastar sig genast midt in i de händelser, som utgjorde vändpunkten 
i hans fäderneslands historia och för honom sjelf öppnade en ny och 
oanad bana. Beklagligtvis sträcka dessa anteckningar sig icke långt 
utöfver denna period, 1808 års krig och de händelser, som utgjorde 
de närmaste följderna af detsamma, vare sig att tid och krafter saknats 
att fullborda det vidlyftigt och omsorgsfullt anlagda arbetet, eller att fort
sättningen genom någon väns välvisa förtänksamhet efter hans död för
svunnit i obekanta öden. Men äfven i deras nuvarande form äro dessa 
grefve Rehbinders (på franska författade) „Souvenirs de ma vieu af det 
största intresse. Långt ifrån att, såsom öfverskriften synes antyda, ut
göra blott vanliga minnesanteckningar, har författaren företagit sig att 

1 Finlands Allm. Tidning 1841 n:r 73. 
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skrifva en resonnerande framställning af Finlands utveckling under denna 
skickelserika öfvergångsperiod. 

Sin framställning inleder Rehbinder med en landtlig idyll af täckaste 
slag. Det var sommaren 1807. Rehbinder var då trettio år gammal 
och lefde i de, enligt hvad han sjelf anger, lyckliga förhållanden, som 
vi ofvan skildrat. Jemte sin unga maka hade han lemnat Åbo för att 
tillbringa sommarmånaderna hos sin svärmoder på hennes lägenhet 
Ropsten1 i närheten af Stockholm. Ehuru redan gammal vorden, hade 
fru Hedenberg bibehållit sina tidigare förbindelser med Stockholms 
litterära verld, och mycket af hvad den svenska kungastaden egde fram
stående besökte henne som oftast på hennes vackra sommarställe. Ut-
flygter till lands och sjös i Stockholms härliga omnejder synas vexlat 
med glada samqväm, vid hvilka snille och behag täflade med hvarandra 
på gammalt gustavianskt sätt. I fulla drag tyckes Rehbinder njutit af 
detta innehållsrika sommarlif, och denna hans stämning torde väl i sin 
mån deraf ökats, att han här var i tillfälle att åter sammanträffa med 
många af dem, som han under sin tidigare mångåriga vistelse i den 
svenska hufvudstaden lärt värdera och akta. En resa, som han mot slutet 
af sommaren företog till det inre af Sverige, afbröt för någon tid detta 
samlif, och då han återvände till sin svärmoder, förestod redan innan 
kort uppbrottet till Finland. 

Innan skilsmässan egde rum, var emellertid den gamla sällskaps
kretsen än en gång församlad på vanligt ställe. Allt var sig likt, gladt 
och spirituelt, blott ett undantag gafs. Det var den gamle, vördnadsvärde 
Nils von Rosenstein, „min personliga välgörare", som Rehbinder i detta 
sammanhang nämner honom; han satt mot sin vana tyst och tankfull, 
och först mot qvällens slut, när uppbrottet redan nalkades, vände han sig 
till Rehbinder med dessa ord: 

„Ni går att lemna oss, min käre baron! Jag är gammal, och Gud 
vet, om vi någonsin skola återse hvarandra; men om detta äfven in
träffar, så fruktar jag högeligen, att vi ej skola återse hvarandra såsom 
medborgare af samma stat (compatriotes). Om jag ej bedrager mig, 
är en stor kris i annalkande för Finland. Man talar om hemliga artiklar 
i den fred, som nyss blifvit sluten i Tilsit; vår konung har sina prin
ciper för sig — han skall icke gifva vika — det, som man förutsett 
sedan femtio år, nalkas sin fullbordan, och edert fädernesland skall 
öfvergå under ryskt välde". 

„Dessa ord", säger grefve Rehbinder, »uttalade med en allvarlig och 
profetisk ton af en man, som var i besittning af så mycken erfarenhet 
och befann sig hemmastadd i statshemligheterna, dessa ord gjorde på 
mig ett djupt intryck och qvarstå ännu — tjugu till trettio år derefter — 
inristade i minnet. 

I början af september", fortsätter memoarernas författare, „återvände 

1 Så benämndt emedan man, innan den långa „Lidingöbron" fanns, derifrån 
brukade ropa efter båt eller färja från Lidingösidan. 
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jag till Finland, framför allt upptagen af den tanke, att hafvet, på hvil
ket jag seglade, kanske snart nog skulle blifva gränsen mellan detta 
mäktiga rike, hvilket sedan ett århundrade icke gjorde annat än utsträckte 
sitt område i alla rigtningar, och det stackars Sverige, som redan blott 
alltför mycket betalat sin tribut till denna förstoring. För första gången 
i mitt lif betraktade jag icke utan smärta mitt lands kuster, anseende 
det på gränsen af stora händelser". 

Dessa händelser stodo i sjelfva verket nära inför dörren. Endast 
några månader senare, i februari 1809, inbröto de ryska trupperna öfver 
gränsen, öfverraskning blandade sig med förskräckelse hos Finlands 
inbyggare; endast undantagsvis framträdde hos någon qvarlefvande an
hängare af Anjala-politiken känslor af glädje och tillfredsställelse. 

I trenne grupper kunde finska nationen med afseende på förhållandet 
till den fiendtliga inkräktaren särskiljas. Allmogen, borgerskapet, militären, 
med ett ord de lägre samhällsklasserna, utgörande nationens stora fler
tal, hängde ifrigt fast vid föreningen med Sverige. Det är hos dessa 
klasser ett i alla länder utmärkande drag att hålla på det bestående, 
och en månghundraårig fortsatt förening hade bidragit att befästa för
bindelserna med Sverige. Tanken på en förening med Ryssland hade 
hos dem aldrig uppstått, och idén om nationellt oberoende, som under 
de närmast förgångna årtiondena någon gång framträdt inom de högre 
stående klasserna, var dem fullkomligt främmande. De voro derför 
äfven benägna för en kamp till det yttersta för hus och härd. 

En i viss mån annan ställning intogo landets bildade klasser, adeln, 
presterskapet och större delen af tjenstemännen. Man hade i allmänhet 
i Finland under den förflutna perioden hängifvit sig åt öfvervägande 
materiella intressen och derunder invaggat sig i en naiv förhoppning 
om lugn och fred. Ju större säkerheten varit, desto förskräckligare blef 
uppvaknandet vid krigets utbrott. Ingenting var förberedt för landets 
försvar, och man gjorde sig derjemte ötverdrifna föreställninger om rys
sarnes styrka. Under intrycket af 1788 års olyckliga händelser närde 
man till och med fruktan för förräderi. Äfven hos de högst ställda 
embetsmännen saknades viljekraft och öfriga egenskaper för att leda den 
allmänna opinionen och bilda en föreningslänk mellan alla klasser af befolk
ningen. Ingen var förmögen af att uppställa en plan för gemensamt 
handlingssätt, ingen kombinerade det förgångna, det närvarande och det 
tillkommande, och slutligen ville ingen åtaga sig något ansvar utom 
kretsen af sina mest positiva pligter. Detta, hvilket allt låter sig natur-
ligen förklara genom bristen på högre politisk bildning och erfarenhet 
hos tidens finska intelligens, måste sjelffallet återverka på hållningen 
under de oförutsedda tilldragelser, som inträffade. Man inskränkte derför 
äfven väsentligen sina omsorger till att lugna sinnena för att förekomma 
resningar bland allmogen och allt öfrigt, som onödigtvis kunde uppreta 
en mäktig fiende. Om detta partis handlingssätt, säger grefve Rehbinder, 
en gång allvarsamt bedömes af historien, så skall sanningen alltid ålägga 
henne pligten att erkänna, att detsamma var ledt endast af rena inten-
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tioner, hvilka blott och bart afsågo att rädda Finland från fullkomlig ruin. 
Om det bedrog sig angående formerna, och om det lät förleda sig till 
otidiga åtgärder, så skedde detta endast af brist på erfarenhet och 
verldskännedom. 

Återstår den tredje gruppen, en ringa fraktion, som i de stundande 
tilldragelserna såg begynnelsen af en ny gyllene ålder. Ledd till någon 
del af ärelystnad, till en annan af personliga intressen, men i främsta 
rummet af qvarlefvor af gammal „ésprit de parti", var denna grupp föga 
talrik, men habil och verksam; dess inställsamhet å ena sidan och dess 
eftergifvenhet å den andra bedrogo såväl segrarne som de besegrade. 
Såsom medlemmar af denna grupp namngifver grefve Rehbinder under 
berättelsens fortgång endast tre, ehuru af skildringen framgår, att antalet 
icke var inskränkt till denna siffra. De äro, desse män, den ännu i en 
långt senare tid sorgligt ryktbare Gustaf Wilhelm Ladau, då anställd i 
Buxhöwdens svit, vidare en annan af Anjalamännen, Fredrik Adolf Jäger-
horn, samt slutligen Göran Magnus Sprengtporten sjelf. 

Det är i kraftiga penseldrag, grefve Rehbinder utkastar konturerna 
af Sprengtportens enskilda och offentliga personlighet. „General Sprengt
porten var af en hög växt, men ful, ända till att ingifva förskräckelse. 
En örnnäsa, små, genomträngande ögon och en stolt blick gåfvo åt hans 
figur ett visst örnlikt uttryck, hvilket gjorde intryck och verkade mot
bjudande på samma gång. Af en oböjlig karakter, genomträngande i 
sina vyer, snabb i sina beslut, modig ända till oförvägenhet, energisk, 
arbetsam, föraktande alla pekuniära intressen, republikan i sitt tal, despot 
till själen, var denne ovanliga man skapad att spela en rol i medborger
liga oroligheter. Det saknades honom dygder för att blifva en Washington, 
men i Rom, under republikens tider, hade han varit en Sulla. Om hans 
namn ej kunnat få en plats vid sidan af stora historiska namn, och om 
hans rykte ej en gång vardt europeiskt, så berodde det derpå, att omstän
digheterna och skådebanan, på hvilken ödet hade försatt honom, icke 
voro tillräckliga för hans geni och talanger. Högdragen och understundom 
fräck mot sina öfverordnade och alla dem, hvilka vågade mäta sig med 
honom, var han rättvis, tjenstaktig och till och med frikostig mot sina 
underordnade, förutsatt att de blindt underkastade sig alla hans önskningar. 
De gåfvor, hvilka naturen hade slösat på honom, och några andra goda 
egenskaper dem han egde, voro fördunklade af en ärelystnad och en 
egenkärlek utan gränser, af en hatfull och hämdlysten karakter, af ett 
retligt och dystert lynne". 

Till detta allmänna omdöme om Sprengtportens personlighet sluter 
sig en ganska utförlig skildring af dennes verksamhet, planer och öden 
ända från tiden för hans vistelse i Savolaks. Vi kunna icke vidlyftigare 
uppehålla oss vid den teckning, memoarförfattaren ger af Sprengtporten 
under denna tid, och anföra endast, att såsom närmaste orsak till dennes 
missnöje med svenska regeringen anges den omständigheten, att han fann 
sig besviken i sina förhoppningar att blifva general en chef i Finland; 
då denna post icke anförtroddes honom, blef han sin tids ifrigaste frondör. 
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Uti den opposition, han nu inslog, förstod han skickligt att begagna sig 
af de frön till missnöje, som vid denna tid funnos hos befolkningen och 
hufvudsakligen hemtade sin näring från uppställandet af indelta reserver 
och af sättet för storskiftets genomförande; han gjorde sig till chef för 
den uppväxande oppositionen. 

En dylik rol, säger grefve Rehbinder, öfverensstämde lika väl med 
hans karakter, hans personliga vyer och de hatfulla fördomar, han både 
af beräkning och af känsla hyste mot svenska nationen. Personligen miss
nöjd med konungen, hatande allt det, som var svenskt, och ansatt af en 
otyglad ärelystnad, uppgjorde Sprengtporten brottsliga planer, glömde sina 
pligter såsom undersåte och lyssnade blott till passionernas röst. 

Det var under intrycket af en sådan själsstämning han fattade tanken 
på Storfurstendömet Finlands oberoende under Rysslands protektion. 

För sina planer i detta afseende hade Sprengtporten flera än en gång 
redogjort för Rehbinder under de år, de båda vistades i Petersburg. Genast 
vid Rehbinders första ankomst dit såsom Åbo hofrätts deputerad i decem
ber 1808 hade Sprengtporten upptagit detta ämne, „vare sig för att 
rättfärdiga sitt eget handlingssätt eller för att öfvertyga om, att man haft 
orätt i att icke blindt följa hans råd". Jemte många skäl för önskligheten 
af Finlands lösryckande från Sverige, hade han angående arten af landets 
blifvande ställning afgifvit följande förklaring: „Min afsigt var", hade han 
yttrat, „att så begå, att de europeiska makterna skulle erkänt och garanterat 
vårt oberoende; det låg i deras intresse, att Finland icke blefve helt och 
hållet förvandladt till en rysk provins, och å en annan sida hade de 
ingen rätt att motsätta sig saken, förutsatt att vår underkastelse försig
gått frivilligtRehbinder hade med anledning häraf tillåtit sig fråga, 
hvilket initiativ han ernat tillgripa, „för att bereda oss detta mycket 
lyckliga sjelfständighetstillstånd". „På min ära!" hade Sprengtporten 
härtill genmält, „sättet att utföra saken var min hemlighet; men Ni känner, 
att våra kära landsmän äro tröga att begripa, att de hellre diskutera än 
de handla. Man förlorade tiden, och jag kunde ej längre lida svenska 
regeringens orättvisor: jag gjorde mig till ryss. Den goda saken, som 
jag förfäktat, blef sedermera fullständigt fördärfvad genom några högre 
officerares dumhet och svaghet, ehuru tillfället var ett af de gynsam-
maste för att lyckas". 

,Jag ernår icke förlora min tid", säger med anledning af denna 
Sprengtportens förklaring memoarförfattaren, „vid att undersöka, hvad 
som fanns sant eller falskt i denna utläggning. Man finner blott allt för 
väl, att äfven om premisserna voro rigtiga, konklusionen innebar den 
mest uppenbara macchiavellism. Jag har aldrig kunnat fatta, på hvilket 
sätt man ville ernå finska nationens frivilliga underkastelse under Ryss
land', — en underkastelse, som likväl bildade förslagets grundval. Folket 
och soldaterna — kände dessa klasser tillräckligt värdet af ordet obero
ende för att hängifva sig åt öppet uppror och frigöra sig från sina eder 
mot en stat, som sedan sekel styrde Finland? Ryssland åter, som befann 
sig i fullständig fred med sin granne, — skulle väl det hafva kunnat 
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antaga denna underkastelse, om den till och med låtit utföra sig? Det 
medborgerliga kriget, blodsutgjutelsen — sådant är bagateller för dem, 
hvilka bekänna åsigter sådana som hans, men enligt dessa samma dok
triner bör man lyckas; i annat fall begår man, såsom Fouché yttrade, 
det som är sämre än ett brott, en dumhet. Samtiden har derom kunnat 
taga miste, men efterverlden skall ej hafva möda att upptäcka, att vår 
ärelystne landsman, förblindad genom sin passion att herska, skapade sig 
chimärer, och att denna koryfé för oberoendet endast lade an på att en 
dag blifva prokonsul under den skyddsmakt, hvilken han på ett så 
oegennyttigt sätt erbjöd oss". 

Trots arten af Sprengtportens sträfvanden vann han dock anhängare 
och till och med apostlar. Förklaringsgrunden härtill är att söka, förutom 
i de ofvan angifna speciella anledningarna till missnöje, i det allmänna 
tillståndet i Finland vid den tid, då Sprengtporten begynte sina stämp-
lingar. En verklig nöd hvilade öfver medelklassen i landet till följd af 
fleråriga missväxter. Man var missnöjd med styrelsen, och i vissa 
hänseenden egde man skäl att vara det. Slutligen önskade man ett bättre, 
utan att veta, hvar botemedlet fanns, eller huru det kunde ernås; då kom 
ordet nationelt oberoende och grep såsom ett trollmedel alla deras 
inbillning, hvilka fattade betydelsen af detsamma. Finska folket, med 
sitt språk för sig, med sina traditioner, sina seder, sina fördomar och 
sin geografiska isolering, egde redan, så att säga, en nationalitets instinkt. 
Och det var just denna instinkt, som gjorde vasallskap under Sverige, 
om icke förhatligt, så åtminstone förödmjukande. 

Af dessa frön till missnöje visste Sprengtporten förträffligt begagna 
sig. Han uppehöll sina läror med alla de taktiska medel, hvilka stå till 
en partichefs förfogande. Försäkringar om oegennytta, snärjande argu
ment, en vältalighet, som stödde sig på allmänna fraser, smicker och 
hotelser, ingenting blef förgätet för att öfvertyga den ene och skrämma 
den andre. Den rättvisa anser dock memoarförfattaren böra skänkas 
dem, som vid denna tid blefvo initierade i hemligheten, att samtidigt 
med att de i hufvudsak anslöto sig till planen, tillbakavisade de dock 
alla våldsamma medel för att nå ändamålet, en ursägt, som icke gäller 
finska militärens förhållande vid en senare tidpunkt, under 1788—1789 
års krig. Då det blef fråga om uppror eller förräderi, drog man sig 
tillbaka; och då man ej gör revolution i ett vattenglas, inskränkte sig 
allt till diskussioner utan positiva resultat. 

Emellertid begvnte man göra sig förtrogen med tvenne idéer, hvilka 
ända hittills varit fullkomligt obekanta bland finnarne, den ena att skapa 
sig en nationell tillvaro och den andra att närma sig Ryssland. Den 
förra smickrade den nationella egenkärleken och den andra modifierade 
väsentligen antipatin och fördomarne, hvilka man hittills närt mot de 
ryska grannarne. 

Det var under ett sådant sakernas läge Sprengtporten emigrerade, 
för att, såsom han sjelf sade, blifva ryss. Sina idéer om Finlands 
lösryckande från Sverige lemnade han i arf åt sina anhängare, och 
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många år förflöto icke, innan de genom Anjala-förbundets stämplingar 
voro på väg att förverkligas. Rehbinder beklagar, att samtliga de 
sammansvurne voro finska tjenstemän, och att största delen af dem 
hade Finland till hemland. Den finska nationalhedern kände sig häraf 
blottstäld, och den enda, som af tilldragelsen drog fördel, var konungen, 
som skickligt profiterade af tilldragelsen för att skylla fälttågets miss
lyckande på befälets olydnad och för att skaffa sig ett parti af alla dem, 
hvilka ogillade ett handlingssätt, stridande mot hederns lagar och mot 
den militära disciplinen. 

Det öde, som drabbade de oclycklige sammansvurne, tjenade endast 
till att yttermera förbittra partihatet. Hela nationen delade sig i roja-
lister och sig så kallande patrioter. I moderlandet (det egentliga Sverige) 
rigtade sig dessas hätskhet hufvudsakligen mot konungens person och 
slutade med ett gräsligt brott. I Finland delade oppositionen tvifvelsutan 
det mot konungen närda hatet, ehuru i en mindre grad; men detta 
parti bevarade på samma gång baktanken om en nationalitet, mer eller 
mindre oberoende, och om ett närmande till Ryssland. Och ehuru efter 
Gustaf IH's död en långvarig fred, partiernas gradvisa fusion och natio
nens ständigt växande välmåga läto dessa idéer försvagas och nästan 
falla i glömska, så funnos dock fortfarande menniskor hängifna chimärer 
och exalterade partimän, hvilka smickrade sig med förhoppningen att 
en dag få skåda fullbordan af deras älsklingsplan. 

Brytningen mellan Ryssland och Sverige 1808 bildade uppslaget till 
Finlands skilsmässa från ett rike, af hvilket det sedan århundraden ut
gjort en del. Hurudant i allmänhet uppfattningssättet af en sådan för
ändring i landets öde än var, så lät dock en qvarlefva af gammal parti
anda några gnistor spraka upp, hvilka här och der lågo fördolda under 
askan. Gamla böjelser för Ryssland lefde upp bland Sprengtportens 
lärjungar, af hvilka några ännu funnos qvar, bland sådana, hvilka tagit 
större eller mindre del i 1788 års händelser eller af sina föräldrar ärft 
vissa opinioner i samma riktning, och slutligen bland individer, hvilka 
spekulerade på förökande af sin egen förmögenhet utan att alltför myc
ket oroa sig för medlen härtill. Det var genom en förening af alla 
dessa personer, som den minoritet bildade sig, hvilken arbetade på ett 
hemligt, men verksamt sätt för att stämma opinionen till förmån för 
Ryssland. 

För Rehbinders politiska åskådningssätt är denna framställning af 
partiförhållandena i Finland före och under år 1808 högeligen upplysande. 
Delvis uppfostrad i Sverige och med många andra personliga band fästad 
vid detta land, kände han sig dock i främsta rummet såsom finne. 
Men denna hans finska nationalkänsla tog icke, såsom hos Sprengtporten, 
hos en del af Anjalamännen och hos den lilla »minoriteten" år 1808, 
formen af en mot Sverige fiendtlig politik och af en entusiastisk an
slutning till Ryssland; den visste tillbörligen uppskatta styrkan af de 
band, en månghundraårig förening skapat mellan tvenne ursprungligen 
olika folk; den visste taga hänsyn till, hvad det stora flertalet af nationen 
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tänkte och kände, och den afskydde framför allt den „macchiavellistiska" 
politik, som sökte inleda folket i ett politiskt hasardspel, der insatsen 
utgjordes af Finlands frihet och välfärd. Och denna hans uppfattning 
framträder icke mindre tydligt i de skildringar, han egnar sjelfva kriget 
och händelserna under och vid sidan af detsamma. 

Det är åt hvad man kunde kalla krigets diplomatiska sida, åt de 
bemödanden, som från ryskt håll gjordes att förmå finnarne att sluta 
sig till Ryssland, Rehbinder egnar främsta uppmärksamhet. Han 
gör i detta afseende början med en kritik af de talrika proklama
tioner, ryssarne vid sitt infall kringströdde med fulla händer, och i hvilka 
utlofvades bibehållandet af religion, lagar och privilegier. Så lugnande 
dessa plakat om Finlands framtida lycka, med hvilka man dock var 
nästan alltför frikostig, kunde vara, så tillintetgjordes verkan af desamma 
hufvudsakligen af två skäl: först och främst voro de affattade på dålig 
svenska, hvilket gaf anledning till gyckel, och för det andra uppmanade 
de på ett allt för plumpt sätt innevånarne till glömska af deras skyldig
heter och militären till förräderi. Att oupphörligt predika uppror och 
myteri i ett land, hvilket man för alltid vill taga i besittning, detta var 
visserligen, anmärker memoarförfattaren, en oklokhet, onyttig för ögon
blicket och farlig för framtiden. 

I motsatt rigtning mot dessa misslyckade proklamationer verkade den 
i allmänhet goda disciplinen hos ryska trupperna, hvaraf förtjensten 
väsentligen tillskrifves Buxhöwden. 

En punkt, på hvilken den ryska diplomatin redan från början särskildt 
synes fästat sin uppmärksamhet, var Sveaborg. Valet af general Suchtelen 
till chef för belägringstrupperna tillskrifves i främsta rummet synpunkter 
af denna art. 

I samband med dessa diplomatiska ansträngninger ställes Sprengt
portens resa till Finland under början af kriget. Hans ankomst väckte 
så mycket större uppmärksamhet, som han hade sig uppdraget hvarken 
något kommando eller någon annan skönjbar befattning. Efter att hafva 
tillbragt ett antal dagar i Helsingfors återvände han till Petersburg. 
„Det jag vet", säger Rehbinder, „är, att från denna tid vardt han den 
mest förbittrade förtalare af grefve Buxhöwden, i det han begagnade sig 
af alla tillfällen att nedsvärta dennes uppförande, en omständighet för-
tjent af uppmärksamhet på den grund, att denna fiendskap, hvilken då 
fick sitt upphof, senare inverkade på denne mans öde, som i sin herskares 
namn var allsmäktig i Finland, och som aldrig deraf missbrukade sig." 

Betecknande för den egendomliga ställning, i hvilken man befann sig 
gentemot fienden, icke blott i Åbo utan i allmänhet i landet, är den 
bekanta tilldragelsen med landshöfdingen Knut von Troil. Före de ryska 
truppernas intåg, men medan de befunno sig blott tio mil från den på 
all militär utblottade staden och beherskade alla dit ledande vägar, mot
tog denne af grefve Buxhöwden order att bereda proviantupplag för de 
antågande trupperna och ansåg sig nödsakad efterkomma denna befall
ning. Rehbinder betonar den kollision mellan pligt och pligt, som här 
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förelåg, å ena sidan trohetseden mot svenska regeringen, å den andra 
skyldigheten att icke genom onyttig vägran reta fienden till hämnd, och 
tillägger: „Om landshöfdingen handlade orätt uti att åt denna åtgärd 
gifva en imperativ form i den fiendtliga generalens namn, hvilken ännu 
icke tagit landet i besittning, så bör man icke desto mindre skänka 
honom den rättvisa, att han endast hade i sigte innevånarnes välfärd, och 
att han vid detta tillfälle beredde dem en verklig tjenst. Jag har ansett 
såsom en pligt att redogöra för en tilldragelse, som af våra förtalare 
blifvit framställd i en lika förhatlig som falsk dager". 

Emellertid intågade ryssarne den 29 mars i Finlands gamla hufvud-
stad, utan att något motstånd kom i fråga, och medan nyfikenheten 
beundrade de granna uniformerna och det prydliga utseendet hos Ryss
lands garden. Men sedan skådespelet var slut, gjorde enhvar sina reflexi
oner i öfverensstämmelse med sina beräkningar och sitt sätt att se sakerna. 
Den ene smålog under hufvan, den andre gret af ostentation, men den 
förståndige iakttog en allvarsam hållning, motsvarande situationen, och 
såg mot framtiden med resignation, men icke utan bekymmer. Lugnande 
verkade dock i sin mån löftena om, att rättigheter och lagar skulle 
oförkränkta bevaras, äfvensom Buxhöwdens kloka förfaringssätt att bibe
hålla allt i dess gamla ordning. 

Midt under detta sakernas obestämda läge inträffade Sveaborgs kapi
tulation. Det var utan tvifvel krigets mest afgörande tilldragelse, hvilken 
oåterkalleligt bestämde Finlands öde. 

Rehbinder berättar, huru han under en utflygt till landet mottog under
rättelsen om, att katastrofen verkligen inträffat. „Den första känsla, som 
jag erfor", säger han, „var öfverraskning, och den, som följde derpå, var 
indignation. Det är sant, att vi hade blott alltför många skäl att tro, att 
Finland skulle qvarstanna under ryskt välde: man kunde äfven hysa 
tvifvelsmål, om det slag, som ödet beredde oss, skulle vända sig till vår 
fördel eller icke; men hurudan den opinion, till hvilken man anslöt sig, 
än var, hade man alltid anledning smickra sig med förhoppningen, att 
denna förändring skulle kunna försiggå, utan att nationaläran derige-
nom kränktes. Förgäfves reflekterade förnuftet, — förgäfves predikade 
det resignation, såsom den svages främsta dygd, — menniskan är skapad 
för att känna, äfven om hon bebor trakterna kring 60: de breddgraden. 
Det var derför med en i högsta grad pinsam känsla, som vi sågo falla 
i ryssarnas händer, nästan utan ett svärdsslag, ett fäste af första ordningen, 
öfver hvilket vi voro så stolta, och hvilket allt från vår första barndom 
hade förknippat sig med vår inbillning såsom ett mästerverk af konstens 
och naturens förenade krafter. Det var ej mindre smärtsamt att se en 
landsman, ända hittills aktad för sitt mod, sin oegennytta och alla med
borgerliga dygder, göra sig ovärdig sitt namn, förnekas af sitt folk och 
blifva brännmärkt för Europa". 

Det var dock icke vid denna slutdom, grefve Rehbinder stannade. 
Han hade under sin vistelse i St. Petersburg befunnit sig i personlig 
beröring med såväl Cronstedt som med dennes närmaste man Jägerhorn, 
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han hade i denna sak samtalat med andra officerare tillhörande Svea
borgs garnison, och han hade slutligen hört ryska uttalanden i samma 
sak. Resultatet af de meddelanden han i detta afseende erhållit, har 
han nedlagt i en skildring af orsakerna till denra fästnings kapitulation. 

Till en början prisar sig Rehbinder lycklig att bestämdt kunna fritaga 
Cronstedt från den vanliga misstanken att under inflytelse af guldets 
lockelser hafva överlemnat Sveaborg. Hvad som än kan läggas honom 
till last, så icke var det detta. För egen räkning uppbar Cronstedt härför 
ingenting, och den pension, som tilldelades honom, var i förhållande till 
hans rang icke större än den, som kom öfriga officerare vid finska trup
perna till godo. Att den utbetalades af ryska statskassan, tillskrifves 
grannlagenheten hos Alexander, som icke ville tvinga Finlands folk att 
underhålla Sveaborgs öfverlemnare. Likaså litet bestämdes Cronstedts 
handlingssätt af feghet, en känsla, för hvilken han var fullkomligt främ
mande. Gåtan af Sveaborgs kapitulation finner fastmera sin lösning endast 
i en kombination af egendomliga psykiska och politiska omständigheter. 
Cronstedt var nemligen, enligt Rehbinder, offer för en felaktig uppfatt
ning, hvilken oförmärkt bibringades honom af en trolös vapenbroder. De 
bästa afsigter lemnade plats för svaghet; mannen, berömd för sin karak-
tersstyrka, lät leda sig af en intrigör, allt under det han trodde sig 
häri handla väl och kanske hoppades att sålunda tillvinna sig efter-
verldens erkännade. 

Cronstedt, utmärkt i lifvets vanliga förhållanden, egde icke de mora
liska och intellektuella egenskaper, som erfordras för ovanliga situationer. 
Ehuru framstående marinofficer, saknade han mera omfattande vyer, 
talanger och kunskaper. Det betänkligaste i hans då varande ställning 
var dock hans fullkomliga okunnighet i geni- och fortifikationsväsende. 
Kännande sig oförmögen att sjelf leda försvaret och för stolt att öfver-
lemna det åt andra, kastade han sig helt och hållet i armarne på en 
enda man, och denne var öfverste Fredrik Adolf Jägerhorn. Det heter 
om honom: »Uppfostrad nästan under den celebre Sprengtportens ögon, 
vardt han i sin ungdom, likasom alla samtida officerare, stor beundrare 
af denne general och ifrig anhängare af teorin om Finlands oberoende, 
öfverste Jägerhorn saknade talanger, egde föga snille, men deremot 
tillräckligt omdömesförmåga och mycket sinne för intrigen. Hård till sin 
karakter och sträng af princip, uppblåst af högmod och egenkärlek, före
drog han att göra sig fruktad framför att göra sig älskad". 

Officerarne intyga, säger Rehbinder, att i krigskonseljen Jägerhorn 
ensam uppehöll diskussionen, att han utlade och ständigt upprepade sina 
påståenden om omöjligheten för Sveaborg att uthärda belägringen, att så 
snart någon lade i dagen opposition eller ville inkasta ett ord, öfversten 
häftigt afbröt honom med en ton af auktoritet, och slutligen att vid dessa 
tillfällen Cronstedt lade i dagen mycken tillbakadragenhet och lät sitt 
alter ego tala.1 

1 Enligt Joh. Rich. Danielson innehåller denna skildring en punkt, som står 
i strid med, hvad andra källor derom meddela. Enligt Focks, Liljensparres och i 
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Såsom ett ytterligare stöd för sitt påstående, att Jägerhorn var den 
egentliga driffjädern vid Sveaborgs kapitulation, anför Rehbinder, att medan, 
såsom nämndt, Cronstedt icke erhöll några mera nämnvärda belöningar, 
Jägerhorn deremot öfverhopades med ynnestbevis och slutligen utnämndes 
till landshöfding i Kymmenegårds län, utan att han efterfikat denna plats, 
och utan att ens någon fallit på den idén att härtill rekommendera 
honom. Trots den synnerliga oduglighet, Jägerhorn här lade i dagen, 
åtnjöt han dock fortfarande den största gunst. Såsom bevis härpå anföres 
följande episod mellan Alexander och memoarförfattaren sjelf. 

»Jag glömmer aldrig", säger denne, „huru, då jag i november 1812 
framlade Jägerhorns afskedsansökan från sin landshöfdingeplats, kejsaren, 
sedan han tagit kännedom om innehållet af detta papper, uttryckte sin 
saknad öfver förlusten af en så nitisk tjenare. Vare sig af distraktion 
eller af bristande hofmannavana tog jag mig friheten anmärka, att denna 
förlust lätteligen kunde godtgöras: men knappast hade jag uttalat de första 
orden, förr än Alexander, vanligen så älskvärd och öfverseende, afbröt 
mig med hastighet och yttrade: „Jag begriper icke, hvarför I finnar 
nären så mycken bitterhet emot den stackars Jägerhorn; jag inser, att 
historien med Sveaborg skänker eder obehagliga minnen; men I egen 
blott att hålla eder till Cronstedt". Långt ifrån att dessa Alexanders ord 
skulle öfvertygat Rehbinder om, att Cronstedt var den för Sveaborgs 
kapitulation egentligen ansvarige, utgjorde detta yttrande för honom, med 
den kännedom han egde af sin furstes lynne och karakter, blott ett 
ytterligare bevis för Jägerhorns skuld, enär han var förvissad om, att 
Alexander aldrig skulle utlåtit sig på detta sätt, derest han icke sjelf 
ansett Jägerhorn som hufvudverktyget vid denna kapitulation. 

„Den ryska fanan blef sålunda planterad på Sveaborgs befästningar," 
säger Rehbinder, „icke genom kanonernas och bajonetternas inverkan, 
utan till följd af stämplingar och intriger af en obemärkt officer, men 
lärjunge af Sprengtporten och apostel för de läror, som denne hade 
predikat mer än trettio år tidigare. Sveaborgs kommendant var blott 
verktyget och exekutorn för det sprengtportenska partiet. Vid Finlands 
eröfring, eller måhända vore det rigtigare att säga vid omvändelsen af 
vissa klasser bland detta lands inbyggare, har general Sprengtporten 
gjort Ryssland mera storartade tjenster, än man har trott och än hans 
regering belönat honom för. Allt det, som denne ärelystne veteran ett 
antal år tidigare utsått i fädernejorden, det bar slutligen sina frukter, 
och Sveaborgs kapitulation blef, om icke det första, så åtminstone det 
vigtigaste af hans verk". 

• 

synnerhet Hjärnes och Hauswolffs berättelser uppträdde nemligen Cronstedt i krigs
konseljen mycket bestämdare, än hvad Rehbinder tror. Men öfverhufvud överens
stämma de af Hauswolff o. a. nämnda fakta med Rehbinders framställning. „Och," 
säger Danielson, „äfven i öfrigt förefaller Rehbinders fina psykologiska analys af 
den olycklige amiralens karakter och sinnesstämning i hvarje drag sannolik." 
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Sveaborgs kapitulation var, såsom grefve Rehbinder anmärkt, den 
afgörande tilldragelse, genom hvilken krigets utgång i sjelfva verket 
bestämdes. Hvarken den finska arméns långa återtåg mot norden, ej 
heller de hastigt på hvarandra följande ärofulla segrar, som afbröto det
samma, inneburo ännu någon slutlig lösning af den pågående striden; 
krigets vexlingar kunde oberoende af dessa tilldragelser lätteligen vändt 
sig åt det ena hållet eller åt det andra; men genom Sveaborgs eröfring 
hade ryssarne förvärfvat sig en strategisk position af den vigt, att af 
dess besittning, enligt tidens militära förhållanden, herraväldet öfver Finland 
var i hufvudsaklig mån beroende. Och härtill kunde läggas, att den 
moraliska nedstämning, denne händelse öfverallt i landet framkallade, var 
en af eröfrarnes bästa bundsförvandter. 

Men långt innan denna katastrof inträffade, hade man från rysk sida 
skyndat sig att förfoga öfver landets framtid. Proklamation aflöste pro
klamation, deklarationer, kungörelser och hvad de allt hette, följde efter 
hvarandra i brokig oordning, den ena ofta i vigtiga punkter motsägande 
den andra. Rehbinder egnar tillbörlig kritik åt dessa proklamationers både 
innehåll och form, främst den äfven i Finland kringspridda deklarationen 
af den 16 (28) mars 1808, i hvilken Rysslands kejsare underrättade de 
europeiska regeringarna, att han från detta ögonblick betraktade det s. k. 
svenska Finland såsom en provins, m. m. Rehbinder anmärker, att detta 
diplomatiska meddelande, blott några veckor efter krigets utbrott, uppen
barligen var något för tidigt, men tillägger, att denna „skrifrliga eröfring" 
hastigt nog efterföljdes af en faktisk sådan. I öfverensstämmelse med 
tankegången i denna deklaration och öfriga kungörelser förkunnade de 
ryska generalerna och öfriga, som önskade se sakernas nya ordning bibe
hållen, att någon appell i fråga om Finlands öde icke mera gafs, att 
Sverige kunde göra blott ett svagt motstånd, och att freden snart nog 
skulle göra banden, som förenade Finland med Ryssland, olösliga. Det 
kräfdes äfven, anmärkes det vidare, föga skarpsynthet för att inse, att 
allt skulle sluta på sådant sätt; ty det, som förtjenar att tagas, förtjenar 
äfven att bevaras. Man förvånade sig endast deröfver, att landets nya 
herrar icke begagnade sig af den mellantid af lugn, som inträdde, för 
att åtminstone provisoriskt organisera landets förvaltning. Det hade varit 
att handla på ett följdrigtigt sätt och att gifva något värde åt de fraser, 
som man ständigt framkastade angående ryska regeringens beslut att 
icke mera lemna det, som just blifvit eröfradt. I stället bibehöllos på 
gammal fot domstolarne och de lokala myndigheterna, medan de förval
tande kollegierna saknades. Försynen hade skänkt Finland en ny herskare; 
han styrde, men han regerade icke (il regnait, mais il ne gouvernait pas). 
I ett konstitutionellt land, tillägges det, der man var van vid positiva 
regler, vid till och med minutiösa formaliteter, och der man framför 
allt fruktade godtycket af en alter ego utan fullständig makt och utan 
kända instruktioner, — i ett sådant land borde en dylik försummelse 
göra det allra sämsta intryck på sinnena, och det gjorde den i sjelfva 
verket också. 
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Under detta i allmänhet fullkomligt provisoriska sakläge skreds emel
lertid till en åtgärd, som skulle innebära nationens definitiva underka
stelse. Genom cirkulär af den 8 maj anbefaltes nemligen landshöfdingarne 
att gå i författning derom, att trohetsed af samtliga stånd och klasser 
med det skyndsammaste blefve högtidligen aflagd till kejsar Alexander. 
Denna åtgärd, säger grefve Rehbinder, har alltid förefallit mig lika för
hastad som onyttig och oklok. I dess helhet anser grefve Rehbinder 
detta aktstycke förtjent att „figurera i en samling af pekoralia". I likhet 
med C. E. Bladh i hans „Minnen", tillskrifver Rehbinder det bekanta 
bondekriget i Wasa län väsentligen just oviljan öfver befallningen om 
trohetseden, och anmärker, att äfven i allmänhet inbyggarne voro mindre 
undergifna och fredliga efter eden än före densamma. Från de „mode
ratas" sida iakttog man, likasom i fråga om kriget i dess helhet, äfven 
i förhållande till denna åtgärd en reserverad hållning, och förslag upp
kastades till och med att genom en protest, rigtad till kejsar Alexander 
personligen, få befallningen återkallad. Utförandet af denna plan omöjlig
gjordes emellertid genom det stränga öfvervakandet, och — man underka
stade sig eden, men med smärta och mången med baktankar. 

Emellertid fortgick långsamt, men utan uppehåll, utvecklingen af 
krigets blodiga drama. Trots några partiella nederlag bibehöllo sig landets 
nya herrar i besittning af större delen af Finland — „till lycka för oss", 
tillägger memoarförfattaren. Han dröjer dock ej att förklara detta måhända 
för läsaren något oväntade yttrande: „Jag säger lyckligtvis, ty utan att 
välja mellan det gamla och det nya herraväldet är man nödsakad att 
medgifva, att landets eröfring och återeröfring, än af ryssarne, än af 
svenskarne, inneburit en olycka för oss". Härvid böra vi erinra att, 
såsom af det förut anförda framgår, Rehbinder ansåg krigets slutliga 
utgång i alla fall redan gifven. Det är äfven denna omständighet, den 
bland de bildade klasserna allmänt utbredda öfvertygelsen, att Finlands 
öde genom den utveckling, krigshändelserna tagit, var en gång för alla 
afgjordt, som noga bör hållas i minnet vid bedömandet af de politiska 
händelser, som stundade. 

I egenskap af adjungerad ledamot af Åbo hofrätt valdes Rehbinder i 
september 1808 till dess delegerade i „ Finska deputationen till St. Peters
burg". Sedan de ståndsvis valda deputerade blifvit utsedda, hade nem
ligen befallning utgått, att äfven hofrätten der borde vara representerad, 
„utan att vi, mina valmän och jag", säger Rehbinder, „rätt kunde fatta 
ändamålet med denna beskickning, om det ej var för att öka inventariet 
i den talrika karavan, som man föresatt sig att .expediera till Ryssland. 
I sjelfva verket fanns anledning att deröfver förvåna sig, ty hvilka voro 
de offentliga intressen, som öfverrätterna hade att göra gällande, då 
hvarken domstolarne eller lagskipningen hade undergått någon förändring. 
Och ehuru jag var fullkomligt öfvertygad om betydelselösheten af den 
rol, jag skulle spela, mottog jag icke desto mindre det bevis på förtroende, 
hvarmed mina kolleger hedrade mig". Icke utan skäl nämner Rehbinder 
detta uppdrag „hedrande"; ty han hade vid denna tidpunkt nyss fyllt 
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trettio år och var sålunda efter all sannolikhet hofrättens yngste ledamot. 
Att han det oaktadt af sina embetsbröder ihågkoms med ett sådant för
troende, torde väl i sin mån vara att tillskrifva den fina umgängesbildning, 
han allt sedan sin tidiga ungdom förvärfvat, och hvilken borde göra 
honom särskildt lämplig vid utförandet af ett uppdrag, hvarvid det delvis 
ankom på egenskaper af just denna art. 

I medlet af september begåfvo sig de deputerade, enligt befallning 
af Buxhöwden, på väg från sina hemorter, för att, sedan de samman
träffat i Wiborg, derifrån gemensamt fortsätta resan till Petersburg. Denna 
gång hann man dock ej längre än till förstnämnda stad, der man träffades 
af underrättelsen, att Alexander ej befann sig i Petersburg. Vagnarna, 
som redan stodo förspända i och för resans fortsättande, svängdes om, 
och kursen ställdes åter till Finland. Från en dags uppehåll i Torkel 
Knutssons gamla stad hemtade emellertid de finska deputerade med sig 
intryck, som icke voro af den angenämaste art. Det var en pinsam 
känsla, som grep dem, då de erinrade sig, att denna ort ännu för hundra 
år sedan utgjort en del af samma fädernesland. Allt var förändradt, från 
drägt och sedvänjor ända till språk och åskådningssätt, och ingen skymt 
af sympati och gemensam fosterlandskänsla lät förnimma sig gentemot 
de finska delegerade. Man var öfverens om, att det här icke mera fanns 
qvar ett enda drag af den finska nationalkarakteren, eller hellre att be
folkningen icke hade någon karakter alls, och att amalgameringen, som 
försiggått, hade åstadkommit ingenting fördelaktigt, vare sig för styrelsen 
eller för de styrda. Det kan derför icke väcka förvåning, att denna 
erfarenhet, såsom memoarförfattaren säger, „icke kom de deputerade att 
se framtiden i allt för ljusa färger". 

En månad senare befunno sig de deputerade åter på väg till den 
ryska hufvudstaden, och denna gång behöfde man icke vända om på 
vägen. Deremot träffades Rehbinder under färden af ett olycksfall, som 
kunnat hafva de allvarsammaste följder. Mellan Fredrikshamn och Wi
borg stjelpte hans vagn, och han bröt dervid så illa sitt ben, att han 
måste söka herberge i ett vid vägen beläget torp. Här kunde han hvarken 
erhålla ett bolster under sin sjuka kropp, ej heller mjölk till förtäring, 
hvarför han sände sin kammartjenare till en närbelägen egendom, med 
begäran om såväl det ena som det andra. Godsets egarinna, fru Ekesparre, 
lät emellertid svara honom, att hon vore en dame af hög aristokrati och 
hade söner, som tjenade vid ryska garden, hvarföre det vore under hennes 
värdighet att taga vård om enhvar, som stjelpte på landsvägen. Måhända 
misstaga vi oss icke, då vi antaga, att ett godt småleende krusat den 
finske minister-statssekreterarens läppar, då han, efter att omkring trettio 
år såsom föredragande hos tvenne monarker haft ett afgörande inflytande 
öfver sitt fäderneslands öden, erinrade sig, huru man i detta samma land 
af idel förnämhet stängt dörren för honom, då han såsom skeppsbruten 
resenär bedt om en dyna för att derpå hvila sitt hufvud och en flaska 
mjölk för att släcka sin törst. Efter några dagar lyckades det honom 
dock att förflytta sig till Wiborg, der han blef qvarliggande i sju veckor. 
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Då Rehbinder slutligen, efter detta missöde, jultiden 1808 anlände 
till Petersburg, var den vigtigaste delen af deputationens arbete redan 
undangjord. Han har derför äfven föga att förtälja om dess egentliga 
verksamhet; men det underligger intet tvifvel, att Rehbinder anslutit sig 
till den på en gång frimodiga och statskloka politik, deputationen under 
ledning af sin ordförande, friherre Mannerheim, emellertid inslagit. Såsom 
Åbo hofrätts deputerade inlemnade han en särskild promemoria, innehållande 
„frågor angående justitieärendenas förvaltning". Härpå afgafs äfven 
senare ett officiellt svar, som utgick från de hufvudsynpunkter, att en 
„öfverdomstolu skulle i landet inrättas, som „borde döma i alla mål, 
förut hörande under den i Stockholm varande högsta domstolens doms-
rättighet", samt att de mål, som berodde af konungens i Sverige omedel
bara utslag, hädanefter skulle underställas kejsaren". 

Rehbinder återfann sina meddeputerade, hvilka från början varit mera 
misströstande än han, förtjusta öfver det mottagande de rönt och de 
löften dem gifvits. „Jag medgifver dock", anmärker han, „att jag till 
en början åhörde dessa herrars berättelser icke utan ett visst misstroende, 
i det jag sade till mig sjelf: Se huru dessa hedersmän blifvit dragna vid 
näsan af all denna uppmärksamhet, hvars verkliga betydelse de ännu 
icke fatta. Men jag skulle snart nog blifva tagen ur min villfarelse". 

Hans första uppvaktning gälde grefve Soltykoff, som i grefve Ruman-
zoffs frånvaro i Paris omhänderhade ledningen af utrikesministeriet, samt 
i sådan egenskap äfven tjenade såsom den ursprunglige förmedlaren 
mellan deputationen och kejsar Alexander. Den andra egnades Sprengt
porten, som emellertid utnämnts till generalguvernör öfver Finland. Om 
detta sitt första sammanträffande med den ryktbare agitatorn berättar 
Rehbinder följande: 

„ Bekant med min far och min familj mottog han mig på ett mycket 
vänskapligt sätt. Han qvarhöll mig mera än två timmar och öfverho-
pade mig med frågor angående förhållandena i Finland, hvilka följde 
hvarandra med en sådan hastighet, att jag endast med svårighet fann 
ett ögonblick för att pressa in mina svar. Jag öfvertygade mig härunder 
genast om rigtigheten af hvad man redan sagt mig angående hans egen
domliga envishet att tro, att allt i Finland var i fullkomligt samma skick, 
som han lemnat det tjugufem år tidigare. Ehuru han från första ögon
blicket af vår bekantskap visade mig mycken godhet och till och med 
förtroende, kunde jag icke undgå att märka, huru han, då mina svar icke 
stämde öfver ens med hans åsigter, hade svårt att tillbakahålla sitt miss
nöje. Slutligen förslog detta första möte med vår generalguvernör till 
att öfvertyga mig, att denne man icke passade för de förhållanden, hvari 
Finland då befann sig. För att förmedla detta lands särskilda intressen 
med dess nye suveräns rättvisa fordringar, erfordrades hufvudsakligen 
moderation och en vis oväld, medan general Sprengtporten från sin debut 
i Finlands förvaltning icke dolde idéer, förestafvade af lidelse och partianda". 

Sedan de förberedande uppvaktningarna voro undangjorda, skedde 
presentationen för kejsar Alexander. Rehbinder hade ännu icke öfver-
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vunnit följderna af sitt olycksfall, och stödd på en käpp, med spår efter 
nyss öfverståndna lidanden präglade i anletet, gjorde Finlands blifvande 
ministerstatssekreterare sitt inträde hos landets nye monark. Alexander 
inledde sitt samtal med frågor om Rehbinders helsa, om den olycks
händelse, som träffat honom, om hans uppehåll i Wiborg m. m., och 
öfvergick derefter till hofrättens organisation, till domarnes oafsättlighet, 
till rättskipningen i allmänhet, samt slutligen till ett af sina älsklings
ämnen, dödsstraffet. Härefter fortsatte han: „Edra landsmän, hvilka 
befinna sig här, hafva utan tvifvel underrättat Eder om de känslor, som 
jag lagt i dagen med hänseende till Edert fädernesland. Politiska omstän
digheter hafva tvungit mig att föra krig i Edert land, och alldenstund 
våra vapens framgång afgjort Edert öde, har jag blott en tanke, ett mål, 
det att göra Eder lyckliga och att sätta Eder i den ställning att aldrig 
känna saknad efter det Ni förlorat. Jag har lofvat att bibehålla Edra 
lagar, Edra privilegier och Edra institutioner. Jag skall hålla mitt ord, 
men det finnes äfven från Eder sida vilkor att uppfylla. Må Edra lands
män inprägla hos sig den sanningen, att det blott är genom en upprigtig 
trohet utan alla baktankar, som de kunna göra sin nya ställning lycklig 
för sig sjelfva och nyttig för det rike, af hvilket deras land för fram
tiden skall utgöra en del." „Dessa ord", säger Rehbinder, „uttalade med 
allvarlig, men tillika välvillig ton, skola för evigt stå inristade i mitt 
minne; och visst är, att hvad han då lofvade, har han samvetsgrant 
hållit, — jag försäkrar det högtidligen inför himmelen och inför historien, 
den opartiske domaren öfver furstar och nationer". 

Så aflopp Rehbinders första sammanträffande med den monark, vid 
hvars sida han halftannat årtionde, eller ända till dennes död, skulle stå 
såsom föredragande för finska ärenden. Att detta sammanträffande på 
den unge hofrättsassessorn gjort ett djupt intryck, som åren icke utplånat, 
utan måhända snarare förökat, framgår af den nästan lyriskt hållna ton, 
i hvilken tilldragelsen skildras. Hvad åter Alexander angår, torde hans 
bevågenhet för Rehbinder haft sitt första upphof från just detta tillfälle. 
Sjelf antyder Rehbinder detta och säger sig hafva hört, att Alexander 
från första ögonblicket fattat ett lifligt interesse för hans person, hvilket 
han emellertid är anspråkslös nog att i främsta rummet tillskrifva sitt 
sjukliga utseende, som skulle rört furstens känsliga sinne. Det torde 
dock få antagas, att härtill i sin mån bidragit, förutom Rehbinders natur
liga rika intelligens, de verldsmannaegenskaper, han under sin fleråriga 
vistelse i en annan hufvudstad, på andra sidan af Östersjön, utvecklat. 
Och visst är, att Alexander ända till sin död bevarade de känslor af 
tillgifvenhet och aktning, han från första stunden fattade för Rehbinder, 
likasom att denne med en nästan svärmisk beundran återgäldade sin 
furstes bevågenhet. Det bör dock nämnas, att Rehbinder icke var ensam 
om dessa känslor. Äfven hos de flesta andra af tidens offentliga per
soner i Finland påträffas en liknande sympati för landets nye regent, 
och man torde icke allt för mycket misstaga sig, om man antager, att 
jemte Alexanders personliga älskvärdhet härtill i främsta rummet bidrog 
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den oväntade beredvillighet, han från första stund och till stor del tvärt
emot sina ryska rådgifvare lade i dagen att bibehålla och befästa gäl
lande samhällsordning och bestående lagar i den nya finska staten. Det 
torde äfven kunna förutsättas, att det årtionde, som förflutit mellan Alex
anders död och dessa „Minnens" nedskrifvande, samt den erfarenhet, 
Rehbinder under en annan regim inhöstat, icke varit af den art, att den 
vid en jemförelse skulle låtit den föregående perioden för minnet fram
träda i en allt för ogynnsam dager. 

Det är just denna sida af Alexanders politiska personlighet, hans 
bemödande att vinna finska folkets tillgifvenhet genom att tillmötesgå dess 
berättigade önskemål, Rehbinder särskildt och upprepade gånger beto
nar. Han erinrar i sådant afseende om, huru Alexander efter eröfringens 
slutförande sammankallade landtdagen i Borgå, och huru han der „inför 
altaret och i ständernas närvaro högtidligen svor att bibehålla storfur-
stendömets lagar och konstitution, äfvensom alla korporationers privilegier", 
och denna ed, heter det vidare, har han samvetsgrant hållit från det 
ögonblick, då han aflade den, ända till det, då han upphörde att finnas till". 

• 

Under tiden för Finska deputationens vistelse i Petersburg väcktes 
Alexanders uppmärksamhet på nödvändigheten att vid sin sida ega en 
skild sekreterare för finska ärenden. Väl torde Speransky redan vid 
denna tid varit designerad att jemte sina ryska embeten tjena såsom 
föredragande för Finlands angelägenheter; men derutöfver önskade 
Alexander vid sin sida ega en person, som, sjelf finne, vore fullt förtro
gen med finska förhållanden. Denna vigtiga plats hade först blifvit er
bjuden friherre Mannerheim, och då denne afsagt sig det hedrande upp
draget, hade han anmodats att nämna några af sina landsmän, hvilka 
enligt hans åsigt kunde lämpa sig för denna plats. Till följd häraf 
föreslog han lagmannen Adolf von Willebrand, hofrättsassessorn Carl 
Gyldenstolpe, hofrättsassessorn friherre Robert Henrik Rehbinder, härads-
höfdingen friherre von Kothen samt advokatfiskalen Carl Wallén. Af 
dessa sålunda föreslagna valde Alexander för befattningen Rehbinder. 
Sålunda kom, oväntadt nog, dennes lefnad att erhålla en helt ny rigtning. 

Rehbinder synes genast blifvit använd för sin nya befattning och 
sålunda icke fått åtfölja sina meddeputerade till Finland. Snart nog 
skulle han dock få återse sitt fädernesland.. Såsom hörande till Alexanders 
omgifning närvar han nemligen i slutet af mars vid öppnandet af Borgå 
landtdag. Här uttog han icke pollett såsom ledamot af adeln, ehuru 
med afseende på ståndets fåtaliga representation tillfälle till fullmakts 
erhållande sannolikt icke saknats; men han stod icke derför främmande 
för det betydelsefulla verk, som nu utfördes. Af honom är den kun
görelse till samtlige Finlands inbyggare" kontrasignerad, hvilken Alex
ander den 4 april utfärdade rörande hans vid hyllningen i Borgå dom
kyrka sex dagar tidigare afgifna regentförsäkran, hvari han högtidligen 
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bekräftade landets „religion och grundlagar, samt de fri- och rättigheter, 
hvarje stånd i synnerhet och alla Finlands inbyggare i allmänhet till 
närvarande tid åtnjutit". Omedelbarare var det inflytande, han utöfvade 
på det konstitutionella nybyggnadsarbetet, såsom ledamot af den under 
landtdagen tillsatta kommittén för utarbetandet af en „öfverstyrelse för 
Finland", och hvilken utom honom var sammansatt af biskop Tengström 
såsom ordförande, hofrättsrådet Gyldenstolpe, friherre Mannerheim och 
professor Gadolin såsom ledamöter. Det torde äfven varit Rehbinder, 
som öfverförde det af kommittén utarbetade förslaget till St. Petersburg, 
likasom det var han, som kort före landtdagens afslutning återbragte 
detsamma, då antaget såsom kejserlig proposition, till Borgå. 

Efter landtdagens slut återvände Rehbinder till St. Petersburg, der 
han under den närmaste tiden fortfor att såsom „tjenstgörande hos H. M. 
kejsarens person vid finska ärendena" biträda Speransky vid föredrag
ningen af Finlands angelägenheter. Samtidigt tillhörde Rehbinder den 
Speransky till biträde tillförordnade „kommissionen för finländska ären
den", som inrättades i oktober 1809. Huru betydelsefull denna hans 
verksamhet var, särskildt under då varande förhållanden, inses lätt, då 
man å ena sidan erinrar sig den mängd af vigtiga organisationsfrågor, 
som nu trängde sig fram såsom en följd af Finlands förening med 
ryska kejsarriket, och å den andra Speranskys obekantskap med finska 
förhållanden äfvensom dennes mångsidiga, åt flerfaldiga andra håll rig-
tade statsmannaverksamhet. 

Rehbinder synes dock inom kort af en eller annan anledning lemnat 
sin plats i St. Petersburg för att söka sig en annan i eget land. Den 
18 okt. 1810 utnämndes han till prokuratorssubstitut och den 15 juni 
1811 till hofrättsråd i Åbo hofrätt. Ehuru dessa befordringar enligt 
tidens sed icke med nödvändighet inneburo tillträdande af den nya be
fattningen, synes dock Rehbinders verksamhet under en del af åren 
1810 och 1811 varit förlagd inom Finland. Den återflyttades dock 
inom kort och för alltid till St. Petersburg. 

Redan i februari 1811 hade Speransky, öppet erkännande svårigheten 
för sig att omhänderhafva föredragningen af de finska ärendena, fram
kommit med förslag om tillsättande af en särskild finsk statssekreterare, 
vid hvars sida skulle stå en kommitté, „sammansatt af två finske med
lemmar och två härvarande, med nödigt antal kanslitjenstemän". Några 
månader senare förverkligades äfven denna idé, ehuru i en något annan 
och lyckligare vald form än den af Speransky utkastade. I början af 
sommaren 1811 hade nemligen Gustaf Mauritz Armfelt af Alexander 
erhållit i uppdrag att organisera den nya finska kommittén. Vare sig 
af eget initiativ eller enligt Alexanders önskan vände han sig till Reh
binder med anmodan att öfvertaga den vigtiga statssekreterareposten.1 

1 „Kommitténs inflytelserikaste man efter ordföranden och dess mest framstående 
embetsmannaförmåga blef otvifvelaktigt den unge statssekreteraren Rehbinder, som 
stod ordföranden, Armfelt, mycket nära, och hvars heder och duglighet ofta prisas 
i dennes förtroliga bref." (E. Tegnér: Gustaf Mauritz Armfelt, del III). 
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ROBERT HENRIK REHBINDER (Tab. 15) 

Under vissa vilkor förklarade sig denne äfven härtill villig och återflyt
tade på hösten samma år till Petersburg, der han genast fick ånyo taga 
ihop med de finska ärendenas föredragning. Tre årtionden innehade 
han denna plats till egen ära och sitt fosterlands fromma, till dess döden 
härför satte en gräns. 

Robert Henrik Rehbinder, som vid sitt första uppträdande såsom 
finsk statsman i egenskap af biträde åt Speransky var trettio år gammal, 
hade nu uppnått sitt trettiotredje år. På statsmannens vanskliga och 
bekymmersamma verksamhet hade han aldrig härförinnan försökt sig. 
Den lätthet och otvungenhet, hvarmed han från första stund synes fun
nit sig i de nya förhållanden, i hvilka han så plötsligt inkastades, äro 
därför äfven egnade att väcka vår förvåning och beundran. För att för-
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klara detta bör man i minnet återkalla Rehbinders fleråriga vistelse i 
Stockholm och den nära beröring, i hvilken han derunder trädde till 
flera framstående politiska personligheter. Men en annan icke mindre 
vigtig och djupare liggande förklaringsgrund är att söka i den 
karaktersstyrka och bestämdhet, som från tidiga år synes varit utvecklad 
i Rehbinders personlighet. Det har någon gång blifvit sagdt, att för att 
varda en fast politisk personlighet bör man „pressas mellan sköldar", 
bör man, med andra ord, hafva slitit ondt under de politiska partiernas 
och opinionernas brytningar. Genom att sålunda låta sin person offent
ligen sitta emellan, samlas, heter det, den erfarenhet och det politiska 
jemnmod, som, lika stålsatt mot fienders och afundsmäns angrepp som 
mot vänners och meningsfränders bifall, utan att rygga tillbaka eller se 
sig om, fullföljer det en gång föresatta målet. Rehbinder hade emeller
tid aldrig härförinnan vandrat på denna offentlighetens ofta törnbeströdda 
bana; men icke desto mindre fanns hos honom från första stunden af 
hans statsmannabana denna fasta karaktersstyrka, som är en af den 
politiske mannens vigtigaste dygder. Och en sådan var särskildt af 
behofvet påkallad på den bana, Rehbinder beträdde. 

Man måste ovilkorligen beundra den politiska position, Rehbinder 
trots sina unga år från första stunden af sin statsmannabana förvärfvade 
sig. I stället för att beskedligt nöja sig med den anspråkslösa rolen af 
en administrativ embetsman, som endast egde att hos regenten före
draga en viss riksdels angelägenheter, synes Rehbinder genast förstått 
att i den ryska kejsarstaden intaga en jemnbördig ställning till Rysslands 
statsmän och till utlandets diplomater. Detta icke blott bragte honom i 
nära förbindelser med framstående personligheter, utan lemnade honom 
äfven tillfälle till djupa inblickar i de politiska händelsernas utveckling 
i Ryssland och Europa. Alexanders politik bedömer han ej allenast 
från finsk synpunkt, utan han visar sig äfven långt ifrån främmande för 
hans sträfvanden med afseende på Rysslands nyfödelse. Särskild uppmärk
samhet egnas de planer, denne hyste angående ett redan då påtänkt genom
förande af slafemancipationen, och han omnämner, att han i början af 
1812 varit i tillfälle att taga kännedom om ett förslag i detta syfte, 
som blifvit uppgjordt af Gustaf Mauritz Armfelt och friherre Rosenkampf. 

Af icke minsta intresse i detta afseende. likasom i andra, äro de 
ord af erkännande, Rehbinder egnar Speransky, hvilken han under loppet 
af tvenne år såsom biträdande vid föredragningen af de finska ärendena 
stått nära. Han nämner honom „denne utmärkte statsman, kanske den 
störste, som vår tids Ryssland haft", och uttalar såsom sin öfvertygelse, 
att Speransky föll ett offer för intriger, hopspunna mot honom af rikets 
store. 

Det var emellertid icke allenast från rysk sida, svårigheter bereddes 
de nya finska statsmännen i Petersburg; hela organisationen af det då 
varande rådgifvarekallet hos monarken innebar talrika frön till konflikter 
och missförstånd. Finska kommittén hade nemligen blifvit en sorts högsta 
styrelseinstans, ställd öfver både generalguvernören och senaten. Det 
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personliga inflytande, kommitténs ordförande, Gustaf Mauritz Armfelt, egde 
hos monarken, bidrog derjemte till att förläna kommittén en myndighet, 
för hvilken landets inhemska styrelse fick träda tillbaka. Att ett så
dant förhållande icke i Finland kunde undgå att framkalla missnöje, är 
naturligt. Inom kommittén sjelf saknades icke anledningar till splittring 
och oenighet. Rehbinder synes vid sådana tillfällen i allmänhet stått 
på Armfelts sida. Slutligen hade de finska statsmännen i Petersburg 
att göra med inflytanden från finskt eller qvasifinskt håll, hvilka voro 
desto svårare att mota och bekämpa, som de för att kunna göra sig 
gällande begagnade skumma och dolda vägar. 

Kännetecknande för arten af de svårigheter, hvarmed de finska stats
männen vid denna tid hade att kämpa, äro ett antal bref af Rehbinder, 
skrifna åren 1811 till 1818 till vänner i Finland. 

Den 12 december 1811 skrifver han till Mannerheim: »Min bästa 
bror! Jag önskade att i detta bref endast få betyga den högaktning 
och vänskap, jag hyser för dig, och huru mycket jag saknar mina vänner i 
Finland; men vid min ankomst hit, hufvudstupa kastad i affärerna, 
hvilka på en tid haft en temligen obestämd marsch, nödgas jag göra 
våra allmänna saker till föremål för detta bref". 

Ett af dessa spörsmål af mera grannlaga beskaffenhet gälde en 
högt stående, namngifven tjensteman, som inför kejsaren blifvit angifven 
för att låta betala sig för sin rekommendation vid tjensters bortgifvande 
m. m. I anledning deraf hade Alexander befalt Armfelt tillskrifva 
generalguvernören, grefve Steinheil, men utan att man i frågan synes 
erhållit tillfredsställande underrättelser. Alexander hade emellertid dag
ligen frågat Armfelt, om han ej blifvit upplyst i ämnet, och slutligen 
befalt, att Mannerheim såsom „chef-de police" skulle tillfrågas härom 
privatim. „Denna kommission", säger R., „får jag nu fullgöra, med an
hållan, att du ville med första underrätta mig, l:o om generalguvernören 
anmodat dig att härom inhämta upplysning, 2:o hvad mått och steg du 
häruti vidtagit, och 3:o hvad resultat du däraf kunnat draga. Jag upp
repar, att kejsaren tagit denna sak med vivacité. Frågan blir ej att 
göra honom brottslig, om han är oskyldig, men sanningen måste dock 
sägas i all sin vigueur. Jag får tillika säga dig, att kejsaren befalt, att 
allt ännu skall ske med den hemlighet, att han sjelf ej blir kompromet
terad. Kejsaren har blifvit upplyst, att han genom intriger här någon 
gång blifvit förd bakom ljuset, och han är derföre på det högsta nog
grann i allt, som rörer finska affärerna. Alla akter skola öfversättas, 
och han genomgår dem sjelf med största uppmärksamhet. Vi äro alla 
på tapeten och måste noga se oss före. För min del har jag varit så 
occuperad redan, att jag ej kunnat använda en timma till mina privata 
affärer. Gifve Gud, att vi kunde uppfylla vår gode kejsares välgörande 
intentioner. Man kan ej mera älska sitt folk, än han dagligen gör". 

Förenämnda affärer synas småningom blifvit lyckligt lösta. Några 
veckor senare, den 22 januari, skrifver Rehbinder åter till Mannerheim 
för att höra hans råd, huruvida en svensk prest, som på grund af sin 
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verksamhet såsom luthersk skollärare i Sibirien ådragit sig regentens 
synnerliga nåd, men å andra sidan hade „en olycklig vana att något 
kröka på armen", kunde erhålla någon tjenst i Finland. „På ena sidan 
är Hans Majestäts befallning ovilkorlig, och på andra önskade vi placera 
honom på ett ställe, der hans efterdömen kunde hafva den minst skad
liga följd". I ett tillägg säger Rehbinder: „Jag hör, att sista explikation af 
manifestet om Finlands förening ej är gillad hvarken i gamla Finland 
eller af generalguvernören. Jag har förespått det, och måtte vederbörande 
taga en lexa att höra kommittén i vigtiga saker".1 

Denna sista anmärkning gäller tydligen Armfelt, som icke alltid var 
så nogräknad med iakttagande af föreskrifna former, blott han kunde 
drifva sina åsigter igenom. Att Rehbinder äfven i andra hänseenden 
icke ansåg sig bunden af sin inflytelsesrika chefs åsigter och åtgöranden, 
framgår ännu tydligare af ett bref, skrifvet fjorton dagar senare, den 11 
febr. Det heter der: ,, General Armfelt har sagt mig, att han begärt ditt 
utlåtande, huruvida konseljen kunde förändra form och organisation. Var 
försigtig i ditt svar. Du känner hans böjelse för innovationer och för
ändringar. Det är utan allt tvifvelsmål, att administrationen kunde få en 
annan och bättre rigtning, än den nu har, äfvensom att den kunde blifva 
mer enlig med vår konstitution; men l:o blir kostnaden betydlig och 
kanske öfverstigande våra tillgångar, 2:o är det nyttigt att göra ständiga 
förändringar? Skall det ej uppväcka den fruktan, att det, som kan för
ändras, kan tillintetgöras? Vore det ej bättre att uppskjuta det till en 
landtdag, då ständerna närmare kunde öfverväga svårigheterna och för
månerna? Jag uppkastar dessa tvifvelsmål, icke för det att jag precist 
är emot detta projekt, men jag tror dock, att det på det nogaste måtte 
öfvervägas och all försigtighet dervid iakttagas". 

Detta uttalande är i hög grad kännetecknande för den unge Rehbin
ders allvarliga betänksamhet gentemot alla de mer och mindre ingri
pande reformatoriska idéer, som den tjugu år äldre, mångbepröfvade 
Armfelt framkastade. 

Förutom de ofta återkommande förklaringarna angående mer och 
mindre betydande missförstånd mellan kommittén och regeringskonseljen, 
innehåller förenämnda bref följande upplysning af intresse: „Inqvarte-
ringsförordningen följer med denna kurir. Det är en kuriös fras, som 
kejsaren sjelf tillsatte, att de privilegierade skola vara befriade från 
inqvartering, tills han annorlunda i samråd med ständerna kan förordnaV 
Det är ett af de många bevisen derpå, att Alexander sjelf vid denna 
tidpunkt, likasom äfven senare, på allvar ifrågasatte ständernas samman
kallande. 

Åtta dagar senare skrifver Rehbinder åter till Mannerheim angående 

1 Kommitténs hörande i alla mål, som skulle underställas monarken, var nem-
ligen föreskrifvet i instruktionen för kommittén af den 6 nov. 1811. 

2 I inqvarteringsreglementet af den 31 jan. 1812 § 2 hette det: „Ifrån denna 
skyldighet frikallas för det närvarande och intill dess Vi i samråd med landtstän-
derna kunna derom annorlunda i nåder förordna, alla de" etc. 

388 



förbud mot spanmåls införsel samt om användande af det spanmål, som 
influtit i kronomagasinerna. Kejsaren hade förklarat, att dessa ärenden 
ankomme på konseljen, men emellertid skulle i förstnämnda fråga Armfelt 
begära upplysningar af generalguvernören, likasom Rehbinder af Manner
heim. Vid samma föredragning hade kejsaren meddelat, att „många 
klagomål inlupit till honom direkte (utan att säga hvarifrån), dels der-
öfver att allmogen vexeras af kronobetjeningen, dels att invexlingen af 
ryska myntet blifvit så verkställd, att alla fått utom allmogen, för hvilken 
denna operation egentligen skett." 

Sålunda fortgår månad efter månad den förtroliga korrespondencen mel
lan de två inflytelserika statsmännen. Det ofta spända förhållandet mellan 
kommittén å ena sidan samt konseljen å den andra grumlar väl stundom 
äfven den personliga vänskapen, men sällan för lång tid. En förklaring 
eller två äro vanligen tillräckliga för att ställa allt till rätta igen. Enahanda 
förhållande eger rum med generalguvernören, som, enligt hvad redan 
framhållits, stundom tog sig illa vid af den myndighet, hvarmed kom
mittén uppträdde. 

Det tidigare nämnda brefvets innehåll i öfrigt hänför sig till det då 
i Wiborgs län väckta förslaget, att Finlands innebyggare skulle genom en 
frivillig subskription bidraga till uppsättning af några värfvade trupper 
för att understödja Alexander i kampen mot Napoleon. Rehbinder visar 
sig högeligen intresserad för planen, såsom egnad att höja Finlands 
anseende såväl i Alexanders som i den ryska opinionens ögon och 
sålunda befästa dess nyvunna ställning såsom ett sjelfständigt folk. Väl 
misstänker Rehbinder, att hans uppträdande i denna sak skall uttydas 
såsom lycksökeri, men tillägger: „Jag underkastar mig gärna allt detta. 
Hvarföre skulle jag väl undgå tadel mera än andra, då jag är under
kastad de fel och misstag, som äro mensklighetens lott. Lycksökeri 
borde dock ej numera vara min svaghet, sedan lyckan funnit mig mera 
än jag både väntat och förtjent. Tiden rättvisar allt. Jag väntar dess dom 
med tranquillité, och om man vore döf för min och alla vältänkandes 
röst, så tvår jag mina händer. Dixi et salvavi animam meam. Ditt nit 
för kejsarens tjenst och din värme för Finlands väl hafva varit för mycket 
utmärkta, för att jag icke bör i första rummet adressera mig till dig i 
detta ämne. Jag är öfvertygad och har haft de mest palpabla prof, att 
A. Willebrand, Gyldenstolpe, Reuterskiöld m. fl. dela samma tänkesätt. 
Jag ber dig kommunicera dem dessa i hast sammanfogade rader. Jag 
anropar deras bistånd, ty min nöd är stor, ensam lemnad i detta kinkiga 
ögonblick här.1 Använden, mina vänner, alla edra bemödanden att förmå 
våra forna officerare att gå i tjenst, hvarpå till en stor del beror reussiten 
af saken". Till sist påpekas de kolossala uppoffringar, den ryska nationen 
gjort för att frälsa sig från „den franska barbarens tyranni". 

1 ett bref, skrifvet sex dagar senare, till landshöfdingen i Wiborgs 
län, Carl Stjernvall, den sannolike upphofsmannen till detta projekt, 

1 Armfelt hade åtföljt Alexander till kriget. 
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redogör Rehbinder för en föredragning samma dag (d. 6. aug.). „H. M:t", 
skrifver han, »behagade i de mest nådiga ordalag förklara sitt välbehag 
öfver den genom generalguvernören gjorda offerten; jag talte för skälen 
så godt jag kunde och sökte i synnerhet öfvertyga derom, att vi ej kunde 
göra stora efforts. H. M:t svarade, att han hvarken begärt eller väntat 
något, och att han var rörd af detta prof af finnarnes tillgifvenhet för 
honom, men att han önskade för Finlands egen säkerhet, att landets 
innebyggare ville beväpna sig, att denna armering kunde licencieras efter 
krigets slut, och att den ej behöfde gå längre än till Nevan m. m. Här 
hafva alla fysionomier ljusnat, sedan finnarne äfven tänka på att göra 
något; jag njuter tacksamhetsbetygelser från alla håll; med ett ord, om 
vår plan skulle misslyckas, så har du och jag och hvar annan god 
patriot ej annat parti än att skjuta oss för pannan, ty vår vanära blir 
för stor för att kunna öfverlefvas. Jag förlorar ej modet: ju mera svå
righeter möta, ju större ära är det att öfvervinna dem." 

Svårigheterna visade sig dock större, än Rehbinder och andra planens 
upphofsmän på förhand föreställt sig. I ett bref af den 9 oktober till 
den nyutnämnde chefen för finska trupperna, general Palmroth, yttrar 
Rehbinder bl. a.: »Tiderna äro brydsamma och kinkiga, och trakasserier 
med våra landsmän taga aldrig slut. Att vår armering ej skedde i stort 
och vid en landtdag, har oberäkneliga följder. Vår nation förlorar sin 
existimation, och i våra finanser är en bankrutt oundviklig". 

Den befarade statsbankrutten uteblef visserligen, men huru bekym
mersamt det då varande finansiella läget verkligen var, framgår bland 
annat ur följande yttranden af Rehbinder1 med anledning af ett förslag 
om inrättande af en hemlig polis i Finland: „Organisationen af en polis 
vore högst nödvändig, men dertill lika som till alt annat fordras penningar, 
och de finnas ej. Vår generalguvernör är dessutom ur humeur att tänka 
på våra affärer. Den deficit, statsförslaget presenterar, har nedslagit honom 
och oss andra. Vi hafva bråkat våra i finanserna okunniga hufvuden att 
förklara de mångfaldiga olikheter, som förete sig i detta års statsförslag 
och de föregående årens. Att presentera en budget med deficit till kej
sarens underskrift är en omöjlighet och stridande emot all praxis. Stats
kassan kan väl vara bankrutt, men denna bankrutt kan af kejsaren 
officielt icke manifesteras. Det är således fråga om antingen att suppri-
mera hela statsförslaget för i år, eller att söka betäcka bristen. Då detta 
senare ej kan ske genom verkliga tillskott, måste man efter min tanke 
komma till ändamålet med fraser, och dertill kunde man välja t. ex. stats
kassans fordran hos ryska kronan för hvad som blifvit levererat till armén". 

Emellertid fortsatte de af den då varande organisationen betingade 
förvecklingarne mellan regeringskonseljen och kommittén. Ett beslut af 
den förra att förbjuda utförsel af spannmål föranleder ganska allvarliga 
explikationer mellan Rehbinder och Mannerheim. Denna tillfälliga sam
manstötning rubbade dock icke det vänskapliga förhållandet mellan de 

1 Bref till Mannerheim den 8 jan. 1813. 
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tvenne statsmännen. Brefvexlingen fortsattes fastmera lika oförbehållsamt 
som förut. 

Men äfven på närmare håll, inom sjelfva kommittén i Petersburg, 
framträdde brytningar af ganska alvarsam natur. En sådan framkallades 
af ett hösten 1812 utfärdadt förordnande angående skyldighet för dem af 
finska militären, som ville till Sverige öfverflytta, att återbära de löner, 
de sedan freden uppburit. Detta stadgande, hårdt i och för sig, synes 
haft sin förklaring i sträfvandet att åt Finland bevara en så stor del af 
dess bildade element som möjligt Särskildt måste nationens ledande 
män vid en tidpunkt, då en ny militäruppsättning sattes i gång, vara 
lifligt intresserade af att i landet qvarhålla den gamla finska arméns 
officerare. Den utväg, man härför valde, var emellertid af den beskaf
fenhet, att densamma icke kunde undgå att hos en del af nationen, och 
särskildt militären, framkalla missnöje och ovilja. I Petersburg gjorde 
sig en af kommitténs ledamöter till organ lör denna stämning, och detta 
på ett sätt, som djupt synes sårat såväl Armfelt som Rehbinder. I ett 
bref af den 23 mars 1813 beklagar sig Rehbinder för Mannerheim öfver 
denna förveckling. „Jag har", säger han, „försummat att besvara ditt bref, 
icke af brist på benägenhet att göra mig ihågkommen, icke af brist på 
tid, ty för det närvarande äro vi temligen sysslolösa, men af en viss 
decouragement och apati, som uppkomma, då ens välmening är trakas
serad af beständiga kritiker, förtydningar m. m. För att göra mig tyd-
delig härutinnan bör jag prevenera dig, att såväl du som jag varit nog 
olyckliga att ådraga oss en viss mans totala ogunst i anledning af 
reskriptet angående finska militärens skyldighet att återbära deras löner, 
i händelse de till Sverige öfverflytta. Du anklagas såsom den der varit 
första upphofvet till detta förordnande, och grefve Armfelt och jag så
som de der gillat och befordrat detsamma. Förgäves hafva grefve Arm
felt och jag lofvat utverka en explikation, som skulle satisfiera i de 
punkter, hvaremot man mest skriker". 

Ett politiskt missgrepp hade påtagligen blifvit begånget, dock utan 
att Rehbinder dertill tagit initiativet eller aktivt till detsamma medver
kat. Fastmer hade han, en gång uppmärksamgjord derpå, ansträngt sig 
för att mildra påföljderna af detsamma. 

Dessa och andra Rehbinders bref från denna tid lemna oss en inblick 
i det nära förhållande, som vid denna tid förefanns mellan de finska 
statsmännen i Petersburg och framstående personligheter i Finland. Man 
nöjde sig icke med att från sin isolerade ställning i den ryska hufvud-
staden bedöma finska förhållanden efter petersburgsk horizont, utan man 
uppehöll täta och intima relationer med hemlandet. Också voro sådana 
förbindelser af största vigt, enär den finska kommittén vid denna tidpunkt 
spelade rollen af en sorts styrelsemyndighet mellan regeringskonseljen 
och kejsaren-storfursten och densamma sålunda egde ett mera omedel
bart inflytande på regeringsärendena. 

En annan omständighet, som vid genomläsandet af dessa bref tränger 
sig fram, är den omvårdnad om alla, äfven de minsta detaljer, Reh-
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binder lägger i dagen. Han yttrar sig i rangstridigheter, han under
rättar om kejsarens beslut i uniformsfrågor, och han ger anvisningar 
angående uppköp af sjukhusinventarier. Detta drag var dock icke sär
eget för Rehbinder, utan det återfinnes hos flertalet af den tidens finska 
statsmän såsom ett arf ifrån Sverige. 

Till det grannlaga i Rehbinders ställning hörde äfven förhållandet 
till grefve Armfelt. Såsom kommitténs ordförande var han i denna sin 
ställning och derjemte genom sina personliga egenskaper och sin ynnest 
hos suveränen den ledande mannen i Finlands styrelse. Olika som 
hans och Rehbinders lynnen och åskådningssätt voro, hade brytningar 
emellan dem sannolikt icke kunnat undvikas, derest de icke för hvar-
andra hyst den aktning, som öfvertygelsen om renhet i afsigter och 
förtjenster om fosterlandet måste ingifva. Armfelt nämner sällan Reh
binders namn utan tillägget »den hederlige", och Rehbinder å sin sida, 
ehuru ingalunda blind för sin förmans fel, vet tillbörligen uppskatta de 
stora förtjenster, denne inlagt om fosterlandet. Under den långvariga 
sjukdom, som slutligen ledde Armfelt i grafven, försummade Reh
binder icke att i sina bref lemna underrättelser om dennes tillstånd, 
och då han, flera månader efter Armfelts bortgång, åter upptager den 
afbrutna brefvexlingen med Mannerheim, skrifver han: »Under det år, 
vi senast öfverlefvat, hafva vi haft flera gemensamma förluster, såväl i 
enskildt som allmänt afseende. Den vi lidit genom grefve Armfelts 
bortgång, kan ej ersättas, jag säger det uppriktigt utan att vilja förringa 
värdet af den eller de, hvilka efterträda honom. Nära hans person var 
jag kanske bäst i tillfälle att se hans fel och meriter, och jag har all
tid funnit de senare mångfaldt öfverträffa de svagheter, som i mer eller 
mindre mån åtfölja vår menskliga natur. Han är borta, och hans lik
som många andras förtjenster värderas ej, förr än de saknas". 

Gustaf Mauritz Armfelts bortgång medförde till det yttre ingen för
ändring i Rebhinders ställning. Han bibehöll fortfarande sin plats så
som statssekreterare, medan till ordförande i kommittén kallades lands-
höfdingen i Åbo län, friherre Knut von Troil. I verkligheten synes 
dock Rehbinders omedelbara inflytande på ärendenas gång från denna 
tid varit i tilltagande. Och sedan början af år 1818, från hvilken tid 
friherre von Troil fortsättningsvis åtnjöt tjenstledighet ända till sin 1821 
inträffade död, blef Rehbinder den finska kommitténs egentliga hufvud. 

Härunder inskränkte Rehbinder icke sin verksamhet blott till den 
af föredragande hos monarken och förmedlare mellan den finska rege
ringen i Petersburg och den i Finland, utan han begagnade sig äfven 
af den befogenhet, som då gällande lagstadganden inneburo, att taga 
eget initiativ. Så var det han, som inför kommittén i Petersburg med
delade, »att H. K. M., som under sina ständiga omsorger för Finlands 
lycka värdigas sysselsätta sig med allt, som kan befästa dess bestående 
institutioner och tilldraga föreningen med kejsardömet, samt önskande 
med hänseende dertill gifva åt landets konstitution en utveckling öfver-
enstämmande med landets nu varande ställning, föresatt sig att samman-
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kalla storfurstendömets ständer, så snart förhållandena skulle tillåta det". 
Med föranledande häraf sysselsatte sig kommittén under någon tid framåt 
med utarbetande af förslag till förändringar i landets gällande grundlagar, 
till förvaltningens förbättrande och till ny militärorganisation. Att i 
dessa betydelsefulla arbeten Rehbinder utgjorde den egentliga själen, 
får antagas för gifvet, om han än härvid kraftigt biträddes af sin be-
pröfvade vän, lagman 

von 
brand, och af den unge, 
förhoppningsrike Lars Ga- 110%?;: ' 
briel von Haartman, som I®1*' 
just vid denna tid, blott V.\ . 
tjugunio år gammal, intog X" gfl 
en plats i denna styrelse- \ *' 
myndighet. Att dessa ar-
beten icke ledde till det ' 
åsyftade resultatet, var Jj 1&* 
beroende af omständig- ;.vjj|Byjfll m f 
heter och inflytanden, för J 
hvilka Rehbinder stod «£* V 

Den • 
sammankalla 

ständer fick, torde få be
traktas såsom ett bevis I 
derpå, att reaktionens H 
vindar begynte nå äfven 
Finland. Ett yttermera ~|H 
intyg härpå erhölls något 4 r 

år senare, då (1823) , 
grefve Zakrewsky ut-
nämndes till generalguver- V 
nör. I ett bref till lands- ^ 
höfdingen frih. Klinkov-
ström (d. 22 mars 1824) V» . . • j , ' ANNA ELISABETH CHARLOTTA REHBINDER 
säger Rehbinder, att den F HEDENBERG (tat. is) 
nye generalguvernören 
utan tvifvel var „en hederlig karl", och att „hans laglydnad väl 
borde lämpa sig för vår nation", samt tillägger: „Om han vet skaffa 
sig pålitligt och hederligt folk såsom förmedlare mellan honom 
och innevånarne, skall allt gå fullkomligt väl". Den reservation, som 
ligger i dessa yttranden, får en nära förklaring i brefvets fortsättning. 
Det heter der: „Den nye generalguvernören fordrar af mig att icke 
vidare omedelbart adressera mig till landshöfdingarne. Jag har mig icke 
bekant, huruvida han äfven befallt dem att icke mera officielt tillskrifva 
mig, men i hvarje händelse beder jag Eder att framdeles icke göra det, 
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oberoende af hvad slags affär frågan gäller. Ni skall sjelf medgifva, att 
landshöfdingarne ofta töranledt mig att gå förbi generalguvernören för 
undvikande af tidsutdrägt och onödiga formaliteter. Ni känner likaledes, 
att denna direkta brefvexling aldrig rört sig omkring vigtigare saker. 
Jag har icke förstått och förstår ännu icke, hvilket intresse general
guvernören kan hafva af att öfvervaka, om jag sänder en liten penning
summa till landshöfdingen i Wiborg, eller om jag af honom begär några 
upplysningar i fullkomligt likgiltiga angelägenheter. Det har för öfrigt 
aldrig varit statssekreteraren förbjudet att sätta sig i beröring med guver
nörerna. Emellertid har man inbillat generalguvernören, att denna direkta 
korrespondence innebar ett inflytande, som ställde generalguvernörens myn
dighet i skuggan; men jag vädjar till hela Finland angående det oberät
tigade i ett sådant påstående". 

De moln, som sålunda uppstego på den politiska horizonten, redan 
innan Zakrevsky hunnit faktiskt tillträda sitt embete, ledde senare till 
konflikter af allvarsammaste slag mellan honom och den inhemska 
regeringen. 

* 

Något år senare inträffade det regentombyte, som för lång tid framåt 
begrof alla landtdagsplaner, likasom det förhindrade alla liberala reform-
sträfvanden så i Finland som i Ryssland. Den 19 nov. (1 dec.) 1825 
afled i Taganrog den af Rehbinder så högt värderade Alexander I och 
efterträddes af kejsar Nikolai. Men innan denne intagit Rysslands och 
Finlands äfvensom Polens troner, försiggick ett litet politisk qui pro quo 
af ganska säregen natur. Det är bekant, att Alexanders närmast yngre 
broder, storfursten Constantin, för att kunna ingå äktenskap med gref-
vinnan Groudzinska, afsagt sig sina möjliga anspråk på att efterträda 
Alexander, och denne hade i ett tillsvidare hemligt hållet manifest öfver-
flyttat tronföljden på den yngre brodern Nikolai. Detta gaf åter vid 
Alexanders död anledning till förvecklingar, för hvilka den finske stats
sekreteraren icke kunde stå helt och hållet främmande. 

Rehbinder har angående sina intryck och sitt förhållande under de 
dagar, som följde närmast efter det underrättelsen till Petersburg anländi 
om Alexanders död, efterlemnat en kortfattad, men intressant skildring. 

»Torsdagen den 26 november", berättar han, „hade jag begifvit mig till 
storfursten Nikolai, som föregående dag anmodat mig att infinna mig 
hos sig. Då jag anlände till palatset, blef jag mycket förvånad af att 
erfara, att fursten icke befann sig hemma; men öfvertygad om, att han 
snart skulle återkomma, trädde jag in i salongen och satte mig lugnt att 
småslumra i en kanapé. Efter treqvarts timmes väntan lät jag kalla en 
kammartjenare och uttryckte för honom min förvåning öfver, att stor
fursten, vanligen så noggrann, nu var borta, ehuru han anvisat mig att 
komma till sig. Den gamla tyska betjenten svarade mig, att det uppstått 
stor oro, emedan Nikolai Paulowitsch om qvällen mottagit en kurir från 
Taganrog, att omedelbart derefter storfursten och storfurstinnan, båda 
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badande i tårar, begifvit sig till vinterpalatset, hvarest de tillbragt hela 
natten och påföljande dag, att man hade sig bekant, det kejsaren var 
dödligt sjuk o. s. v. Nedslagen af denna nyhet ville jag begifva mig 
bort, men tjenaren bad mig dröja och afsände ett bud till den tjenst-
görande kammartjenaren för att fråga storfursten, om jag borde begifva 
mig till honom eller vänta. Efter en half timme lemnade han mig en 
biljett från H. Höghet, affattad i dessa ord: 

„Våra bekymmer, som Ni erfarit, hafva hindrat mig att lemna vinter
palatset, äfvensom den omsorg, jag är skyldig min moder; må Gud hafva 
medlidande med oss alla! Ursäkta mig således, min käre baron, och var 
ej ond på mig derför. — N." 

„Tonen i denna biljett upplyste mig om, att faran var hotande", säger 
Rehbinder, „och jag inbillade mig, att den olyckliga underrättelsen redan 
anländt, ehuru man ville dölja den för mig. Knappast kunde jag hålla 
mig upprätt på mina ben för att nedstiga för trappan; men i det jag 
passerade vestibulen, mötte jag en ung stallmästare, som närmade sig 
till mig cch sade: Var icke orolig; jag kommer ifrån palatset, och en 
fotjägare, som anländt, medför underrättelsen, att kejsaren befinner sig 
bättre. Ehuru", säger Rehbinder, „jag icke fästade allt för mycket 
afseende vid denna tröstande underrättelse, upplifvades dock mitt sinne 
af en gnista hopp, och jag vände hem till mig. Jag tillbragte en dålig 
natt, hvarunder storfurstens biljett alltid framträdde lör mina ögon". 

Följande morgon bittida sände Rehbinder att fråga efter nyheter öfver-
allt, men ingen kände något. Kl. 11 begaf han sig till hofvet, men fann 
alla rum öde. »Vandringen var olycksbådande, och då jag gjorde en 
löjlig figur, ensam i våningarne, vände jag om mina steg", säger han, 
„samt mötte dervid en person, som på nog kort sätt meddelade mig 
den förskräckliga underrättelsen, som man en timme tidigare mottagit. 
Skyndsamt flydde jag dessa sorgliga ställen och begaf mig hem, der jag 
öfverlemnade mig åt en smärta, som var lika berättigad som djup". 

Mera än något annat visar denna skildring, huru innerlig och fri från 
all ostentation eller beräkning den sympati var, som Rehbinder närde 
för Alexander. Men andra pligter togo snart den finske statsmannens 
uppmärksamhet i anspråk. Kl. 3 samma dag meddelades honom, att 
gardena just svurit trohetsed åt Constantin, och en stund senare erfor 
han ur säker källa, att statsrådet och senaten fullgjort samma formalitet. 

„Litet återkommen till mig sjelf," säger R., ..begynte jag eftersinna, hvad 
som vore att göra. Omedelbart underordnad suveränen och på samma gång 
tjensteman hos ett folk, som var oberoende af Rysslands centrala styrelse, 
kunde jag icke mottaga order af härvarande myndigheter; ej heller kunde 
jag med nödig hastighet erhålla instruktioner af den nye kejsaren, allden-
stund han var frånvarande, och för att handla på eget bevåg saknade jag 
positiva rättigheter. Jag beslöt mig emellertid att affärda en kurir till 
generalguvernören för att sätta honom i kännedom om kejsar Alexanders 
död och om, att de civila myndigheterna äfvensom trupperna aflagt ed". 

Emellertid skref Rehbinder en biljett till statssekreteraren för Polen, 
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grefve Graboffsky, med förfrågan om. huru han ernade handla. Denne, 
som befann sig i fullständig kännedom om Constantins 1823 gjorda 
afsägelse, hvarom Rehbinder säger sig egt blott en mycket obestämd 
kunskap, grundad uteslutande på de sedan ett par år kringlöpande ryktena, 
svarade, att han vore besluten att uppskjuta sitt afläggande af trohets
eden och skrifva till Constantin för att begära vidare befallningar. 

„Jag märkte", fortsätter Rehbinder, „att min ställning var mycket 
olikartad den polske ministerstatssekreterarens. Hans suverän befann sig 
i konungadömets hufvudstad, medan jag intet hade att vänta från eget 
land. Polen låg 1500 verst aflägset härifrån, och för ögonblicket bekym
rade man sig ganska litet om, hvad der tilldrog sig, medan Finland, 
nästan utanför hufvudstadens portar, utgjorde föremål för allmän upp
märksamhet. Grefve Graboffsky hade länge tjenat hos fursten, som nu 
blifvit upphöjd på tronen, men jag — pauvre diable — hade icke ens 
förmånen att hafva blifvit presenterad för honom; följaktligen: det, som 
kunde behaga hos Graboffsky, kunde misshaga, då det företogs af mig; 
jag var ansvarig för ett helt land, och Graboffsky var det blott för sin 
person, i betraktande af att fursten sjelf var i Warschau. Då jag slut
ligen tog i betraktande, att kejsaren, en gång erkänd af Ryssland, äfven 
faktiskt var storfurste af Finland, tvekade jag ej om det parti, jag borde 
taga, men jag var i bryderi om den väg, jag borde inslå i denna ömtåliga 
fråga. Då jag afsände kuriren till Helsingfors, var natten redan allt för 
långt framskriden, för att jag skulle kunnat begifva mig på spaning efter 
vidare upplysningar. 

Den 28 kl. 8 om morgonen", fortsätter Rehbinder, „presenterade 
jag mig hos grefve Nesselrode, som jag fann försvagad af sinnesrörelse 
och uttröttad af ansträngningar; ty han hade vakat hela natten. Emel
lertid mottog han mig i sitt kabinett och förtäljde mig det, som just 
tilldragit sig i statsrådet med afseende å den aflidne kejsarens testa
mente. Efter att hafva utlagt sakernas verkliga läge, rådde han mig att 
förse mig med senatens ukas, församla kommittén, aflägga eden och der-
öfver afgifva en muntlig rapport till storfursten Nikolai. Jag följde rådet, 
och efter att hafva fullgjort dessa formaliteter, fick jag företräde kl. 1 
hos H. K. Höghet, som mottog mig med välvilligt förtroende. Han god
kände mitt förfarande, och då han ej kunde gifva mig befallningar, vär-
digades han leda mig med sina råd. Jag fogade mig noggrant efter 
dem och lät afgå en annan kurir till generalguvernören. 

Efter denna tvungna verksamhet", slutar Rehbinder, „föll jag i en 
dyster bestörtning. Jag öfvervägde den ofantliga förlust, som vi lidit, 
och såg framtiden skymd af ett tätt förhänge. Den ena dagen följde på 
den andra, utan att den nye suveränen uppenbarade sig. Hofmännen ex 
professo visste icke, huru de borde afpassa sitt tal, ej heller hvilket 
uttryck de skulle gifva sina anleten; de lefde i ovisshet om, på hvilket 
altare de borde bränna sin rökelse. Att flitigt uppvakta Nicolai kunde 
väcka misshag hos den monark, man väntade, och att åter förhålla sig 
likgiltig mot den, som bestämts för tronen genom testamente af en broder, 
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tillbedd af Ryssland, kunde likaledes medföra vanskliga utsigter. Jag 
gick min egen väg. Jag dolde för ingen min smärta, och jag gjorde mina 
uppvaktningar hos Nicolai, så ofta omständigheterna kräfde det. För att 
säga sanningen närde jag en inre öfvertygelse, att Constantin skulle afstå 
från tronen, vare sig emedan jag bildat mig en hög föreställning om 
oböjligheten af hans karakter, eller emedan man alltid är benägen att 
tro det, som man önskar. Sedan många år i ständig beröring med den 
yngre brodern,1 hade jag alltid blifvit omfattad icke blott med mycken 
ynnest, utan derjemte med godhet och smickrande uppmärksamhet. Jag 
dolde icke för mig hans fel; men jag kände, att han var rättvis och 
öppen, egenskaper på hvilka jag sätter stort värde. Jag kände dessutom, 
att suveränens och den presumtive tronföljarens roler äro olikartade. 
Slutligen var det, som min herre och välgörare, hvilken jag tjenat under 
fjorton år, uttalat såsom sin yttersta vilja, heligt, och jag tillstår, att 
tanken att se hans testamente kasseradt sönderslet mitt hjerta". 

Det var sålunda utan misströstan, om också utan förtjusning, Reh
binder motsåg den nya regim, som stundade. Huru han fann densamma, 
sedan den blifvit en verklighet, finnes icke uttaladt. Hans memoarer 
sluta nemligen med denna enstaka stående skildring, och om de tider, 

1 Sannolikt i egenskap af föredragande för universitetsärenden hos Nicolai, 
som då var kansler för högskolan. 
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som följde, finnes icke en rad antecknad. Icke heller finnas i hans till
gängliga bref från denna tid meddelanden af mera omfattande och för
trolig natur. De innehålla numera för det mesta endast upplysningar 
eller förfrågningar angående löpande ärenden af större eller mindre vigt. 

Rehbinder var åtminstone vid denna tid till sitt politiska skaplynne 
långt ifrån, hvad man i våra dagar skulle nämna liberal. I likhet med 
många af samtidens rikast utrustade andar betraktade han de nya rörel
ser, som, ofta öfverdrifna, med franska revolutionen såsom utgångspunkt 
gjorde sin rund kring verlden, såsom en styggelse, mot hvilken hans 
politiska och moraliska medvetande uppreste sig. Ett barn af det ader-
tonde seklet uppfattade han icke de konseqvenser, det nittonde drog af 
sin föregångares lärdomar, och förvexlade, såsom så många andra, till
fälliga öfverdrifter med naturliga följder. Men han var icke derför reak
tionär, och en politik, hvars ledande princip var Vimmobilité du monde 
måste naturligen för hans åskådningssätt vara mera eller mindre främ
mande. Och i ännu högre grad torde den förändrade hållning, som nu 
gentemot Finland inslogs, beredt den finske ministerstatssekreteraren be
kymmer och svårigheter. Ju varmare han var hängifven sitt fädernes
lands konstitutionella rättigheter, ju fastare och bestämdare hans politiska 
åskådning var, desto mera måste han gripas af hvarje obenägenhet mot 
desammas upprätthållande och bevarande. Och tyngden, som man från 
annat håll i detta hänseende kunde lägga i vågskålen, träffade dessutom 
nu mera honom ensam, sedan genom ett kort efter tronombytet utfär-
dadt manifest kommittén för finska ärendena i St. Petersburg blifvit upp
löst och ersatt genom statssekreterareembetet ensamt. 

Snart nog torde Rehbinder fått pröfva på den förändring i sakläget, 
regentombytet medfört. Redan några dagar efter de tilldragelser, Reh
binder till sist skildrar, intog Nicolai den ryska kejsartronen och bibe
höll sig der, i trots af det uppror, som samtidigt utbröt i Petersburg, 
men inom kort dämpades. Äfven Finland hade sålunda erhållit en ny 
furste, och den första regeringsåtgärd, han såsom sådan egde utöfva, 
var underskrifvandet af sin regentförsäkran. Uteblifvandet af denna 
försäkran skulle väl i intet afseende förändrat den rättsliga karakteren 
af storfurstendömets förening med kejsarriket; men från praktisk syn
punkt var det icke desto mindre af betydlig vigt, att underskriften 
egde rum. 

Det förtäljes, att med detta tillfälle varit förknippadt ett högtidligt 
ögonblick i Rehbinders lefnad, och att han då, med handen lagd på 
papperet, der den nye monarkens penna stod i beråd att införa föränd
ringar och vilkor, fälde de stolta orden: „Sire, tout ou rien!" — allt 
eller intet. 

Den kejserliga försäkran vardt underskrifven och bär dagteckningen 
den 12 (24) december 1825; men traditionen berättar, att Rehbinder 
från denna stund och efter hvad som passerat, ansett sig böra iagttaga 

1 Lamartines uttryck om Nicolais regering. 
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en högst reserverad hållning för att icke kompromettera sin egen och 
sitt lands ställning. Med den strömning gentemot Finland, som, till
bakahållen under Alexanders regering, nu ohejdadt gjorde sig gällande, 
torde den finske statssekreterarens verksamhet äfven befunnit sig väsent
ligen krigskuren. Det kan derför äfven tagas för gifvet, att det var 
med smärta och bedröfvelse Rehbinder såg vidtagas många af de åt
gärder, som tryckt sin stämpel på den tidrymd, som närmast följde. Till 
dessa hörde väl i främsta rummet 1827 års sorgligt ryktbara donations
förordning, genom hvilken en del af Finlands fordom fria allmoge slogs 
i bojor föga mjukare än den lifegnes. 

Det vore för Robert Henrik Rehbinders lefnadsteckning af föga 
intresse att dröja vid de minnen, den följande perioden af Finlands 
historia lemnat i behåll, enär det material, som finnes för en teckning 
af hans verksamhet derunder, är af föga betydelse. Säkert är dock, 
att den finske ministerstatssekreteraren, så långt i hans förmåga stod, 
sökte förhindra eller åtminstone mildra många af de mest beklagans
värda åtgärderna, som vidtogos under denna period med afseende å 
Finlands förvaltning, och det berättas, att han i sådan afsigt till och 
med vågade sätta sig emot den af alla så fruktade kejsar Nicolai. 

En gång, säges det, då kejsaren befallde honom att kontrasignera 
en handling, som redan var försedd med hans höga underskrift, vägrade 
Rehbinder, sedan han genomläst den, att göra det, vördnadsfullt före
ställande kejsaren, att den innehölle en olaglighet. Kejsaren blef ytterst 
uppbragt öfver en så oerhörd djerfhet och förnyade i vredesmod sin 
befallning; men ministerstatssekreteraren förklarade lika bestämdt som 
vördsamt, att han aldrig skulle göra det. Kejsaren gick då häftigt ett 
par hvarf omkring rummet, hvarefter han plötsligt föll Rehbinder om 
halsen, kysste honom på båda kinderna och utropade: „Du är en bra 
karl!" 

Att en sådan ställning och verksamhet, särskildt för en person af 
Rehbinders lynne och karakter, måste kännas nedslående, synes sjelffallet, 
och det förtäljes, att tecken icke saknats, att den starkt anlagde man
nen, trots den ännu lugna och till och med kalla ytan, varit bruten till 
sitt inre. Och härtill kom, att sedan den 1831 utnämnde generalguver
nören, furst Menschikoff, som var det ryska rikets storamiral, erhållit rätt 
att uppehålla sig i St. Petersburg, såg sig Rehbinder såsom föredragande 
för finska ärendena skjuten åt sidan. 

Det var icke sällan genom honom, Rehbinder mottog meddelanden 
om regentens beslut eller befallningar, och det var till generalguvernören, 
ministerstatssekreteraren fick vända sig, då det gällde att på högsta ort 
genomdrifva en fråga af vigt. Belysande för dessa förhållanden äro 
bland annat tvenne bref, det ena af den 28 mars 1838 och det andra 
af den 24 april 1839, båda skrifna till d. v. landshöfdingen och finans
chefen Lars Sackleen. I det förra heter det: „Efter emottagning af 
K. Senatens Finansexpeditions memorial af den 20 mars n. st. i frågan 
om inhiberad utbetalning af hittills vanliga förskotten i Finland för Riks-
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skattkammarens räkning, har jag ej underlåtit att meddela innehållet af 
sagda memorial åt Hans Durchlaucht Herr Generalguvernören, som 
funnit förklaringen af den åtgärd, K. Senaten i ämnet vidtagit, nöjaktig, 
ehuru det synes Hans Durchlaucht obegripligt, att de reqvirerade er
sättningsmedlen för åren 1835 och 1836 ännu icke framkommit, då lik
väl Finansministern officielt meddelat, att desamma afgått till Finland. 
För öfrigt torde det tillåtas mig att enskildt anmärka, att olägenheten af 
så betydliga förskott som de närvarande borde kunna undvikas, om 
beloppet af förskotten för hvarje år blifva vid dess utgång behörigen 
återfordrade af Finansministerium." 

Det senare brefvet åter inledes med följande ord: „Enligt hvad Herr 
Generalguvernören meddelat mig, har H. K. Maj:t i nåder täckts yttra 
den önskan, att Lifgardets finska skarpskyttebataljon måtte bringas till 
lika styrka med de öfriga gardesbataljonerna, och Furst Menschikoff har 
tillika vid handen gifvit, att de för bataljonens underhåll anslagna medel 
för detta ändamål komma att ökas med 72080 rub. banco ass. om 
året, äfvensom ännu en flygelbyggnad vid bataljonens kasern borde upp
föras med utrymme för åtminstone 300 man. Då jag har mig med 
temlig säkerhet bekant, att den af H. Maj:t i förestående hänseende 
yttrade önskan bör betraktas såsom en befallning, hvilken måste uppfyllas, 
får jag äran vända mig till Herr Landshöfdingen med anhållan, att Herr 
Landshöfdingen behagade med det första meddela mig Dess yttrande 
angående utvägarna att bringa ifrågavarande tillökning uti Lifgardets 
finska skarpskyttebataljons styrka till behörig verkställighet, och utber 
jag mig, att saken måtte tills vidare hållas hemlig." 

Det är en väsentligen annan stämning, som genomgår dessa Reh
binders bref, än den, som framträdde i de under Alexanders tid skrifna. 
Men också var ställningen helt och hållet förändrad. Mellan monarken 
och hans finske ministerstatssekreterare hade en tredje person, den för 
finska förhållanden fullkomligt främmande generalguvernören, tagit plats.1 

Det torde dock icke varit utan motstånd, Rehbinder underkastat sig 
dessa nya förhållanden. Åtminstone förtäljer en tradition, att han väg
rat efterfölja furst Menschikoffs fordran att i och för öfverläggningarna 
göra uppvaktningar hos denne och sålunda erkänna sig stå i ett under-
ordnadt förhållande till generalguvernören. För konfliktens lösande 
hade man då påfunnit utvägen att återbesätta den sedan 1830 ledig 
stående adjointplatsen, hvarefter den nye adjointen, grefve Alexander 
Armfelt, fick tjena såsom underhandlare mellan generalguvernören och 
ministerstatssekreteraren. 

Kejsarens personliga bevågenhet synes Rehbinder under allt detta 
hafva bibehållit, och yttre utmärkelser saknades icke, så att om han uti 
sådana kunnat finna en tröst för det otillfredsställande i den nya ställ
ning, i hvilken han intvungits, hade han häri erhållit tillräcklig ersätt
ning. Vid kejsar Nicolai kröning i Moskwa den 3 augusti 1826, hvilken 

1 Enligt stadgandet i manifestet den 17 mars 1826 skulle alla finska ärenden 
af ministerstatssekreteraren föredragas monarken. 
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REHBINDERSKA FAMILJKGRAFVEN VID ST. JACOBS PREDIKOHUS I PEMAR. 

Rehbinder på kejserlig befallning bevistade, upphöjdes han i finskt grefligt 
stånd. Följande år kallades h8n till hedersledamot af Vetenskapsakade
mien i St. Petersburg, och 1840 promoverades han till honorär philo-
sophie doctor m. m. 

Åren hade emellertid samlat sig på grefve Rehbinders hjessa, och 
sjuklighet tärde på hans kroppsliga krafter. I god tid synes han beredt 
sig på, att hans timglas snart kunde vara utrunnet. Och härvid förgät 
han icke de fordringar, hans ställning af honom kräfde med afseende 
på framtiden. Hans valspråk var icke ett tröstlöst apres nous le déluge, 
utan på förhand synes han varit betänkt på, att rådgifvarekallet hos 
monarken efter honom skulle falla i värdiga, för detsamma väl beredda 
händer. Allt sedan 1832 stod vid hans sida den begåfvade statsman, 
Alexander Armfelt, som efter honom intog den ansvarsfulla minister-
statssekreterareposten och under loppet af mer än ett fjerdedels sekel 
fyllde densamma på ett förtjenstfullt, om än mot traditionerna från hans 
föregångares tid i många afseenden stridande sätt. En sägen förtäljer 
emellertid, att det varit Rehbinders önskan att veta sina sträfvanden 
fullföljda af samme framstående statsman, grefve Carl Eric Mannerheim 
(död 1837), med hvilken han ett par årtionden tidigare arbetat för åstad
kommandet af en finsk landtdag, och som sedermera såsom ledamot af 
Senaten fick ett betydande inflytande på de reformer, Finlands penninge-
och skatteväsende vid denna tid undergingo. 
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Den 8 mars 1841 afled grefve Robert Henrik Rehbinder i 
St. Petersburg efter blott få dagars sjukdom. Hans jordfästning för
siggick några dagar senare i svenska lutherska kyrkan derstädes, 
hvarefter hans stoft hemtades till fosterlandet, der det den 3 april 
nedsattes i familjegrafven vid St. Jakobs predikohus i Pemar s:n, 
hvarest förutom honom äro nedsatta hans föräldrar och hans hustru. 
Nämnda familjegraf utgöres af ett rundt, tornliknande stenhus utan 
fönster. Öfver ingångsporten läses följande inskrift: „Känslan reste 
denna grift för att i dess sköte förvara stoftet af vänner, hvilka i 
tiden ömt älskat hvarandra". 

I anledning af grefve Rehbinders frånfälle firade Universitetet den 
14 oktober 1841 en högtidlig sorgefest, och öfverallt i landet insam
lades medel till en stor minnesmedalj i guld, silfver och brons, som 
på framsidan bär den aflidnes bröstbild med omskriften „Robertus 
Henricus Rehbinder, Comes. Natus d. 15 Jul. a. 1777. Mort. d. 8 
Mart. a. 1841", och på frånsidan inom en eklöfskrans: „Viro meritis 
de patria inclyto pietas civium". 

Det var dock icke först efter sin död, Rehbinder blef hyllad af 
sina landsmän. Bland finska statsmän åtnjuter han den sällsynta äran 
att hafva fått sina förtjenster erkända äfven under sin lifstid. Poli
tiska förhållanden, sådana som de då rådande, medförde med nöd
vändighet, att statsmannens förtjenster föga framträdde för offent
lighetens blickar, medan han ofta fick uppbära ansvaret för felsteg 
och missgrepp, för hvilka han stått främmande, eller dem han till och 
med alvarligt sökt motarbeta. Ingen tidrymd i Finlands häfder hade 
bort vara mera egnad att gifva näring åt en dylik missuppfattning 
än senare hälften af den, hvarunder Rehbinder omhänderhade det 
omedelbara rådgifvarekallet hos Finlands storfurste. Och dock gjorde 
sig blott e n åsigt gällande om de förtjenster, Finlands förste minister
statssekreterare inlagt om sitt folk. Mera än något annat utgör 
detta ett bevis för det förtroende, grefve Rehbinder genom sin per
sonliga karakter vetat ingifva för sitt politiska handlingssätt; ty främ
mande som allmänheten stod för de inre motiven till det, som skedde, 
hade det annars legat nära till hands att göra föredraganden hos 
monarken ansvarig för mycket af det olycksdigra, som kännetecknar 
det senare tidskiftet af hans bana. 

Grefve Robert Henrik Rehbinder framstår såsom Finlands störste 
statsman och var en af dess ädlaste söner. Om honom finnes i 
originalättartaflorna å Finska Riddarhuset antecknadt: „Stor statsman, 
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adlad Hedenberg (finska adl. ätten n:r 212), och sin kusins dotter, 
Lovisa Charlotta Wilhelmina Jägerhorn till Storby, dotter af kaptenen 
Torsten Henrik Jägerhorn till Storby, n:r 226, som var son af 
kaptenen Torsten Jägerhorn till Storby och hans andra fru, friher
rinnan Johanna Wilhelmina Rehbinder till Uddrich (Tab. 11). Han 
testamenterade Meldola till den förre och Wiksberg till den senare, 
och då de 1843 ingingo äktenskap, förenades de båda egendomarna. 

varm fosterlandsvän, rättsinnig och ståndaktig, var han lika utmärkt 
genom skarpsinnighet och klokhet i rådslag som genom rättskaffen
het och redlighet i handling samt derför högt värderad af de 
monarker, hos hvilka han var kallad att föredraga sitt lands ange
lägenheter, och vördad af landsmän, hvilkas saknad följde honom till 
grafven." 

* 

Robert Henrik Rehbinder afled barnlös; men han hade såsom 
fosterbarn upptagit sin hustrus brorson, Carl Ludvig Hedenberg, 

MEDALJ SLAGEN ÖFVER ROBERT HENRIK REHBINDER 

Biografi n:r 7. 

Friherre Otto Henriksson Rehbinder 
till Uddrich. 

Otto Rehbinder (Tab. 26) var den näst äldste af Henrik IV Reh
binders söner, men uppgifves af somliga genealoger att vara den 

403 



äldste, förmodligen derföre att han vid arfskiftet erhöll stamgodset 
Uddrich. Född 1640, antagligen i Estland, kom han mycket tidigt i 
krigstjenst. I hans faders skrifvelse till Kongl. Maj:t den 12 sept. 1662 
säges, att de tvenne äldsta sönerna, Bernhard och Otto, »allaredan 
uthi fjorton åhr märkeliga tjänster under krijgzväsendet gjort hafva, 
af fienden bådhe fångne och sarghade warit." Hans första beford
ringar äro okända. Han blef emellertid 1669 major vid kavalleriet, 
och i denna egenskap deltog han med utmärkelse i kriget mot dan
skarne i Skåne på 1670-talet. År 1671 blef han tillika mannrichter 
i Wierland i Estland och tyckes efter det skånska krigets slut hafva 
lemnat krigstjensten för att uteslutande egna sig åt den civila tjensten. 

Att han åtnjöt stort anseende inom den estländska adeln, synes 
deraf, att han 1682 och 1686 var ritterschaftshauptmann (landtmar-
skalk) i Estland, och 1692 hade han nått den höga värdigheten af 
landtråd, närmast motsvarande den svenska riksrådsvärdigheten. 

År 1676 den 26 juli köpte han af sin systerson qvartermästaren 
Henrik Georg Boye för 13 000 r:dr godset Lewolde (nu Löwenwolde) 
i Marien Magdalenen s:n af Jerviska kretsen i Estland med under
lydande byar Num med qvarn, Paddakul, Klein Rock, Kollofer och 
Weggewa. På detta köp erhöll han af Wier- och Harriska Manngerich-
ten fasta 1676 i aug. Godset Lewolde hade af konung Sigismund år 
1595 blifvit förlänadt till ståthållaren öfver Lifland Göran Boye, men 
under Carl XI's stora reduktion blef det vilkorligt indraget till kronan 
och öfverlemnadt till majoren och mannrichtern Christofer Reinhold 
Waldeck. Sedan Estland kommit under ryskt välde, gjorde 1720 Otto 
Rehbinders söner Gustaf Magnus och Anders Reinhold ansökan om re
stitution af detta deras fädernegods. Denna ansökan tyckes hafva blifvit 
bifallen, emedan i landtrullan öfver Estland för 1726 såsom innehafvare 
af Lewolde nämnes „Baron Rehbinder" och i den af år 1733 „ Baron 
und Ritterschaftshauptmann Rehbinder" (Gustaf Magnus, Tab. 29). 

Vid uppnådda 60 års ålder inkastades Otto Rehbinder ånyo helt 
oväntadt på krigarbanan, i det att konung Carl XII efter det ryska 
krigets utbrott tog hans duglighet och erfarenhet i anspråk för kri
giska värf. Han forordnades nemligen af konungen jemte landtrådet 
Gustaf Christian von der Pahlen till landtkommissarie öfver alla 
inom Estland upprättade kronomagasin, och den 12 nov. 1700, då 
Carl XII uppbröt från Wesenberg för att undsätta det af ryssarne 
belägrade Narva, befallde han, för att öka sin styrka, de båda landt
råden att utfärda kretsskrifvelse, att amtmän och bönder skulle sitta 
upp och stöta till konungens armé, hvarjemte ett antal fanor, under 
hvilka de skulle föras, blefvo tillverkade. 
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För att stärka försvaret af Östersjöprovinserna befallde konungen 
sedermera, att tre så kallade landtregementen skulle uppsättas, nem-
ligen ett i Wierland, ett i Wieck och ett i Jerviska kretsen samt 
uppdrog åt Otto Rehbinder att uppsätta det sistnämnda regementet, 
genom en så lydande skrifvelse: 

„Wij Carl etc. göre wetterligit, att såsom Wij till wärn uti Provin-
serne Esthland och Lifland Wåre trogne undersåters försvar och defen-
sion vid infallande krigsrusturer samt till afwärjande af fiendens härjande, 
brännande och plundrande, ibland annat jemwäl hafver för godt funnit 
att resolvera, det skall ett krigzutskott af landet blifva upbragt, bestående 
af allmoge, handtwärkare och andra innevånare, att icke allenast de 
ströfwande fiendtliga partierna uppehålla, utan jemväl under nu warande 
krig och wid erfordrande nödfall stöta till Wår Armée och densamma 
biträda, men derhos nödigt will wara, at bemälte utskott blifwa tillord-
nade skicklige officerare, som äro kunnige i landet, och som icke allenast 
i ordning måga kunna bringa, utan och behörigen emot fienden anföra; 
alltså hafve Wij nådigst welat constituera och förordna, eftersom Wij 
härmed i kraft af detta Wårt öppna Bref i nåder constituere och 
förordne Majoren och Landt-Rådet Oss äiskelig wälborne Baron Otto 
Rehbinder att wara öfverste för ofvanbemälte uttskott, som kommer att 
sammandragas och utgå utaf Jerwiska kretsen i Esthland; dock han 
för bemälte beställning och charche ingen lön eller Traktamente af Oss 
och landet att åtnjuta, men för det öfriga att hugna sig af den rang 
och heder, som bem:te charche comporterar samt icke mindre än andre 
Wåre militäre tillhörande att göra sig försäkrad om Wår Kongl. Nåd och 
widare befordring, så wida han genom ett underligit och tappert wälför-
hlålande wid den honom nu anförtrodda posten der till gjör sig wälför-
tjent; hwarefter alla som wederbör sig hörsamligen hafva att efterrätta. 
Till yttermera wisso hafva Wij detta med egen hand underskrifwit och 
med Wårt Kongliga Sigill bekräfta låtit. 

Datum Lais den 22 Januari 1701. 
CAROLUS. 

C. Piper." 

Sedan den sålunda tillförordnade öfversten för det Jerviska krigs-
utskottet eller regementet till Kongl. Maj:t ingått med hemställan, att 
underhåll för befäl och manskap vid det till uppsättning anbefallda 
regementet skulle få åtnjutas, så vida det komme att föras emot 
fienden under den tid, fälttåget räckte, afgafs följande resolution: 

„Kongl. Maj:t har förut genom en annan Dess resolution förordnat, 
att det utskottet, hvilket i Esthland blifver uppsatt af almoge, handt
wärkare och andre innewånare med deras officerare, intet skola hafva 
at åtnjuta någon lön eller traktamente af Kongl. Maj:och Landet, utan 
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böra de sig sjelf underhålla; men får Kongl. Maj:t till öfwerstens efter
rättelse detsamma härmed hafva förklarat på det sättet, att så länge 
bemälde utskott står hemma i landet, alltså kommer detsamma tillika med 
dess officerare af Kongl. Maj:t eller Landet ingen förplägning att åtnjuta, 
men sedan desamma antingen till att conjungeras med Kongl. Maj:ts 
Armée och Troupper eller ock för sig sjelf blifva anbefallt at agera emot 
fienden, då böra de åtnjuta deras förplägning lika med under Kongl. 
Maj:ts Troupper, allenast de uppå berörda commenderinger wid deras 
uppbrott utur qvarteren hvarje gång sig sjelfva förser med deras subsi-
stence i förstone. 

Datum Lais den 20 Januari 1701. 

CAROLUS. 
C. Piper". 

Det Jerviska krigsutskottet eller, såsom det sedan benämndes, 
Öfverste Rehbinders regemente, blef emellertid uppsatt, och då, sedan 
Carl XII för att upptaga striden med konung August af Polen vändt 
ryggen åt Östersjöprovinserna, de derstädes qvarlemnade fåtaliga 
trupperna behöfde förstärkas, blef det sammandraget till Narva, der 
vi 1702 finna det jemte de Wierlandska och Wieckska landtregemen-
tena under befäl af Narvas kraftfulle kommendant, frih. Henning 
Rudolf Horn af Rantzien. 

Den 28 maj 1702 stodo de tre ofvannämnda landtregementena 
— det Wierlandska under öfverste Wilhelm Henrik Hastfehr, det 
Jerviska under öfverste Otto Rehbinder och det Wieckska under 
öfverste Herman von Fersen — vid Wasknarva vid Narva. Befälet 
öfver samtliga derstädes stående trupper, 1 100 man fotfolk och 110 
ryttare, hvilka senare stodo längre söder ut vid byn Kattas vid Peipus, 
fördes af öfverste Hastfehr. Då man ansåg sig hafva vunnit visshet 
om, att ryssarnes hufvudstyrka ämnade anfalla generalmajor von 
Schlippenbach, som med 6000 man stod vid Sagnitz i Lifland, beslöt 
öfverste Hastfehr sig för att göra en diversion mot Gdow. 

Till denna by vid Peipus anlände den 4 juli (1702) skeppskom
mendören Carl Gustaf Löschern von Hertzfelt med 4 skepp och 2 
galeaser för att biträda vid anfallet på det ryska retranchementet vid 
Wasknarva. Han afseglade dit och hade den 19 juli före soluppgången 
uppnått Narovaströmmens utlopp ur Peipus. Derifrån kom han 
emellertid till följd af vindstilla endast långsamt fram, och solen 
begynte gå upp, då han seglade upp till Wasknarva. I detta ögon
blick föll en ogenomtränglig tjocka på, och under skydd af denna 
blefvo under ledning af fortifikationslöjtnanten Lavallée 2 batterier 
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uppkastade, hvart och ett försedt med 3 kanoner. Så snart den på 
andra sidan strömmen stående fienden blef svenskarne varse, öppnade 
den elden med 3 kanoner och några dubbelhackor (ett slags kanoner) 
samt började strax derefter en häftig muskötteld. 

Efter fullbordande af batterierna blef man honom svaret ej skyl
digt. De svenska skeppen på strömmen deltogo äfven i elden och 
nedsköto husen i fiendens retranchement. Slutligen blef överste
löjtnant Strahlborn vid öfverste Rehbinders reg:te med en del af 
landtregementena i små fiskarbåtar öfverförd till den fientliga stranden, 
så att svenskarnes antal der uppgick till 500 man. Då nu dessa 
stucko den på stranden belägna ryska byn i brand, lupo ryssarne ut ur 
sina retranchement, släpande sina fältstycken med sig och visande 
sig på öppna fältet med fyra fanor fotfolk och några hundra dragoner. 
De hade flera tyska officerare med sig, som trotsigt tillropade sven
skarne: „I skolen blott komma närmare!" Men då dessa efterkommo 
uppmaningen och derefter öppnade eld mot dem, lupo de alla derifrån 
och kastade sig in i skogen. 

Det var samtidigt härmed, som de vid Wichts under majoren frih. 
Berndt Rehbinders och kapten Helfreichs befäl stående dragonerna 
gingo öfver floden utan motstånd, i förhoppning att afskära fienden 
reträtten; men han förekom detta genom att taga till flygten. 

Då de vid Ratkina i Ingermanland stående ryssarne i slutet af 
augusti (1702) gingo öfver Narova, ville det synas, som om fienden 
åter beredde sig på att belägra Narva. Till följd deraf drog sig 
öfverste Ramsay, som med 500 ryttare stod vid Ratkina, tillbaka till 
Narva i skydd af fästningens kanoner för att i nödfall kunna kasta 
sig in i staden. Horn drog då det Wierlandska regementet, som 
stod på förpost vid Wasknarva, in i staden och framsände öfverste 
Otto Rehbinder med Jerviska regementet till Purtze för att från 
Wasknarva-sidan betäcka Wierland. 

Ryssarne gjorde likväl denna gång intet al var af Narvas belägring, 
sysselsatta som de voro med intagandet af Nöteborg och Nyenskans, 
och öfverste Rehbinder ställdes 1703 med sitt regemente under befäl 
af generalmajor von Schlippenbach, som hade i uppdrag att betäcka 
gränsen mellan Lifland och Ryssland. 

Vid denna tid hade Otto Rehbinder en ledsam tvist med sin 
dåvarande öfverstelöjtnant Strahlborn. Saken kom för Carl XII's 
öron, och konungen hade för afsigt att tillsätta en krigsrätt för att 
undersöka den; men genom skrifvelse till Schlippenbach, daterad 
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Thorn den 21 maj 1703, låter han den förfalla „i anseende till de 
långvariga och trogna tjenster, öfversten gjort, äfvensom för hans 
stora möda och flit vid uppsättningen af det Jerviska regementet". 
Strahlborn lemnade emellertid regementet och efterträddes såsom 
öfverstelöjtnant af Adam Johan von Treiden. 

År 1704 befann sig öfverste Otto Rehbinder i Reval med sitt 
regemente, som der den 2 april nämnda år undergick mönstring. 
Den dervid upprättade mönstringsrullan är bevarad i Krigsarkivet 
och har till öfverskrift: „Munsterrolle von der hochgeborene Herr 
Baron und Obrist Otto Rehbinders Regiment Jerwischen Kreises." 
Enligt denna rulla, som upptager namnen på samtliga till regementet 
hörande personer, var detta formeradt på 7 kompanier och räknade 
25 officerare och vederlikar, 36 underofficerare och vederlikar, 18 spel, 
4 profosser och 664 man (deraf 33 korpraler). 

Sedan ryssarne i maj månad 1703 intagit Jaama och Koporie, 
sände de ströfkårer till trakten af Narva, der öfverste Carl Morath 
med Åbo läns rytteri slog fienden tillbaka mot Laukas by; men först 
följande år (1704), sedan de fått fria händer åt finska sidan, började 
ryssarne på alvar belägra fästningen under zar Peters eget och 
Scheremetieffs befäl. 

Från Reval sökte man undsätta staden med trupper och proviant, 
och i april (1704) anlände några proviantfartyg derifrån till Narvas 
redd, hvarifrån man ämnade inlasta provianten och med vagnar införa 
den i staden; men då fienden, som varsnade detta, med pråmar satte 
folk öfver Narova, plundrade vagnarna och nedstötte formännen, 
måste detta försök uppgifvas. Emellertid kommo dagligen upp på 
redden fartyg, som dels medförde proviant, dels manskap. Sålunda 
ankom öfverstelöjtnant Bruhn med en stark bataljon samt strax der
efter öfverste Otto Rehbinder med det Jerviska och en del af det 
Harriska regementet samt öfverste Bogislaus von der Pahlen med 
det Wierlandska reg:tet, hvilka trupper embarkerat i Reval. 

Då nu emellertid fienden hade spärrat mynningen af Narova, 
och förstärkning af manskap och proviant voro högeligen nödvändiga 
för staden, landsteg öfverste Rehbinder och öfverstelöjtnant von 
Treiden den 10 maj med de sammansatta Jerviska och Harriska 
regementena och sökte framtränga till Narva. 

Man hade å fästningen varsnat detta företag, och Horn afsände 
med anledning deraf öfverste Lode med 300 man fotfolk och öfverste 
Morath med 250 ryttare till öfverste Rehbinders undsättning. Fienden 
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hade äfven upptäckt hvad som förehades och i största hast slagit en 
brygga öfver strömmen, hvarifrån han med öfverlägsna krafter gick 
löst på svenskarne. Då dessa saknade artilleri, och Rehbinders 
regemente var beväpnadt med dåliga gevär af gammal modell, ansågo 
de tre öfverstarne det icke vara rådligt att gå anfallsvis tillväga, utan 
drogo sig i god ordning tillbaka mot staden. Främst gick Rehbinders 
reg:te, derefter Lodes fotfolk och 30 grenadierer samt sist såsom 
eftertraf Moraths ryttare. Fienden ryckte allt närmare; men sedan 
svenskarne passerat bryggan vid Terwajöggi och förstört densamma 
bakom sig, måste han upphöra med förföljandet, och öfverstarne 
uppnådde lyckligt staden, endast med förlust af några man. 

Narva tillfördes på detta sätt en förstärkning af omkr. 1000 man, 
hvartill Rehbinders reg:te och det Harriska uppgingo. 

Den 5 juni (1704) eftermiddagen anlände en fientlig trum
slagare till fästningen med ett bref från kapten Stahl, som den 2 maj 
blifvit tagen tillfånga af ryssarne, och med samma lägenhet erfor 
man, att löjtnant Maydell, som med 70 man af Rehbinders reg:te 
lidit skeppsbrott under öfverfarten från Reval, äfven med sitt folk 
blifvit gjord till krigsfånge. 

Oaktadt sin dåliga beväpning fick Rehbinders regemente snart 
tillfälle att deltaga i Narvas försvar. Den 2 juni (1704) uppträdde 
ryssarne med en stor styrka till häst och fot på den estländska 
stranden af Narova. Till följd deraf beordrade generalmajor Horn 
öfverste Rehbinder att jemte öfverste von Fersen samt majorerna 
Nieroth och Berndt Rehbinder med 1700 man till fot och några 
ryttare göra ett utfall för att fördrifva fienden. Kl. 4 e. m. ryckte 
Rehbinder ut ur staden, anföll oförtöfvadt fienden, som tagit ställning 
vid „Der rothe Hahn", och tvang honom efter en häftig strid, hvar-
under många ryssar stupade, att anträda återtåget. Samtidigt härmed 
blef från stadsvallen hufvudet skjutet af en rysk officer, och två 
bomber, som åstadkommo mycken skada, inkastades bland fienden. 

OTTO REHBINDERS (Tab. 26) NAMNTECKNING (1704) 
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Oaktadt flera dylika motgångar alarmerade fienden dagligen och 
stundligen fästningen, hvars belägenhet blef allt mera kritisk. 

I början af augusti (1704) uppmanade zaren Horn att uppgifva 
fästningen, som var illa medfaren af ryssarnes styckeeld, och hvars 
besättning sammansmält från 5000 till 3000 man; men den svenska 
befälhafvaren svarade, att han skulle försvara sig till sista man, öfver 
hvilket svar zaren råkade i raseri. Den 10 aug. beredde sig rys
sarne att storma fästningen. Kl. 3 e. m. gafs signal dertill med fem 
styckeskott. Generallöjtnant Schönbeck anförde anfallet på den i 
skansen Victoria skjutna breschen, generalmajor Tschammer gick 
löst på den raserade skansen Honor, och general von Werden anföll 
en ravelin mellan bålverken Gloria och Fama. Efter en skarp och 
blodig strid, som varade tre qvarts timme, hade ryssarne, hvars 
öfvermakt var mycket stor, tagit alla utanverken i den s. k. nystaden 
och nödgat svenskarne att draga sig tillbaka till den egentliga staden. 
När ryssarne trängde sig efter dem, lät man en mina springa, som 
dödade många och åstadkom ett uppehåll i fiendens framryckning, 
hvarjemte Horn fick rådrum att ordna försvaret af gamla stadens 
bastioner, till hvilkas förstärkning ingeniörerna Clerson och Brill 
fingo order att göra retranchementer. Men fiendens mängd blef 
honom slutligen öfvermäktig, så att äfven detta sista värn efter en 
förtviflad strid föll i fiendens händer. 

Ryssarne plundrade staden och nedgjorde allt lefvande, som kom 
för dem, män, qvinnor och barn, till dess zaren sjelf kom tillstädes 
och med trompetstötar lät gifva signal, att allt mördande och plund
rande skulle upphöra. Men de genom blodbadet i högsta raseri bragta 
soldaterna upphörde icke dermed, förr än zar Peter med egen hand 
nedstuckit många af dem. Han var så vred öfver svenskarnes 
ihärdiga motstånd, att han slog den tappre Horn, som blef fången, 
i ansigtet, förebrående honom, att han icke dagtingat. 

Bloden flöt i strömmar i rännstenarne, och tre dagar åtgingo att 
rensa gatorna från lik och sårade. De döda kropparna kastades i 
strömmen, hvarjemte grafvarna plundrades och de deri begrafda 
liken äfven vräktes i Narova. De många sjuka, som funnos 
här och der i husen, lastades af ryssarne på vagnar och fördes 
till den branta strandbrädden vid fallen ofvanför Narva, och det 
var ett beklagansvärdt och rysligt skådespel, när de under en för
färlig klagolåt störtades ned i floden och krossades mot de branta 
klipporna. 
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Narvas stormning kostade ryssarne i döda och sårade 43 offi
cerare, 80 underofficerare och 1574 korpraler och soldater. 

Af svenskarne stupade omkr. 1500 man, och omkr. 600 stadsbor, 
män, qvinnor och barn, blefvo under stadens sköfling nedhuggna af 
ryssarne. Fångne blefvo: generalmajor Horn, öfverstarne Otto Reh
binder, Jiirgen Johan Lode, Herman von Fersen, Johan Apoloff och 
Carl Morath, öfverstelöjtnanterna Morits Lillie och Adam Johan von 
Treiden, majorerna Adam Reinhold Nieroth, Berndt Rehbinder, Carl 
Reinhold Rehbinder, Evert Grubbe, Jacob Gustaf von Rohr och 
Jobst Johan Barone, 30 ryttmästare och kaptener, 58 subalternoffi-
cerare samt omkr. 1500 underofficerare och soldater. 

Generalmajor Horns fru, grefvinnan Helena Sperling, hade omkom
mit under blodbadet vid stadens stormning, och hennes kropp tillika 
med så många andra kastades i Narova. Hans son, Jiirgen Rudolf 
Horn, och hans 4 unga döttrar, hvaraf ingen ännu uppnått 10 års ålder, 
öfverlemnades till general Tschammer med befallning, att de skulle väl 
bemötas. Sjelf fick Horn utstå ett svårt fängelse. 

Oaktadt Horns obestridliga tapperhet beskylde man honom att vara 
skuld till, att Narva jemförelesvis så lätt eröfrades af ryssarne. Han 
drog, sade man, ingen försorg om manskapet, ehuru han väl kunnat 
det, så att icke allenast soldaterna utan äfven officerarne förgingos af 
brist på det allra nödvändigste. Han lät fienden utan motstånd uppföra 
sina verk ända in på sin hals, och han sökte icke förhindra detta med 
till buds stående medel. Han förbjöd till och med soldaterna att skjuta 
utan särskild befallning och straffade dem, som bröto deremot, med 5 
par spö för hvarje musköttskott, och för hvarje kanonskott med 2, 3, 4 
eller flera par spö, allt efter kanonens storlek. Denna sällsamma pro
cedur blef äfven bekant i fiendens läger, så att ryssarne, då de kommo 
till kontreeskarpen, tillropade de innanför liggande svenska soldaterna: 
„Skjut icke, det kostar 5 par spö!" Detta uppfattades af fienden såsom 
om man ansåge honom icke „vara värd ett skott krut." 

Magistraten och borgerskapet hade anhållit hos Horn, att man innan 
det blef för sent skulle göra fienden af bräck samt anlägga befästningar 
och bastioner; men Horn blef mycket vredgad öfver, att de ville falla 
honom i embetet, och hotade att arrestera dem för myteri. (Christian 
Kelch: Liefländische Historia.) 

Otto Rehbinder synes snart hafva kommit lös ur fångenskapen 
och fick deltaga i sista akten af det fruktansvärda drama, som utspe
lades under ryssarnes långsamma eröfring af Östersjöprovinserna. 

Strax efter Narvas fall tvangs äfven Ivangorod, der öfverste 
Magnus Stjernstråle förde befälet, att kapitulera, och zaren kunde 
sedan skryta öfver, att nederlaget vid Narva den 20 nov. 1700 var 
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hämnadt. Riga, Reval och Pernau höllo sig dock ännu under flera 
år; men efter det olyckliga slaget vid Pultava (1709) begagnade sig 
zar Peter af den förvirring, som till följd deraf spriddes öfver hela 
det svenska väldet, och började redan om hösten 1709 belägra Riga. 

Generallöjtnanten grefve Nils Strömberg, som var guvernör i 
Lifland, samlade till stadens besättning 10000 man och försvarade sig 
hjeltemodigt under nio månaders tid; men sedan hus och kyrkor 
blifvit förvandlade till stenhopar och garnisonen genom hunger och 
pest var nästan utdöd, blef han nödsakad att kapitulera den 4 juli 1710. 

Strax derefter afsände generallöjtnant Brauer ett detachement till 
Ösel. Detta eröfrade utan motstånd fästningen Arensberg, emedan 
pesten äfven grasserade der och borttagit garnisonen, samt började 
belägra fästningen Pernau, som gaf sig den 12 aug. 1710, oaktadt fien
den ej skjutit ett enda skott mot densamma; ty „den Allrahögstes hand 
hade genom pesten borttagit både innevånare och garnison". 

Reval allena återstod. Befälet derstädes fördes af viceguvernören, 
generalmajor Didrik Patkull, och af kommendanten å fästningen, 
öfverste Otto Rehbinder. Nu närmade sig staden kommendanten i 
Narva, öfverste Suthoff, med sitt i Wierland stående dragonregrte 
ända till Jegelektska kyrkan, 3 mil från Reval, der han qvarstod, till 
dess brigadieren Iwanowitsky med infanteri från Narva och Brauer 
från Pernau kommo närmare med sitt folk. Från svenska sidan gick 
öfversten friherre von Tiesenhausen med Estniska Adelsfanan emot 
fienden och skärmytslade med honom, men måste vika för hans stora 
öfverlägsenhet. 

Den 22 aug. (1710) om aftonen blef staden omringad af ryssarne, 
och Patkull lät genast sticka husen på Tönnisberg och förstäderna i 
brand. Från Sverige kommo några hundra man fotfolk till förstärk
ning; men de dogo hoptals af pesten, och sedan staden det oaktadt 
hållit sig öfver en månad mot en mångdubbelt öfverlägsen fiende, 
måste den uppgifvas åt ryssarne den 29 sept. (1710). Enligt öfver
stelöjtnant F. Rutenschölds rapport till K. M:t af den 20 mars 1711 
skulle Patkull varit en förrädare, som länge stämplat med ryssarne, 
och som utan nödtvång uppgaf staden (Karolinska Förbundets årsbok 
1913). Öfverstelöjtnant Rutenschiöld förde befälet öfver de från 
Sverige ankomna förstärkningar. 

Konventionen om stadens öfverlämnande ingicks i ryska högqvar-
teret Harck och undertecknades å svenskarnes vägnar i den af pesten 
dödssjuke Patkulls ställe af öfverstarne Rehbinder, Nieroth, von der 
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Pahlen och Mellin. Besättningen erhöll fritt aftåg, men alla est- och 
lifländare måste vid förlust af sina gods qvarstanna. 

Kort härefter bortrycktes Otto Rehbinder i Reval af pesten och 
blef begrafven i farfaderns graf i S: t Nicolai kyrka derstädes. 

Han var tvenne gånger gift. Första gången gifte han sig (antag
ligen 1661) med Gerdruta von Tiesenhausen, tillhörande en af de 
äldsta och mest utbredda adliga ätter i Lifland och Estland. Hennes 
fädernearf utgjordes af 2700 r:dr in specie, och senare erhöll hon i 
sin broders Fabian Wilhelmsson von Tiesenhausens sterbhus 1000 
r:dr. Andra gången ingick han 1699 äktenskap med Margaretha 
Elisabeth von Bellingshausen, af en lifländsk härmästerlig slägt. 

Otto Rehbinder synes hafva varit en mycket duglig och tapper 
man, men tillika hård och hänsynslös. Om dessa sistnämnda egen
skaper vittnar hans tvist med öfverstelöjtnanten Strahlborn och äfven 
hans vägran att ställa sig till efterrättelse vilkoren i faderns testamente 
för hans tillträde till det till honom testamenterade Uddrich, hvilket 
hade till följd en process mellan hans bröder och honom. I samma 
rigtning pekar, att han, sedan han bortpantat Patakylä till Melchert 
Lomann och detta gods sedermera reducerades, icke godtgjorde denne 
pantskillingen utan lät. sedan han sjelf af reduktionskommissionen 
erhållit godset på perpetuelt arrende, derifrån vräka Lomann med 
hustru och barn, hvarvid dennes husgeråd dels blef förkommet, dels 
förstört. 

K ä l l o r :  H a n s e n :  G e s c h i c h t e  d e r  S t a d t  N a r w a .  —  K e l c h :  L i e f l ä n d i s c h e  
Historia. — Richter: Geschichte der deutschen Ostseeprovinzen. — Toll, Fried
rich von: Nachrichten von der Familie von Rehbinder. — Toll, Harald von: Be-
richtigungen. — Karolinska Förbundets årsbok 1913. — Bref och handlingar i familje
arkivet på Uddrich. — Handlingar i Riksarkivet och Krigsarkivet. 

Biografi n:r 8. 

Friherre Bernhard Otto Rehbinder 
till Uddrich. 

Bernhard Otto Rehbinder (Tab. 27) var en af ättens märkligaste 
medlemmar och gjorde sitt namn ryktbart vida utom Sveriges gränser. 

Sin bana började han såsom fänrik vid sin farbroder Reinholds 
regemente, Nerikes och Vermlands; men han tog snart transport 
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till Lifgardet, der han avancerade till löjtnant. Han skulle dock icke 
länge stanna i fäderneslandet, hans öde förde honom på andra vägar. 

Den 18 sept. 1688 skrifver han från Stockholm till sin fader på 
Uddrich, att redan samma höst skulle af de i Pommern varande 
trupperna 4000 man försändas till Holland, att många officerare 
redan anmält sig att deltaga i denna expedition, och att han, om 
han kunde anskaffa 100 dukater, ville hjelpa sin broder Fabian 
Wilhelm att få anställning såsom löjtnant vid expeditionskåren. Han 
beder fadern med anledning häraf sända penningar så snart som 
möjligt, på det att han till vintern eller åtminstone till våren måtte 
kunna skaffa brodern anställning vid ifrågavarande tyska trupper; „ty 
här", säger han, „finnes för honom ingenting att göra", och det 
skulle kosta fadern mera att underhålla honom i Stockholm utan 

tjenst. Det vore då bättre att på en gång gifva honom en tillräckligt 
stor summa, så att han med densamma kunde göra sin lycka. 

När Bernhard Otto skref nämnda bref, tyckes han icke sjelf haft 
tanke på att medfölja expeditionskåren till Holland, då han hade fast 
anställning vid Lifgardet, hvilket denna tid ansågs för en stor heder. 
Men den inom slägten medfödda lusten efter ändrade förhållanden 
och äfventyr har sannolikt förmått honom att jemte brodern skaffa 
sig anställning vid de till Holland från Pommern afgående trupperna; 
ty redan hösten 1688 befunno sig båda bröderna i Holland. 

Så vidt man vet, återsåg Bernhard Otto aldrig fäderneslandet. 
Han stannade flera år i Holland och deltog derunder i Augs-

burgiska ligans—Holland, Österrike, Savoyen, Påfven, Bayern, Wiir-
temberg, Sachsen, Danmark och Sverige — krig emot Ludvig XIV 
af Frankrike till 1697, då fred mellan de allierade makterna och 
Frankrike slöts i Rijssvijk. 

Han fick genast vid sin ankomst till Holland anställning såsom 
kapten vid Nils Bielkes regemente. För att fullgöra sina förbindelser 
till Holland hade nemligen konung Carl XI uppsatt sex nya rege
menten, hvilka delvis bestodo af nyvärfvadt folk, delvis af trupper, 
som togos från olika regementen och kårer. Af dessa sex rege-

BERNHARD OTTO REHBINDERS NAMNTECKNING 
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BERNHARD OTTO REHBINDER 

(Tab. 27) 

menten var Nils Bielke öfverste för det tredje, hvilket jemte Erskines 
och fyra kompanier af Lewenhaupts reg:te deltog i slaget vid Fleurus 
den 1 juli 1690, der de allierade under prinsen af Waldeck blefvo 
slagna af fransmännen under marskalken af Luxemburg, och hvarvid 
en stor del af Bielkes reg:te blef fången, deribland äfven Bernhard 
Otto Rehbinder. Huru länge han qvarstannade i fångenskapen, är 
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okändt; men 1693 var han åter i Holland. Vid krigets slut var han 
öfverste för generalmajor Lindebooms regemente. 

Från 1700 deltog Bernhard Otto under några år i spanska succes
sionskriget, men gick slutligen i hertigens af Savoyen tjenst samt var 
generalmajor i savoyska armén, då han i slaget vid Turin — hvar
under han mycket utmärkte sig — den 7 sept. 1706 under prins 
Eugens befäl kommenderade en del af nämnda armé, som i denna 
minnesvärda drabbning befriade det belägrade Turin genom att i 
grund slå den franska belägringshären under hertigen af Orléans, 
marskalk de Marsin och hertig de la Feuillade. 

Hans anseende inom sitt adoptivfädernesland, Savoyen, tyckes 
sedan varit i ständigt stigande. Han befordrades till generallöjtnant, 
blef guvernör öfver staden och provinsen Pignerol och öfverste för ett 
tyskt reg:te i savoyska armén samt slutligen general af artilleriet. 

Sedan Savoyen blifvit en del af det nybildade konungariket 
Sardinien, blef Bernhard Otto Rehbinder general en chef för sar
dinska armén (före den 22 maj 1720) samt riddare af den gamla 
förnämliga Annunciata-orden, hvilken hölls i sådant anseende, att 
hvarje medlem deraf kallades af konungen „kusin" och af alla andra 
»excellens". Han är den ende svensk (af icke kunglig börd), som 
varit riddare af denna orden. Med anledning af denna utnämning 
upprättades hans anträd, som i färger återgifver hans 16 anors 
vapen. Detta dokument, som är påskrifvet och bekräftadt af veder
börande myndigheter, är i frih. Carl Magnus Victor Rehbinders ego. 
Bernhard Otto Rehbinders 16 anor, hvars vapen der äro af bildade, 
äro följande: 

Fäderne: Möderne: 

1 .  Rehbinder, 1 .  von Tiesenhausen, 
2. von Hahnebom, 2. Taube till Carlöö, 
3. von Vietinghoff, 3. von Rosen, 
4. von Strijk, 4. von Stahl, 
5. von Uexkiill, 5. Taube till Maydell, 
6. von Vietinghoff, 6. von Dohna, 
7. baron Uexkiill, 7. von Uexkiill, 
8. von Giltzen. 8. Anrep von Heel. 

Bernhard Otto Rehbinder var en utmärkt skicklig organisatör 
och omorganiserade fullständigt den sardinska armén, öfver hvilken 
han i många år förde högsta befälet. Den 1. sept. 1730 utnämndes 
han af konung Victor Amedeus till fältmarskalk (stormarskalk) af 
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uppställdt med anledning af hans utnämnande till riddare af Annunciata-orden 
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Sardinien. Den af konungen underskrifne fullmakten är af följande 
lydelse: 

„VLTTORIO AMEDEO, per grazia di Dio Re di Sardegna, di Cipro, 
e di Gerusalemme, Duca di Savoia, di Monferrato, d'Aosta, Chiablese 
e del Genevese, Principe di Piemonte e d'Oneglia, Marchese d'Italia, 
di Saluzzo, Suza, Ivrea, Ceva, del Maro, d'Oristano e di Sezana, Conte 
di Moriana, Geneva, Nizza, d'Asti, d'AIessandria, di Tenda, di Goceano, 
e di Romonte, Barone di Vaud e di Faucigni, Signore di Vercelli, 
Pinerolo, Tarantasia, Lumellina e Val di Sesia, Principe e Vicario per-
petuo del Sacro Romano Imperio in Italia. 

Quanto piu sono rilevanti gl'Impieghi stabiliti dalla previdenza dei 
Sovrani per il buon Governo, diffesa e conservazione dei Stati, tanto 
maggiore richiedono la loro circospezione nella scelta dei soggetti piu 
degrii per riempirli; Essendo percio il Carrico di Maresciallo delle nostre 
Armate il piu sublime nell'Ordine Militäre, cosi anche abbiamo deter-
minato di destinar al medesimo il Barone Otto di Rehbinder, Cavagliere 
del Supremo Ordine della Sant:ma Annunciata, Generale d'Artiglieria 
in dette nostre Armate e Governatore della Cittå e Provincia di Pine
rolo, che doppo le prove dateci d'un segnalato valöre, d'una consumata 
isperienza e d'una prudenza non inferiore a tutte le altre insigni qualitå, 
che lo adornano, nulla ci lascia ä dubitare di non aver å ricevere 
nell'esercizio di tal Impiego sempre piu costanti riprove del Zelo e dell'au-
accamento, che å fatto spiccare per la nostra Persona e Casa; Quindi 
é che per le Presenti di nostra certa Scienza, piena possanza, autoritå 
Regia e col parere del nostro Conseglio abbiamo creato, elletto, costi-
tuito e deputato, Creamo, eleggiamo, costituiamo e deputiamo il pred:o 
Barone Otto di Rehbinder per Maresciallo delle nostre Armate con tutti 
gl'onori, autoritå, prerogative e privileggi, utili, dritti, regalie ed ogni 
altra cosa al med:mo Carrico spettante ed appartenente, con ciö che 
presti il dovuto giuramento. Mandiamo per tanto e comandiamo ä tutti 
li Generali d'Artiglieria, Luogotenrti di Maresciale, Generali di Battag-
lia, Colonelli ed altri Uffiziali militari di qualunque condizione si siano, 
ä tutti li nostri Magistrati, Ministri ed Uffiziali di Giustizia ed ad 
ogn'altro, å cui sia spediente di riconoscerlo, farlo riconoscere, stimare 
e riputare per Maresciallo delle nostre Armate da Noi come sovra costi-
tuito, ed all Uffizio Gen:le del Soldo d'assentarlo in tal qualite che tal 
é nostra mente. Dat in Rivoli il primo Settembre 1'anno del Signore 
mille settecento trenta, e del nostro Regno il decimosettimo. 

V. AMEDEO. 

V. Zoffi." 

Dagen efter utnämningen till stormarskalk, den 2 sept. 1730 aflade 
Bernhard Otto Rehbinder högtidig ed till konungen. Ett officielt 
protokoll öfver denna akt, underskrifvet af sardinske krigsministern 
Boyer, är bifogadt stormarskalksfullmakten och lyder sålunda: 
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„L'an de grace mille septcent trente le deuxiéme Septembre au 
Chåteau Royal de Rivoles dans la chambre attique au cabinet de 1'apar-
tement inferieur qui regard le Levant, Monsieur le Baron Bernard Otto 
de Rehbinder, Chevalier de 1'Ordre, Gouverneur de la Ville et Province 
de Pinerol et Colonel d'un Regiment d'Infanteri Allemande s'est per-
sonellement constitué par devant S. M. å genoux avec les mains sur 
les S:tes Evangiles et a juré et promis de s'aquitter bien et fidelement 
de la charge de Marechal des Armées de S. M., et que sous pretexte 
d'icelle il ne commettra ni permettra que l'on commette aucun tort, 
oppression, concussion, malversation ou autre chose indue; qu'il execu-
tera, entierement et ponctuellement tous les ordres, que S. M. luy donnera 
ou luy enverra; qu'il n'obmettra aucunne diligence pour la conversation 
de 1'honneur des Armées de S. M.; qu'il observera pour ce qui le 
regarde, et fera observer par tous ceux qui luy seront subordonnés, 
les reglements, édits, etablissements et constitutions militaires publiées 
et å publier; qu'il ne recevra, ni ne prendra d'aucun Roy ou Potentat 
étranger des pensions, dons ou autres avantages, quels qu'ils soient, 
sans la partecipation ou consentement de S. M.; qu'il ne revellera 
jamais aucun secret qui luy sera confié par S. M. ou de sa part, et 
qu'au contraire il luy revellera tout ce qui parviendra å sa connaissance 
touchant le service ou contre le service de S. M.; qu'il perdra la vie 
plutöt que de permettre, ou faire quelque chose qui put étre, ou que 
1'on put traitter en prejudice de la personne, états ou honneur de S. M., 
et que, quand il apprendra que l'on fasse ou que l'on traitte une sem-
blable chose, il s'y opposera de toutes ses forces. Enfin il a juré et 
promis d'observer et faire observer avec toute 1'exactitude possible tout 
ce å quoy il est obligé par rapport å la d:e charge et comme il appar-
tient å un bon et fidele Marechal des Armées et Serviteur de S. M. 
et å un Chevalier d honneur, et qu'ainsi Dieu luy soit en aide. Et cela 
en presence de M. Le Marquis D'Aiy, General de Bataille dans les 
Armées de S. M. et Capitaine de la premiere Compagnie de ses Gar
des du Corp, de M. Le Comte Birag de Bourghe, General de Bataille 
et Capitaine de la seconde Compagnie des d:es Gardes, et de M. Le 
Commandant De Requesens, Gentilhomme de la Chambre de S. M., 
General de Bataille et Gouverneur de la Ville de Quiers, Temoins 
presens et requis. En foy de quoy je Joseph Boyer, Secretaire des 
Guerres de S. M., ay signé le present. Boyer." 

Konung Victor Amedeus synes Rehbinder hafva egnat en varm 
tillgifvenhet, och då han den 29 sept. 1731, med anledning af väckt 
fråga om konungens detronisation, uppkallades inför regeringen och 
ålades, såsom en i rådet betydande man, att försäkra sig om konun
gens person samt derefter draga försorg om dess förvarande, vägrade 
han att fullgöra detta uppdrag. Han yttrade dervid, att han väl 
kände sin plikt, att lyda så länge han vore i tjenst, men att då 
hans tjenst upphörde, visste han också, att verkställigheten af en så-
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dan kommission som den ifrågavarande icke kunde åläggas honom, 
hvarföre han på stället inför regeringen nedlade sina embeten. Denna 
nedläggelse tyckes dock icke hafva varit definitiv; ty den 27 sept. 
1740 var han åter i tjenst. 

Han synes icke helt och hållet hafva afbrutit förbindelsen med 
fäderneslandet; ty den 22 maj 1720 aflät han en lyckönskningsskrif-
velse till konung Fredrik I med anledning af hans uppstigande på 
tronen. 

Bernhard Otto Rehbinder var, säger en af hans biografer, „i sitt 
adoptivfädernesland älskad af sin öfverhet, vördad af medborgare och 
åtnjöt det största anseende för sin duglighet och tapperhet". Såsom 
under många år bosatt i det katholska Italien lärer han öfvergått till 
den katholska religionen. 

Han afled i Turin den 12 nov. 1742 och begrofs i kyrkan St. Spi-
rito derstädes. Hans balsamerade lik nedsattes i grafhvalfvet under 
kyrkan; men inne i sjelfva den vackra kyrkan uppsattes öfver honom 
ett präktigt minnesmärke. Detta är öfverst prydd af en stiliserad 
reproduktion af friherrliga Rehbinderska vapnet, som i öfre fältet af 
hjertvapnet visar de tio stjernorna, men i nedre fältet de urgamla 
tre, trenne gånger krökta, krönta ormarne. Vapnet är omgifvet af 
skulpterade fanor och kanoner. Nederst å monumentet läses, i för
gyllda bronsbokstäfver, infällda i marmor, följande inskription: 

„D. O. M. Bernardus Otto Liber Baro de Rehbinder, supremi 
ordinis virginis annuntiatse torquatus, eques S. M. Caroli Emanuelis L, 
Sardiniae regis Sabaudiae ducis etc. etc., supremus exercituum mares-
callus, urbis Pinerolii vallorumque gubernator et pedestris teutonicae 
legionis tribunus, natus Revaliae Estoniae metropolis in Livonia Anno 
Domini MDCLXII die XXI Novembris, mortuus August® Taurino-
rum Anno Domini MDCCXLII die XII Novembris." 

— Ett porträtt af Bernhard Otto Rehbinder Finnes på Sahlsta i 
Uppland, fältmarskalken Nils Bielkes stolta slottsanläggning. Bilden 
tillhör en serie på samma duk målade porträtt, framställande 12 office
rare vid Bielkes holländska regemente1. Bernhard Ottos porträtt är en 

1 I en gammal inventarieförteckning för Sahlsta, af 1756, heter det: . . N:o 
18, Förmaket utanför Gäst-Cammaren: . . . På pelaren mellan Fenstren sitter 
Sahl. Fältmarskalken med sina officerare vid det Hålländska Regementet han var 
Öfverste före, allesammans på en duk målade: N. 1 Sahl. Fältmarskalken Nils 
Bielke, N. 2 Öfverste-Lieutenanten Johan Banér, N. 3 Majoren Gustaf Magnus 
Steenbock, N. 4 Captain Rehbinder, N. 5 Captain Dunderfelt, N. 6 Captain Buch-
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bröstbild och visar honom i rustning, men utan hjelm och med 
allongeperuk. Inom en målad oval läses öfver porträttet: „N. 4. 
Capten Rehbinder". Taflan är målad 1689, då han var 28 år gammal. 

Ett annat porträtt, knästycke, af Bernhard Otto Rehbinder finnes 
på Uddrich. Han är der framställd i full rustning, men utan hjelm. 
med Annunciata-ordens insignier på bröstet samt med fältmarskalks-
stafven i högra handen, hvadan det måste vara måladt efter den 
1 sept. 1730, eller då han var omkr. 70 år gammal. Å porträttets 
ryggsida finnes följande anmärkning: „Son Excellence Monsieur 
Bernhard Otto Baron Rehbinder, Chevalier de 1'Ordre des S:ts 
Maurice et Lazare et du supréme Ordre de la tres S:te Annonciade, 
Maréchal des Armées de S. M:té le Roi de Sardaigne, Gouverneur 
de la Ville et Province de Pignerol et Vallées conquises, Colonel 
d'un Régiment d'Infanterie Allemande et cetera, né å Reval en Li-
vonie 1662." 

— Enligt testamente, upprättadt i Turin den 18 okt. 1737, gjorde 
Bernhard Otto till sin universalarfvinge sin broder Fabian Wilhelm, 
som då var öfverste för ett holländskt infanteriregite i Utrecht. 
Hans dotter i första giftet, grefvinnan de Verrue, hade nemligen aflidit 
strax före 1732 den 1 maj, då hennes moder, marskalkinnan Rehbinder 
född von Neuburg, förklarar, att hon, sedan hon fått visshet om att 
hennes dotter aflidit utan att efterlemna något testamente angående 
sin hemgift, vill bibehållas vid sin rätt att ärfva allt det henne lag-
ligen tillkommer, men att hon icke anser sig „för närvarande" böra 
vidtaga andra åtgärder i detta afseende, till förekommande af för
vecklingar och missförstånd mellan henne och grefvinnan de Verrues 
fader marskalken baron Rehbinder. Marskalkinnan Rehbinder född 
von Neuburg, som sålunda Iefde den 1 maj 1732, var förmodligen 
död vid testamentets upprättande, 1737. Men den åldrige fältmar
skalken gifte sig den 24 maj 1739 andra gången med den sjutton
åriga sköna grefvinnan Christina Margaretha di Feys di Piossasco, 
Volvere et Piobis, af en urgammal förnämlig piemontesisk ätt. 

Af henne finnes ett utmärkt vackert porträtt, måladt i Turin 1739 
strax efter hennes giftermål med Fältmarskalken, hvars porträtt i medal
jong hon ses bära på bröstet. På porträttets ryggsida finnes följande 
inskrift: „Dame Christine Margarite Barone et Maréchale de Reh
binder, née comtesse de Feys, de Piossasco, Volvere et Piobis, 

waldt, N. 7 Captain Clincow, N. 8 Captain Smelin, N. 9 Captain Isac Banér, N. 10 
Captain Claes Banér, N. 11 Captain Stralborn, N. 12 Captain Uexkull. 
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agée de 17 ans, qui épousa Son Excellence Monsieur le Maréchal 
Baron de Rehbinder le 24 May 1739. Georg Casp. de Prenner f., 
Torino 1739." Detta porträtt hade förmodligen genom Peter Otto 
von Stiernhielm kommit till Wassula i Lifland och blef derifrån 1903 
af hans ättling, den dåvarande egaren af Wassula, Nicolai von Stiern
hielm, skänkt till frih. Carl Magnus Victor Rehbinder, i hvars ego 
det nu befinner sig. 

— Den 22 mars 1744 ingicks i Turin: „Une Convention entre 
S. E. Messire Fabian Guillaume Rehbinder, heritier de feu S. E. 
Messire le Baron et Maréchal Rehbinder, son frére, et S. E. Madame 
la Baronne Christine Marguérite Piossasco, veuve de Sa d:te Ex:ce 
Monsieur le Maréchal Rehbinder." 

Till denna underhandling med sin svägerska hade Fabian Wilhelm 
Rehbinder icke infunnit sig personligen, utan företräddes dervid af sin 
systerson, löjtnanten vid generalmajor le Guis' reg:te i Holland Peter 
Otto von Stiernhielm, enligt för denne utfärdad fullmakt, daterad 
Utrecht den 17 dec. 1743. 

Kompromissrätten, som skulle förrätta arfskiftet, sammanträdde 
i marskalkinnan Rehbinders bostad, som var i markis de Prieros 
palats, och utgjordes af: H. M:t konungens delegerade senatorn 
grefve Normis de Pollon, kongl. notarien och prokuratorn i den 
höga senaten Jaques Joseph Bonafide och af staden Turins rådmän, 
hvarjemte såsom vittnen närvoro: Baron Charles Cesar Coardi 
de Carpené, grefve Joseph Scaglia de Verrue och grefve Jaques di 
Piossasco. 

Enligt nämnda rätts beslut skulle marskalkinnan Rehbinder erhålla 
sin genom äktenskapskontraktet af den 23 maj 1739 bestämda hem
gift af 50000 livrés samt dessutom två inteckningar af 1739 den 3 
nov. och 1743 den 14 juni, uppgående tillsammans till 55000 livrés, 
hvilket allt frih. Fabian Wilhelm Rehbinder i egenskap af arfvinge 
genom sitt ombud afhände sig med full eganderätt för enkemarskalk-
innan, som fritt skulle disponera dessa till 105000 livrés uppgående 
medel. I öfrigt skulle hon behålla alla de smycken, juveler, silfver-
saker, möbler m. m., som voro omnämnda i äktenskapskontraktet, 
äfvensom de juveler, hon i gåfva erhållit af fältmarskalken under 
hans lifstid, hvilka uppräknas i en förteckning af den 20 juni 1740, 
undertecknad och med sigill bekräftad af salig fältmarskalken. Dessa 
effekter öfverlåter frih. Rehbinder genom sitt ombud helt och hållet 
till enkemarskalkinnan under full eganderätt, så att de icke under 
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något förhållande eller någon som helst förevändning skulle kunna 
hemfalla till fältmarskalkens arfvinge, till och med om enkemarskalk-
innan skulle träda i nytt äktenskap. Frih. Rehbinders ombud förkla
rar vidare, att han tagit till sig de juveler och smycken, som äro be-
skrifna och förtecknade i 3. punkten af „ delningsförslagetw, äfven-
som diamantrosetten, som omnämnes i 6. punkten af nämnda för
slag. Friherre Rehbinders ombud och enkemarskalkinnan fritaga 
hvarandra i öfrigt ömsesidigt från alla andra pretentioner, och särskildt 
fritager enkemarskalkinnan arfvingen frih. Rehbinder från alla andra 
på hennes äktenskapskontrakt grundade anspråk äfvensom från 
hennes underhåll under sorgåret. Dessutom befrias arfvingen frih. 
Rehbinder från de anspråk, som fröken Rose di Piossasco kunde 
hafva på honom genom det i systerns äktenskapskontrakt af salig 
Fältmarskalken till henne gjorda legatet af 12000 livrés, som skulle 
till henne utbetalas såsom hemgift, när hon med hans samtycke trädde 
i gifte, i det enkemarskalkinnan åtog sig att till sin syster vid hennes 
giftermål utbetala nämnda summa, till hvilket arrangement fröken 
Rose di Piossasco, som var närvarande, lemnade sitt bifall. 

Det framgår icke af kompromissrättens protokoll, huru mycket i 
öfrigt fältmarskalken lemnade efter sig; men hans förmögenhet ansågs 
vara mycket stor. 

Det vill väl synas, som om med ifrågavarande uppgörelse arfs-
frågan efter fältmarskalken borde hafva varit reglerad för alltid; men 
man frestas att tro, att Fabian Wilhelm aldrig lyckats utbekomma 
hvad honom af arfvet rätteligen tillkom. I okt. 1799 skrifver nem-
ligen kammarherren von Pritwitz till sin svåger Gustaf Didrik 
Rehbinder till Uddrich (broders sonson till Fabian Wilhelm) från 
Königsberg i Ost-Preussen, att han tror, att man med anlitande af 
högt uppsatta personers bistånd skulle kunna erhålla något af arfvet 
efter fältmarskalken, och s. å. och månad utfärdar Gustaf Didrik från 
Uddrich fullmakt för von Prittwitz att af fältmarskalken B. O. Rehbin
ders enka född di Piossasco eller andra hans arfvingar söka utbekomma 
hans lagliga del af arfvet. Von Prittwitz skulle för sitt besvär erhålla 
1/s af arfvet i händelse han lyckades utbekomma något, men i annat 
fall skulle han icke hafva att fordra någon ersättning derför. 

Man vet icke, huru denna sak aflopp; men enligt en tradition inom 
estländska grenen af ätten skulle, sedan von Prittwitz anländt till 
Turin i ofvan angifna ärende, enkemarskalkinnan hafva låtit honom 
förstå, att han så fort scm möjligt borde lemna staden, emedan hans 
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lif eljest sväfvade i fara. Det förefaller sannolikt, att von Prittwitz 
låtit varna sig och afstått från fullföljandet af sitt uppdrag; ty veterligen 

har slägten aldrig erhållit något annat af arfvet efter fältmarskalken 
än det s. k. Rehbinderska palatset på domplatsen i Reval, som han 
egde och som efter Fabian Wilhelms död öfvergick till brodern 

Gustaf Magnus, i hvars ättegren det sedan gick, tills dess det expro

prierades af ryska kronan 1894.1 

— Bernhard Otto Rehbinder hade, förutom sin dotter i första giftet, 

tre oäkta barn med en fröken von Treutiger, nemligen en son, 

Otto Bernhard, som kallade sig Franck, var öfverstelöjtnant i sar
dinska artilleriet och 1750 kom till Skåne, der han dog ogift i Malmö 
s. å. den 4 juni, samt tvenne döttrar, Helena och Beata, som buro 
moderns namn von Treutiger. 

Biografi n:r 9." 

Riksgrefve Nikolai Ludvig Rehbinder. 
Nikolai Ludvig Rehbinder (Tab. 43) föddes den 6 dec. 1823 på 

sin faders gods Sack i Estland. Han var son till riksgrefven Paul 
Edvard Rehbinder och hans första hustu, friherrinnan Julie Eleonore 
Helene von Ungern-Sternberg, af huset Lechtigall. Hans farmor, 
född grefvinna von Nassau zu Leck, härstammade från prins Moritz 
af Oranien, grefve af Nassau. Genom henne kunde han leda sin 
härstamning från de tyska konungarne af karolingska, sachsiska, 
frankiska och hohenstaufiska husen samt genom dessa från de flesta 
europeiska dynastier och fursteätter. 

Nikolai Ludvig hade först informator, men sattes vid nio års 
ålder in i Riddar- och Domskolan i Reval, den s. k. „ Dompension", 
som då var internat. 

När han var endast tolf år gammal, träffades den högt begåfvade 

1 Af det föregående framgår, dels att Anreps uppgift, att Bernhard Otto Reh
binder kort före sin död skrifvit hem til slägten och föreslagit, att någon af den
samma skulle komma ut till honom i Turin för att vårda honom på ålderdomen 
och blifva hans arfvinge, saknar all grund, dels att uppgiften från Estländska Rid
darhuset, att fältmarskalkens brorson Otto Magnus genom ryska legationen i Turin 
lyckats förskaffa sig arfvet efter farbrodern, icke heller är riktig. 

2 Af Sigurd J ensen-Bäfverfeldt. 
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och känslige ynglingen af ett förkrossande slag, som förmörkade 
hela hans ungdom. Hans ädla och talangfulla moder, som han dyr
kade med en svärmisk kärlek, dog nemligen den 27 aug. 1835. 
Härigenom miste han äfven hemmet, som han blott sällan och nöd-
tvunget besökte, sedan en styfmoder der intagit hans moders plats. 

Nikolai Ludvig Rehbinder gick hastigt igenom skolan och blef 
redan vid 16 års ålder student. Derefter inträdde han i kejserliga 

ryska krigsflottans s. k. „Garde-Equipage", der han först blef „mid-

shipman", efter ett år „garde-marin" och efter ytterligare ett år be
fordrad till marinlöjtnant och anställd såsom flaggofficer hos amiralen, 
storfursten Konstantin Nicolaiewitsch. Under denne humane och 
välvillige chefs befäl deltog Rehbinder i en lång följd af intressanta 
kryssningar och marinöfningar i Östersjön och finska skärgården 
samt till Danmark och i Nordsjön. 

I Reval, som på den tiden var stor örlogshamn, blef Nikolai 
Ludvig Rehbinder införd i postdirektören friherre Carl von Brink-
manns gästfria hus. Denne tillhörde en frisisk uradlig ätt och var 
yngste broder till svenske ministern vid preussiska hofvet Gustaf 

von Brinkmann, som under pseudonymen „Selmar" skapat sig ett 
namn som tysk diktare af rang. I fälttåget 1812—13 deltog Carl 
von Brinkmann såsom rysk kapten under sedermera fältmarskalken 
von Diebitsch's befäl. Under en inqvartering på slottet Kupferzell 
lärde han känna prinsessan Maria Gabriele Felicitas af Hohenlohe-
Waldenburg-Schillingsfiirst, med hvilken han blef hemligt förlofvad. 
Hennes fader, den regerande fursten Karl Albrecht II, som själf hade 

måst kämpa länge för att vinna sin gemål, född friherrinna Reviczky 
von Revisne från Ungern, ställde sig välvillig gent emot sin dotters 
förbindelse med kapten von Brinkmann, fast partiet efter tidens upp
fattning var långt ifrån „ståndsmessigt", och 1819 kunde deras bröl-
lopp firas på slottet Kupferzell. 

Den 1 juli 1845 blef Nikolai Ludvig Rehbinder gift med von 
Brinkmanns yngsta dotter Gabriele Eleonore. Samtidigt tog han 
afsked från flottan och bosatte sig på ett af faderns gods, Ridacka i 
Rappels s:n i Estland. Efter tre år var han emellertid tvungen att 
uppgifva egendomen på grund af faderns dåliga affärer. Han in

trädde då i rysk civiltjenst och utnämndes 1848 till tulldirektör i 
Hapsal, som var en af Estlands elegantaste badorter, hvilken i som
marmånaderna besöktes af hofvet, Petersburgersocieteten och Est
lands adel. Rehbinder beklädde här äfven ställningen som badinten-
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dent och bidrog genom sitt energiska nyskapande arbete i väsentlig 
grad till denna badorts storstilade framgång. 

År 1860 förflyttades han såsom tulldirektör till Libau i Kurland, 
der han 1860—61 utgaf „Libausche Zeitung". 

År 1863 utnämndes han till tulldirektör och tullråd af 1. kl. vid 
ryska hufvudtullverket i Polangen i Kurland, vid rysk-preussiska 

gränsen. Här genom-
lefde han en svår och 
farlig tid under polska 
upproret 1863—64. 

Under sin tjenst-
göring hade Rehbinder 
fått en ohygglig inblick i 

de förskingringar, stölder 
och all annan ohederlig
het, som ryska embets-
män af alla grader regel
bundet gjorde sig skyl
diga till, och i sin 
omutliga hederskänsla 
och stränga rättvisa öpp
nade han en lidelsefull 
strid mot korruptionen 
inom den ryska embets-

mannakåren. Det lider 

intet tvifvel, att Rehbin- NIKOLAI LUDVIG REHBINDER (Tat. 43) 
der öppnade denna strid 

af de mest oegennyttiga bevekelsegrunder och förde den med lika 
blanka som skarpa vapen. Men han ådrog sig härigenom från embets-
männens sida en förbittrad förföljelse, som begagnade de smutsigaste 
medel, bland hvilka ej ens giftet saknades. Hvad han i denna tid 
hade att genomgå, och huru han lönades af staten för sina trogna 
tjenster, sin uppoffrande vaksamhet och omutbara redlighet, kan läsas 

i hans minnen från denna tid, hvilka utkommo efter hans död under 
titeln: „Heiliges Russland, erwache!" 

Rehbinder fick afsked från sitt embete och bosatte sig åter i 
Reval, der han blef trafikdirektör för den nybyggda baltiska jernvägen. 
Äfven här fortsatte hans strider, som ställde honom i skarp opposi
tion till ett flertal af hans landsmän, och som visa honom såsom 
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en outtröttlig förkämpe för upplysning, frihet och rätt. Dessa stri
der förbittrade hans känsliga sinne och kastade mörka skuggor öfver 

hans lif. 
»Grossdeutsch bis ins Mark", skrifver hans son i sin faders bio

grafi, „stiess ihn der kleinliche baltische Partikularismus, feurig, 
warmherzig und temperamentvoll, die kiihle, berechnende und jeden 
höheren Schwunges entbehrende Denkweise seiner Landsleute im

pulsiv zuriick." 
Huru främmande Nikolai Ludvig Rehbinder ända från ungdomen 

kände sig i hemlandet, fann starka uttryck i en af hans ungdoms

dikter, „Sehnsucht in die Ferne", som publicerades i samlingen 

„Neue Gedichte" (1848): 

Mich hält die Nichtigkeit gebannt, 
Rings Allés niederträchtig, — 

Mich hält der Trug mit fester Hand, 
Der Lug ist meiner mächtig! 
Und die Begeisfrung muss vergliih'n 
Und jedes edle Streben, 
Zu Asche sinkt die Flamme hin, 
Verloren Lied und Leben! 

Die mir die Nächsten, kenn ich nicht, 
Im Schlamm sind sie versunken, 
Sie denken nicht, sie fiihlen nicht, 
Dort glimmt kein Götterfunken, — 
Ich kenne nicht des Hauses Herd 
Und nicht der Heimat Bände, 
nichts ist mir lieb, nichts ist mir wert 

i meinem Heimatlande. 

O, könnt' ich in die Ferne ziehn, 
In vollen Zugen trinken 
Luft, Leben, Poesie — und hin 
an Gottheits Busen sinken — 
Es zieht mich fort, — Italien winkt, 
Nach Spanien möcht' ich eilen, — 
Der Alpenreigen ruft und klingt, 
Und ich, — ich muss verweilen! 

„Estland, mein kaltes Vaterland 
Voll Elend und voll Hassen, 
Voll Niedrigkeit und eitlem Tand, 

O, könnt' ich dich verlassen! 
Aus Schlamm und Moor emporzum Licht, 

O, brechet meine Ketten! 
Ich sinke schon, — ich trag es nicht, — 
Wird mich kein Wunder retten! 

Ich fiihle tief in meiner Brust 

Der Gottheit mächtig' Regen, 
Ich bin des Wollens mir bewusst 
In ihren heissen Schlägen: — 
Und soll ich stets allein und stumm 
An deurer Scholle kleben 
Und nie zu hehrem Heiligtum 
Die trunk'nen Augen heben! 

O, könnte ich die Ferne schau'n, — 
Mich ruft ein heisses Sehnen 
Mein Haus in fernem Land zu bau'n 
Weit ab von nichfgen Wähnen. 
Es zieht mich fort, Italien winkt, 
Nach Spanien möcht' ich eilen, 
Der Schweizer Alpenreigen klingt, 
Und ach, ich muss verweilen. 

Den kampställning, Nikolai Ludvig Rehbinder kom att intaga gent 
emot sin omgifning och så många af sina landsmän, samt de för
följelser, han med anledning deraf fick utstå, slogo djupa sår i hans 

själ och återklingade ofta i bittra toner i hans diktning. 
Denna nästan till sjuklighet stegrade längtan ut, hvilken går som 
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en röd tråd genom diktarens lif och skrifter, gick ändtligen — men 
på ett tragiskt sätt — i uppfyllelse. När han slutligen, sommaren 

1875, fick lemna sitt kalla och ogästfria fosterland och besöka främ
mande land, var det endast för att på en nervklinik söka bot för sina 

neuralgiska plågor och 
sina själslidanden. Men 
han fann ej den lisa 
eller bot han sökte. Han 

var ännu sjukare än förr, 
både till kropp och själ, 

när han sökte sig tillbaka 
för att dö i det hemland, 
som aldrig skänkt honom 
någon hemkänsla. En 

svår operation, som han 
underkastade sig i Dor-
pat, skänkte honom blott 
en förbigående lindring. 
En barmhärtig död be
friade ändtligen den 
olycklige diktaren från 
hans kval natten mellan 
den 30. och 31. augusti 
1876. Hans son, som 
ristat hans minnesruna, 

berättar: „Die edlen 
aber verfallenen Ztige 
seines Antlitzes trugen 
unmittelbar nach dem 
Hinscheiden den Aus- GABRIELE ELEONORE REHBINDER 

druck frohen Erstau- F- V0N BRINKMANN (Tab. 43) 

nens . . ." 
Han blef begrafven på Städtischer Friedhof i Dorpat, der hans 

barn hafva smyckat hans enkla graf med en minnessten, som bär 
följande inskrift: „Hier ruhet der Dichter Nikolai Ludwig Graf 
Rehbinder, geb. zu Sack in Estland den 6:ten December 1823, ge-
storben in Dorpat den 31: ten August 1876." 

Nikolai Ludvig Rehbinder skildras sålunda af en af sina biogra

fer: „Rehbinder war in der Bliite seiner Jahre eine Männererschei-
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nung von bestechender Schönheit. Nahezu 6 Fuss hoch in den 
Schuhen stehend, schlank und geschmeidig, mit Gesichtsziigen von 
klassischem Ebenmass, blauschwarzem Haar, rötlich-blondem Schnurr-
bart und grossen, leuchtenden blauen Augen, war er, wo immer er 

erschien, der Gegenstand allgemeiner Aufmerksamkeit. Weltgewandt, 
von eleganten Manieren, ein geistvoller Plauderer von funkelndem 
Humor, hinreissender Liebenswiirdigkeit, dabei ein ganzer Mann von 
stählerner Energie und unbestechlicher Ehrenhaftigkeit, verkörperte 
er das Ideal des Grandseigneurs vom besten Blute." — 

Såsom skriftställare intar Rehbinder en mycket hög plats bland 
de baltiska diktarna. Många räkna honom för den allra främste 

bland dessa. I hvarje fall torde det endast vara Lenz, som skulle 
kunna täfla med honom om denna rang. Utan tvifvel är han den 
mest tyske bland alla baltiska diktare. 

En af hans första större dikter, som äfven högt uppskattades af 

allmänheten, var „Seemann's Ende", som utkom 1849 (i ny upplaga 
1855). Detta verk blef med stor framgång deklameradt på kejserliga 
tyska theatern i St. Petersburg den 10., 12., 14. och 19. januari 1853 

af skådespelaren Laddy med melodramatiskt accompagnement af 
musikdirektören Baetz. När sagda verk betecknas såsom episk dikt, 
är detta ej mycket träffande. Den episka sidan är genomgående 
dess svagaste och ingalunde diktarens styrka. Tyngdpunkten ligger 

helt och hållet i det lyriska. I „Seemann's Ende", likasom i hans 
senare arbete „Am Meeresstrande" (1858), är det hafvet som fängslar 
hans naturkänsla och ödesstämning, men icke det leende solglittrande 

hafvet, utan det vilda och våldsamma, det hotande och dock lockande, 
det trolösa och dock trogna, det lifgifvande och dödsbringande: 

„Von Möwenfliigelschlag umflattert, — 
Weithin der Dunen gelber Sand, 
Von Wellenschlag und Schaum umgattert, 
So dehnet sich der öde Strand. 
Hier tönet in der Nächte Dunkel 
Des Meeres mächfge Stimm allein, — 
Am Himmel bleiches Sterngefunkel, 
Am Horizont des Leuchtturm's Schein. 
Und kommt der Sturm herangeflogen, 
Und Graus und Wuth ihm nachgezogen, 
Dann sieht man bei der Blitze Schein 
Manch' Schiff entfernt, — zerfetzt, — 

allein, — 
An dessen halbzerschlag'ne Rippen 

Die fiirchterliche Woge schlägt, 
Und brausend auf verborg'ne Klippen 
Das Riesenwerk des Menschen trägt. 
Bleich steigt nach Sturm und Nacht und 

Grauen 

Die Sonne auf, das Werk zu schauen, 
Zerstreut mit ihrer warmen Helle 
Der Wolken fliegend wildes Heer, 
Und zeigt dem Aug' die Schreckensstelle, 
Das Meer, die Klippe, — Allés leer. 
Versunken ist nach kurzem Ringen 

Das Schiff, vom Ungestum verzehrt, — 
Und wieder soll das Meer verschlingen 
Was sich von seinen Gaben nährt." 
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NIKOLAI I.UDVIG REHBINDERS GRAF I DORPAT 

Vill man jemföra Nikolai Ludvig Rehbinder med andra poeter 

påminner han här och hvar åtskilligt om Lenau. Men störst likhet har 

han möjligen såsom diktare med Byron. „Seine Verzweiflung an, 
Welt und Menschen", säger en af hans kritiker (Andrejanoff), „wie 
ein schwarzer Faden durch sämtliche Gedichtsammlungen ziehend, 

erinnert an den Weltschmerz des Dichterlords und findet hin und 
wieder einen machtvoll ergreifenden Ausdruck; die Verzweiflung an 
seinem Können, an seinem Dichterberufe aber steigert diesen Schmerz 
endlich bis zum Tragischen:" 

„Beim ew'gen Licht, ich fuhl's ich bin ein Dichter, 
Ich bin ein Dichter, ob's auch Niemand hört, — 
Und deshalb nur verfolgt mir das Gelichter, 
Weil Dichtersinn ihr stumpfer Dasein stört." 

Högst såsom lyriker nådde Rehbinder i samlingen „Aus dem In
nersten", som innehåller dikter, hvilka utmärka sig genom sin med
vetet konstnärliga verkan, sitt känslodjup och sin säkra plastiska 
form. En af de mest bekanta är den vackra dikten „Traum": 
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„Schwarz war die Nacht, — fern hällt der Glocke Ton. 
Der Schlummer floh mich, der mich oft geflohn; 

Bis endlich sein ersehnter Pfeil mich traf. — 
Ein seltsam Traumbild störte meinen Schlaf: 

Es trat mit Purpurblumen in der Hand 
Mein totes Kind an meines Bettes Rand 

Und sprach, indem es mir die Blumen bot: 
,Ich lebe, aber siehe, Du bist tot!' 

In jähem Schrecken bin ich da erwacht, — 
Der Tag brach an — doch in mir blieb es Nacht." 

Nikolai Ludvig Rehbinder framträdde äfven såsom prosaförfattare, 
till exempel i skissamlingen „Estland". Mycket högre nådde han 

emellertid som dramatisk författare. Hans första dramatiska försök 
var det romantiska skådespelet „Der Liebestrank". Senare gjorde 
han stora framsteg i denna konstart. Störst uppmärksamhet väckte 
hans tragedi „Rizzio"; men såsom höjdpunkten af hans dramatiska 

diktning får räknas sorgespelet Jesus von Nazareth", som tillika 
var det sista arbete han upplefde att se publiceradt (Wiesbaden 1875). 

Äfven om han nådde fram till vackra resultat inom andra litte
rära konstarter, gick dock utan tvifvel hans begåfning utprägladt i 

riktning af den lyriska poesien. 
Såsom slutomdöme om hans diktarepersonlighet måste det sägas, 

att han aldrig nådde, hvad han innerst ville. Hans förmåga räckte ej 
till för de ädla och dristiga mål han föresatte sig. Han tyckte sig 
aldrig fylla de stränga fordringar han sjelf uppställde. Han längtade 
till höjder, dit hans vingar ej förmådde bära honom. Denna kon

flikt mellan sträfvan och förmåga, mellan intention och resultat, blef 
det djupt tragiska momentet i hans lif både som diktare och menni-
ska. I dikten „Finis", som slutar hans sista samling, och äfven var 
den sista sång som steg från hans dödssårade själ, finner denna tra

giska konflikt sina gripande uttryck: 

„Und so zerschlag ich meine Leier, 
Die nicht getönt wie ich gewollt; 
Die Lieder schleudre ich in's Feuer, 
Sie klangen nicht wie sie gesollt. 
Fur wahr, es war ein ernstes Ringen, 
Es war die zwingende Gewalt, 
Aus vollem Herzen war's ein Singen, 
Doch ach, es ist verweht, verhallt. 

Wie träumte ich in jungen Tagen 
Mich selig in der Dichter Kreis, 
Wie hat das junge Herz geschlagen, 
Beim Bild der Zukunft, voll und heiss! 
Umsonst; was mir in's Herz gezogen, 
Wo blieb es bei des Lebens Graus? 
Was ich gehofft, es ist verflogen 
Wie Blätter bei des Sturmes Braus. 
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Nicht wird die ferne Zeit mich kennen, 
Die Zeit die wen'ge hält und kennt, — 
Nicht wird man meinen Namen nennen, 
Wenn man der Besten Namen nennt. 

Verschwunden, stille und vergessen 
Dahin, wie ein verlöschtes Licht! 
Ist's meine Schuld? — Kann ich's 

ermessen, 
Täuscht' ich mich selbst? Ich weiss es 

nicht! 

Ich werde hingeh'n, wie ein Traum, 
Wie Wolken, die am Himmel jagen, 
Wie Schaum von wilder Wellen Saum, — 
Wer wird, wo sie geblieben, fragen? 
Die Tage geh'n, die Tage kommen, 
Und neue Bliiten bringt die Flur. 
Wo sind die friihern hingekommen? 
Der Wandrer findet keine Spur! 

Ich habe stets mein Leid getragen 
Allein und stark und stolz und stumm! 
Um Hiilfe tönten nicht die Klagen, 
Ich sah mich nicht nach Mitleid um: 
Nur dieses Mal lasst, gleich dem Schwane, 
In Todeskampf und herber Pein 
Aussingen mich von meinem Wahne, 
Dann sterben stille und allein. 

Das Schicksal hat mir nicht gegeben 
Des Lebens Gliick, den reichen 

Sang, — 
Es gab mir nur das Dichterleben: 
Kurz, triib und schwer zerris'ner Klang! 
Es gab das Erbteil mir der Sänger: 
Auf Erden nie ein Morgenrot, — 
Nur Nebelgrau'n, nur kalte Dränger, 
Dann friih und still — den Dichtertod." 

Nikolai Ludvig Rehbinders offentliggjorda arbeten äro följande: 
Bl ät ter. Gedichte. Reval 1846. 
Der Liebestrank. Romantisches Drama. Dorpat 1848. 
Liebe, Glaube, Hoffnung. Dramatisches Gedicht. „Baltisches 

Album", Dorpat 1848. 
Herzlos. Drama. Dorpat 1848. 

Ein Tag Ludvigs XI. Dorpat 1848. 
Seemann's Ende. Episches Gedicht. Dorpat 1849. 2. Auf-

lage, Mitau und Leipzig 1855. 
Rizzio. Trauerspiel. Dorpat 1849. 2. verbess. Abdruck: ,Jahr-

buch deutscher Biihnenspiele", Berlin 1854. 
Estland. Skizzen. Reval 1849. 
Elfenmädchen. Dramatische Dichtung. Dorpat 1850. 
Ein Ring. Trauerspiel. Mitau 1851. 
Die Gräfin von Rochepierre. Lustspiel. „Jahrbuch deut

scher Biihnenspiele", Berlin 1855. 
Vom Meeresstrande. Gedichte. Berlin 1867. 
Herr Petermann's Schwester. Posse. Berlin 1867. 
Aus dem Innersten. Letzte Gedichte. Mitau 1873. 
Jesus von Nazareth. Trauerspiel. Wiesbaden 1875. 
Som förut nämndt, utkommo hans minnen från gränsen efter hans 

död under titeln Heiliges Russland, erwache! Leipzig 1892. 
Förutom dessa sjelfständiga verk publicerade han åtskilliga dikter 
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i olika kalendrar och noveller i flera tidskrifter. Han var också med
arbetare i Russwurms E i bo folk. 

Äfven såsom litteraturhistoriker och kritiker var Rehbinder verk

sam. Bl. a. publicerade han i tidskriften „Das Inland" för året 1854 
en serie uppsatser under titeln Die belletristische Literatur 
der Ostseeprovinzen Russlands von 1800—1852, deri han 
lämnar en klar och uttömmande öfversikt öfver de baltiska skönlitte

rära författarne och deras verk inom nämnda tidrymd. 
Karakteristisk för Rehbinder är hans betydliga och uppoffrande 

arbete för att hjelpa fram i ljuset unga poetiska förmågor bland 
hans landsmän. I de af honom utgifna och mycket uppmärksam

made samlingarna Baltisches Album (Dorpat 1848) och Musen-
almanach der Ostseeprovinzen Russlands (som utkom i 

trenne årgångar, Mitau 1854, 1855 och 1856) förenade han en rad 
unga poeter, bland hvilka flera senare skapade sig aktade namn inom 
den litterära konsten. 

I Nikolai Ludvig Rehbinders skriftliga qvarlåtenskap finnas ytter

ligare ett lustspel, Der Taubenpreis, fragmentariska Erinnerun-
gen samt åtskilliga otryckta dikter. 

Hans son, statsöfverbibliothekarien riksgrefve Nikolaus Theodor 

Rehbinder i Berlin, förbereder en edition af faderns verk och arbetar 
på en biografi, som kommer att inleda samlingen. 

K ä l l o r :  N i k o l a u s  T h e o d o r  R e h b i n d e r :  N i k o l a i  L u d v i g  G r a f  R e h b i n d e r  ( b i o 
grafi i manuskript). — Fr. Briimmer: Nikolai Ludvig Graf Rehbinder (i Allgemeine 
Deutsche Biographie, band 27, Leipzig 1888). — Jegor von Siewers: Deutsche Lite
ratur in Russland, Studien zur Literaturgeschichte (Berlin 1855). 

Biografi n:r 10. 

Friherre Reinhold Henriksson Rehbinder 
till Uddrich. 

Reinhold Rehbinder (Tab. 50) var den tredje af Henrik IV 
Rehbinders 10 söner och uppgifves vara född i Lifland. Födelse
året är icke med säkerhet kändt, men var antagligen 1643 eller 1644. 

De tvenne porträtt, som finnas af Reinhold Rehbinder, framställa 
honom såsom en högrest, kraftigt byggd man med stolt hållning och 
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REINHOLD REHBINDER (Tab. 50) 

ett vackert, förnämt ansigte, hvars uttryck är något högdraget, nästan 
hårdt. Det ena af dessa porträtt,1 som finnes på Gripenberg i Små
land, är antagligen måladt före faderns död eller tidigare än 1680, 
då Reinhold Rehbinder torde varit högst 38 år gammal. Det fram

ställer honom i full rustning och med allongeperuk af det snitt, 
som brukades på Carl X Gustafs tid och i början af Carl XI's re-

1 Sid. 159. 

437 



gering; ansigtsuttrycket är temligen barskt. Det andra porträttet,1 af 
en artist af David von Krafft d. y.'s skola, är måladt i början af 
1700-talet, då Reinhold Rehbinder var några och 60 år gammal. Det 
framställer honom i Carl XI's uniform, med elghudskyller och bröst
harnesk; venstra armen är stödd emot en kanon, och i högra handen 
håller han en kommandostaf; ansigtsuttrycket är mindre barskt än å 
det förstnämnda. 

I enlighet med den tidens sed sattes Reinhold Rehbinder tidigt 
in vid armén och började sin bana derstädes såsom ryttare vid 
öfverste Christer Horns reg:te till häst. Sannolikt har han väl fått 

förtjena sina sporrar, innan han 1662 vid 19 å 20 års ålder erhöll 
sin första officersfullmakt. Det gick sedan så långsamt med hans 
befordran till löjtnant, att hans fader i skrifvelse till Krigskollegium 

den 25 apr. 1672 beklagar sig deröfver och begär avancement för 
sin son Reinhold, „hvilken tjenat såsom corporal vid Christer Horns 
Regimente och sedan 1662 såsom fändrik vid Öfverste Mellins Regi-
mente och städse derunder åtnjutit sina öfverofficerares contentement 

samt ådagalagt den största dexteritet och det högsta nit." Verkan 
häraf uteblef icke; ty ännu samma år den 15 juli blef han befordrad 
till löjtnant vid Lifgardet, hvilket på denna tid ansågs såsom en stor 
utmärkelse. 

Sedan gingo hans befordringar så mycket fortare, i det han på 

6 år avancerade från löjtnant till öfverste, först för Kronobergs rege

mente till fot och sedan för Nerikes och Vermlands regemente till 
fot, hvilket sistnämnda regemente, som var dtt starkaste i svenska 

armén, var indeladt på 1674 n:r, deraf 474 formerade på 3 kom
panier i Nerike och 1200 utgörande 7 kompanier inom Vermland. 
Regementet var sålunda 10 kompanier starkt. 

På sin lön såsom öfverste för Nerikes och Vermlands reg:te till 
fot innehade Reinhold Rehbinder såsom boställe Åkesberg i Stora 
Mellösa s:n i Örebro län. Han vistades tidtals der från 1678 till 
1701, då han blef utnämnd till landshöfding i Kalmar län. Han 
bibehöll nemligen, såsom vanligt vid ifrågavarande tid, sin öfverste-
indelning äfven såsom generalmajor och generallöjtnant. 

Kyrkböckerna i Stora Mellösa s:n bära vittne om det patriarkaliska 
lif, som tordes rå Åkesberg, på samma gång som der fördes en viss 
ståt. Man finner sålunda, att såväl »Hans Excellence General-Lieute-

1 Sid. 437. 
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nanten" och „Fru Generalinnan Rehbinder" som „ Högvälborne Baron 
Hindrich Johan och Renholt Rehbinder", »Välborna Christina", „Jungfru 
Rina" (Regina) och „Baronessan Jungfru Catharina Rehbinder" flera 
gånger stått fadder åt sina underhafvandes barn (af hvilka de utaf man
kön oftast, förmodligen efter generallöjtnanten, uppkallades „Renholt"), 
att de närvoro vid sina tjenares trolofningar m. fl. vigtiga tillfällen i 
deras lif, äFvensom att å Åkesberg hölls såväl „förridare" som kock. 
Den 20 aug. 1699 förlofvades kocken på Åkesberg, mäster Johan Ber
tilsson, med pigan Brita Pedersdotter, hvarvid „Herr Baron Capitain 
Hendrich Rehbinder" var närvarande såsom vittne och i morgongåfva 
utfästes 12 lod silfver och ett lispund koppar. 

Om Reinhold Rehbinders deltagande i konung Carl X Gustafs 
fälttåg har man sig intet närmare bekant; men det lider intet tvifvel, 
att han derunder gjorde sina första lärospån i krigarens yrke. 

Då kriget med Danmark 1675 ånyo utbröt, var han kapten vid 
Lifgardet, och dagen före den blodiga drabbningen vid Lund, som 

REINHOLD REHBINDERS (Tab. 50) NAMNTECKNING (1706) 

stod den 4 dec. 1676, hade han blifvit utnämnd till major vid Gar
det med befäl öfver dess 3. brigad. 

Svenska fotgardet under öfverste Christofer Gyllenstierna stod 
sistnämnda dag på slagordningens högra flygel. 

1. brigaden under öfverstelöjtnanten grefve Gustaf Douglas stridde 
med framgång emot Ahrendorff, och 2. brigaden under Jacob Johan 
Hastfehr likaledes emot den tappre öfverste Lewetzau, hvilkas ut
märkta regementen väl utan att svigta uthärdade gardesbussarnes 
salvor, men hvilka dock under handgemänget nödgades vika och af 
svenska gardet blefvo drifna baklänges upp för den höjd, vid hvars 
fot de stodo. 

3. brigaden under major Rehbinder hade emot sig öfverste Meyer 

och hans regemente. Redan då salvorna afgåfvos, började den 
vackla, och major Rehbinder sårades så svårt, att han blef liggande 
såsom död på valplatsen. Den unge kaptenen vid gardet Carl 

Larsson Stormhatt framträdde då och tog befälet i hans ställe, men 
föll strax derpå död till marken. 
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Reinhold Rehbinder öfverlefde dock denna händelse och gjorde 
1678 under samma skånska fälttåg tvenne lyckliga partier. Efter en 
strid med danskarne på Råby gärde tog han till fånga en regements-
qvartermästare och sex soldater. S. å. den 27 apr. tog han ytterligare 
fyra danska fångar och gjorde till krigsbyte 36 vid Christianstad be
tande hästar. 1679 deltog han under grefve Gustaf Otto Steenbock 

med Nerikes och Vermlands reg:te i anfallet på Uddevalla skans. 
Reinhold Rehbinder deltog äfven i det politiska lifvet. Han be

vistade sålunda för sin ätt riksdagen i Stockholm 1680 och finnes 
hafva underskrifvit såväl adelns som krigsbefälets „deduction" emot 
de ofrälse ståndens skrifvelse angående reduktionen och mot riks
dagsbeslutet. 

Det var under loppet af denna riksdag, som ätten, enligt Ridder-
skapet och Adelns protokoll, den 4. okt. 1680 erhöll introduktion 

på Svenska Riddarhuset under n:r 77 bland friherrar och under 
namn af „Rehbinder till Uddrich". 

Hos konung Carl XI stod Reinhold Rehbinder i stor gunst och 

var af honom mycket använd. Konungen hade det förtroendet för 
honom, att han förordnade honom att hålla generalmönstringar 1689 
—1694, ett förtroende, som denna tid endast skänktes väl bepröfvade 

och utmärkta generaler. Den 18 och 19 juni 1690 höll han gene
ralmönstring med Dalreg:tet och den 9 maj 1694 med Jönköpings 
reg:te. 

Den 4 apr. 1684 meddelar konungen honom såsom varande chef 
för Nerikes och Vermlands reg:te, att det kommit till hans kunskap, 
att en del officerare icke underhålla och med nödig byggnad förse 
de boställen, som de mottagit i mycket förfallet skick eller nästan 
liggande i ödesmål, emedan de icke af konungen erhållit någon bygg-

nadshjelp. Konungen låter veta, att han icke kan godkänna denna 
undskyllan, utan att den som underlåter fullgörandet af sin årliga 

byggnadsskyldighet, skall bötfällas, och böterna användas till bostäl
lets underhåll. 

Några misstänkta rörelser synas 1696 hafva förekommit på norska 
gränsen, och s. å. den 4 april skrifver Carl XI från Stockholm till 
Reinhold Rehbinder i Örebro och anbefaller honom att genom sina 
vid gränsen liggande officerare kunskapa om, hvad som passerar på 
norska sidan derom, samt ofördröjligen meddela, „om något skulle 
förmärkas, som tyder till oro." 

Den 25 mars 1696 skrifver konungen åter från Stockholm och 
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DUKVKHOI.M (det äldsta, år 1643 uppförda corps-de-logiet) 

meddelar Reinhold Rehbinder, att kaptenen vid Nerikes och Verm

lands reg:te grefve Casper Sperling blifvit befordrad till major vid 
öfverste Petter Makliers (Makeléers) reg:te i stället för Mårten 
Schultz, som blifvit transporterad till Skaraborgs läns infanterireg:te, 

samt att till kapten i Sperlings ställe utnämnts hans son Rehbinder 
(Reinhold Fredrik). 

I sina anteckningar i almanackorna, sedermera sammanförda under 
namn af Carl XI's Dagbok, talar konungen ofta om Reinhold Reh

binder. Det heter bland annat deri: 

„I684 den 5 Febr. mönstrade jag de 3 companierna, som stå i 
Nerike utaf öfverste Reinh. Rehbinders regimente och exercerade dem 
samma dagen. Den 17 Juni möhstrade jag Nerikes och Wermlands 
under öfverste Rehbinders commando; den 18. exercerade jag regi
mentet" (antagligen de 7 i Wermland förlagda kompanierna). 

,1687 den 22 Jan. följde jag Herr Aschenberg till Örebro, hvarest 
vi mönstrade de 3 companierna, som stå uti Nerike utaf Gen.-Maj. 
Rehbinders regimente." 

w1689 den 15 Jan., som var Tisdagen, begynte jag mönstringen 
med Gen.-Maj. Rehbinders regimente och först med Wermländingarne, 
emedan de hafva nu först uppå tagit det vissa rotehållet, och alltså med 
Öfverstelöjtnantens compagni, Capitaine Grans, Lars Larsson Lindebergs 
och Örneströms; den 16 med Capitaine Gersdorffs, Peter Berens och 
Cronmans; begynte med Nerikescompanierna, neml. Lifcompaniet och 
Majorens; den 17. Capitaine Mannerbergs compagnie, hvilken är den 
andra capitainen vid. regimentet. Den 18. voro vi derute och besågo 
regimentet, hvilket blef uppå nytt exerceradt." 
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„1690 den 27 Aug. reste jag till Gen.-Maj. Rehbinder till Åkesberg 
till middagsmåltid, hvilken gård Gen.-Maj. hafver uppå sin Gen.-Maj:s-lön." 

„1691 den 29 Aug. Herr Kongl. Rådet Aschenberg och jag reste 
till Husaby kyrka och besågo den såväl som Kon. Olof Skötkonungs 
graf, som är uppå kyrkogården, samt källan, der han är blefven döpt 
uti, hvilken ligger ett litet stycke från kyrkan och vid vägen, som löper 
till Mariestad. Han var den förste kristne konung uti Sverige. Sedan 
reste jag till Landshöfdingen Cronhielm till Marieholm; samma morgon 
reste G(eneral)-M(ajorerna) Wachtmeister och Rehbinder hvar hem 
till sitt." 

„Den 27 Aug. (1691) mönstrade jag drabanterna här uppå Kungsör. 
Den dagen jag mönstrade ryttarne uti Örebro (den 26 Aug.), troupperade 
General-Majoren Rehbinder intill mig Regimentsfahnorna, som hans Regi
mente hafver lört hela kriget." 

,,1693 den 28 Nov. blef hennes Salig K. M. Drottning Eleonora, 
min kära Gemål, här uti Stockholm i Riddarholmskyrkan begrafven. 
Om aftonen förut blef det K. liket utlyft af det rummet, som det är 
insatt uti, utaf 8 generalspersoner, amiraler och landshöfdingar, och sattes 
uti den andra kistan; när det var skedt, trädde K. råden till och lyfte 
det K. liket och ställde det uppå det tillredda castrum doloris. Himme-
len öfver det K. liket hölls af efterskrefne: General-Fälttygmästaren 
Johan Sjöblad, General Carl Sparre, General-Lieutenant Reinhold Rehbin
der, Amiralen Hans Klerck, Amiralen Eric Sjöblad, LandshöFdingen 
Lorentz Creutz, General-Majoren Gustaf Tungel, Gen.-Maj. Otto Wellingk; 
öfversten utaf Gardet Bernt Liewen stod hela predikan öfver vid huf-
vudet af K. liket." 

,,1694 den 8 Febr. var K. M. och H. K. Högh. uppå vargjagt uti 
hundängen, som ligger vid Strömsholm. Där voro 7 vargar inne; 4 
bekommo vi och 3 sluppo. Den störste sköt G(eneral) L(ieutenanten) 
Rehbinder, Stallmästaren Reutercrantz sköt 1, Henric Falkenberg 1, och 
den 4. bekommo vi i näten. H. K. H. med många af de andre, som 
voro med uppå jagten, sköto med uppå dem." 

,,1695 den 8 Febr. kom General-Lieut. Berent von Schönleben till 
Kungsör. Efter middagen kom General-Lieut. Reinhold Rehbinder." 

„Den 3 Juli drog K. M:t om morgonen till Stockholm och ut till 
middagen igen till Drottningholm. Till aftonmåltiden reste H. K. M:t 
Enke-Drottningen, K. M:t och Deras K. H. Prinsen och Prinsessorna 
till Herr K(ongl.) R(ådet) Grefve Wrangel till Kongshatt och efter mål
tiden till Stockholm. Herr K. R. Grefve Carl Gyllenstierna, Herr K. 
R. Grefve Gyllenstolpe samt G.-L. Rehbinder voro också der." 

Dessa korta, på Carl Xl's kärfva manér gjorda anteckningar ut
visa, att Reinhold Rehbinder hörde till konungens förtrognaste um
gänge, i det att han fick dela konungens såväl förströelse som sorg. 
Ett af Carl XI's käraste nöjen var att hålla mönstring med och exer
cera soldater, och man finner af ofvanstående utdrag ur hans dagbok, 
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KALMAR DOMKYRKAS INRE MED REINHOLD REHBINDERS GRAF I KORET 

att han under 6 år icke mindre än 4 gånger höll mönstring med 
Nerikes och Wermlands reg:te. 

Reinhold Rehbinder synes äfven ständigt hafva varit Carl XI följ-
aktig på hans resor inom landet. År 1687 åtföljde han konungen 
på hans resa till och från Kopparbergs län, hvarunder konungen den 
10. aug. lät väga sig och de i hans följe varande herrarne på Falu 
kopparvåg. Det befanns härvid, att Carl XI vägde 9 lisp. och 15 

skålp., generalmajor Wachtmeister 10 lisp., generalmajor Rehbinder 
13 lisp. 15 skålp., öfverste Pehr Makeleer („den store" kallad) 1 
skeppund 2 lisp. 13 skålp., öfverste Gustaf Makeleer 15 lisp. 2 
skålp., överstelöjtnant Rehnsköld 8 lisp. 13 skålp., hr. Crusebjörn 10 
lisp. 12 skålp. och kanslirådet Wallenstedt 12 lisp. 2 skålp. 

År 1694 var Reinhold Rehbinder åter, jemte landshöfdingen 

grefve Gustaf Douglas, statssekreteraren grefve Carl Piper och 
krigsrådet Höghusen, med Carl XI på hans resa till Torneå, hvarest 
konungen den 14 juni nämnda år i klockstapeln besåg midnattssolen. 
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Reinhold Rehbinder blef också af Carl XI belönad på ett sätt, 
som är karakteristiskt för „den store rikshushållaren", i det konun

gen den 1 febr. 1680 gaf honom tillstånd „att i anseende till de 
långliga och trogna tjenster, han konungen och Sveriges krono bevi
sat, få på Kolmården upptaga oländig mark och den samma i sin 
och sin frus lifstid behålla". 

Sedan stamgodset Uddrich efter fadern Henrik IV Rehbinders 

död blifvit reduceradt, erhöll väl Reinhold Rehbinder genom dona-
tionsbref af den 3. okt. 1687 detsamma i förläning på lifstid; men 
sedan Reduktionskommissionen i Estland upplåtit nämnda gods åt 

hans broder Otto Rehbinder på „perpetuelt arrende", förklarade 
Kongl. Maj:t genom nåd. bref till Kammarkollegium den 25. nov. 
s. å., att nämnda donation icke kunde komma generalmajor Rehbin

der tillgodo. 

Att Reinhold Rehbinder begagnat sig af tillståndet att bryta mark 
på Kolmården, framgår deraf, att efter hans död fyra af hans döttrar, 
Regina, Eleonora Maria, Eva och Elisabeth, den 19. okt. 1709 till 
Kongl. Maj:t ingifva besvär öfver ett af häradshöfding Ekebom den 4. 
maj 1708 afkunnadt utslag mellan deras morbroder generallöjtnanten 
frih. Erik von Fitinghoff såsom egare af St. Djulö gård i St. Malms 
s:n i Södermanland och deras fader generallöjtnanten och landshöfdin-
gen frih. Reinhold Rehbinder såsom innehafvare af på Kolmården upp
tagna hemman. Genom denna dom var nemligen, säga de i besvärs
skriften, „en stor trakt, som alltid varit hållen för lydande till Kolmården, 
från Kongl. Maj:ts egovidd afträdd till mehn för såväl Kongl. Maj:t och 
Kronan som för General-Lieutenantens barn och arfvingar " I samman
hang härmed anhålla de, att häradshöfding Ekebom skall anbefallas att 
innehålla med alimänningens afvittring ifrån St. Djulö, „till dess", säga 
de, „våra syskon lå andrum att constituera fullmägtige och vi af Kongl. 
Hofrätten erhållit curatorer". 

Vid ifrågavarande tid, då konungen var enväldig, \ände man sig ofta 
direkte till Kongl. Maj:t med sina önskningar och besvär. Sålunda 
inger Reinhold Rehbinder den 17 okt. 1681 till Kongl. Maj:t en under
dånig ansökan, att som hans styfmoder Anna Bure transporterat på honom 
och hans syskon „en hennes fordran hos sal. Grefve Gustaf Adam Banér, 
utgörande 2800 Riksdaler, som dess utgifna obligation och dervid lästade 
räkning utvisar, för hvilken måtte blifva så mycket svårare att erhålla 
betalning, som qvarlåtenskapen efter bemälde grefve skall vara ringa 
cch skulden deremot mycket stor, Landshöfding Clercken måtte erhålla 
befallning att, därest Banér skulle inom Kalmar län hafva efterlemnat 
något gods eller lösöre, lemna honom assistence att utbekomma sin 
fordran". 

Någon tid derefter inger han till Kongl. Maj:t en ny ansökan, hvari-
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SÄBY KYRKA MED REHBINDERSKA GRAFKORET 

genom han hemställer, att landshöfdingen i Östergötland Stålarm måtte 
anbefallas att genom de hästar, Banér har i Östergötland, hålla honom 
skadeslös för hans fordran. Denna senare ansökan blef i jan. 1782 
bifallen af Kongl. Maj:t, som resolverade, att ntill betäckande af de inpå 
Öfversten välb. Herr Reinhold Rehbinder af dess stjufmoder fru Anna 
Bure transporterade 3000 Riksdaler, som hon hos General-Gouverneuren 
Grefve Gustaf Adam Banér hafver att fordra, skall man, så snart bemälde 
öfverste framvisar sal. General-Gouverneurens obligation, låta honom i 
afdrag bekomma de hästar, som uti Östergötland utan gravation i 
behåll äro". 

Reinhold Rehbinder hörde till Carl XI's tid, och vid tronskiftet 

var han redan en äldre man. Vid konung Carl XH's kröning i 
Stockholm den 14 dec. 1697 var han en af de generaler, som vexel-
vis med de kongl. råden buro tronhimmelen öfver honom. 

I apr. 1700 fick han konungens befallning att i Göteborg hålla 
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sig färdig att agera emot danskarne. Uppmarschen mot Norge ord
nades i 3 grupper: i Jemtland, i Vermland och i Vestergötland och 

Bohuslän. Befälet öfver den sist nämnda gruppen, den i Vestergöt
land och Bohuslän, fördes af Reinhold Rehbinder. 

Den 25 febr. 1701 aflät Carl XII från Lais en skrifvelse till 
honom, att han ej borde fördröja manskapets af sitt regemente upp
brott med förfärdigande af nya uniformer till alla, emedan derute 
efter afgångna knektar funnes sådana, som kunde användas för de 

nyankommande. 
Samma år (1701) blef Reinhold Rehbinder utnämnd till lands-

höfding i Kalmar län. Denna befattning var under Carl XITs rege

ring mer än vanligt fordrande, och han egnade sina sista lefnadsår 
åt detta läns skötsel.1 

Om Reinhold Rehbinder säger en af hans biografer (Johan Adam 
Rehbinder): „Han tienade med nit och trohet konungen och riket 
i många år, vid alla de talrika krigstillfällen, i hvilka han deltagit, 

ådagaläggande stor mandom och tapperhet samt berömliga kunska
per i den civila vägen". 

Då han den 29 apr. 1709 afled i Kalmar, var han omkr. 66 år 

gammal. „Hans lik fördes derifrån", säger Johan Adam Rehbinder, 
„till Gripenberg, som han ärft efter sin fader, i en med vapen och 
inskriptioner försedd ansenligt stor kopparkista, som nedsattes i den 
af honom uppmurade familjegrafven i Säby kyrka". Emellertid fin
nes hans kista ej i detta grafkor, utan den har blifvit nedsatt i Kal
mar domkyrka, der den ännu qvarstår i en i koret murad graf, utmärkt 
med n:r 2 och försedd med följande inskrift: »Denna graf tillkommer 
Högvälborne Herr Baron General-Lieutenanten och Gouverneuren 
Salige Herr Reinholdt Rehbinder och dess Familiae, Anno 1709."-

Det vid Säby kyrka i Jönköpings län befintliga grafkoret är upp-
fördt i vinkeln mellan tvenne af den korsformiga kyrkans armar och 

1 Såsom landshöfding i Kalmar län efterträdde han generallöjtnanten frih. 
Bleckert Wachtmeister af Björkö, hvilken efter en i slaget vid Narva ådragen 
sjukdom, „till följd af ett skarpt ridande och fäktande", afled i Reval 1701 den 30 
apr. Reinhold Rehbinders efterträdare såsom landshöfding i Kalmar län var gene
rallöjtnanten grefve Adam Carl De la Gardie, som utnämndes dertill 1710 den 
13 sept. 

2 Till venster om denna sten (från koret räknadt) ligger en annan sådan, som 
har följande inskrift: „Är öppningen till Högvälborne Baronen General-Lieutenanten 
och Gouverneuren, Salige Herr Bleckert Wachtmeisters och Dess Familiae Graf, 
Anno 1701." 
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REINHOLD REHBINDERS HUFVUDBANÉR I SÄBY KYRKA 

är af samma höjd som kyrkan. Grafkammaren är belägen under 
golfvet i grafkoret, hvilket är öppet inåt en af kyrkans kortarmar 

öfver hvars golf det höjer sig med några trappsteg, och hvarifrån 
det endast är skildt genom ett lågt staket. I grafkorets mot kyrkans 
ena långsida stödda vägg finnes ett fönster, genom hvilket man kan 
se in i kyrkan, och midt emot detsamma, å den ena af grafkorets 
ytterväggar, finnes ett fönster och en dörr, genom hvilken man direkte 
utifrån kommer in i detsamma. 

Å den fjerde väggen, midt emot öppningen emot kyrkan, är Rein
hold Rehbinders kolossala, praktfullt förfärdigade hufvudbanér upp
satt. Inskriften på detsamma lyder: ,,Kongl. Maj:ts högtbetrodde 

man och General-Lieutenant samt Landshöfdinge af Calmare och 
Öhlands Lähn, den Högvälborne Herr Baron Reinholt Rehbinder, 
afsomnade den 29 April 1709." 

Kring väggarna i grafkoret stå soffor och stolar i 1700-talets stil, 
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och det begagnas fortfarande af Gripenbergs egare till bänkrum under 

gudstjensterna. 
Genom en öppning i grafkorets golf, tillsluten med tvenne luckor 

af trä, nedstiger man i grafkammaren, hvarest bland andra äro ned
satta Reinhold Rehbinders andra fru Magdalena Ranck, som begrofs 
den 29 okt. 1733 på samma gång som „en späd fröken Ottiliana 
Witting", vidare hans dotter i andra giftet Anna Catharina Rehbinder, 

hennes man majoren Gustaf Adolf Witting1 samt deras söner Adam 
Gustaf och Fredrik Carl Emil Witting. 

År 1670 eller 1671 trädde Reinhold Rehbinder i sitt första gifte 
med Catharina Maria Fitinghoff. Hon var härkommen af en gammal 

adlig ätt, hvilken liksom ätten Rehbinder ursprungligen varit bosatt 
i Westphalen, och som samtidigt med sistnämnda ätt kommit med 
härmästarne till Lifland och derifrån till Sverige. Hennes fader, gene

ralmajoren Johan von Vietinghoff, natural. Fitinghoff, var en berömd 
krigare, som af konung Carl X Gustaf år 1656 fick det lofordet, 
att han „tjenat som en tapper officer och ärlig soldat", och som afled 
1685, 105 år gammal. 

Hennes moder, Brita Dufwa i Westergötland, genom hvilken hon 

ärfde Marsäter (Fredriksnäs), var af en gammal svensk slägt från 
Skaraborgs län. Brita Dufwas fader, amirallöjtnanten och landshöf-
dingen i Österbotten Johan Dufwa i Westergötland, drunknade jemte 
sin hustru Catharina Rosenbielke och 5 barn på Ålands haf våren 1644. 

Catharina Maria Fitinghoff, med hvilken Reinhold Rehbinder hade 
17 barn, afled i Kalmar den 10 nov. 1706, och arfskifte efter henne 
hölls der den 8 juli 1708. 

1 På major Wittings kista läses å plåten vid hufvudet: „Här hvilar Majoren 
och Riddaren af Kongl. Maj:ts Svärds-Orden Wälborne Herr Gustaf Adolf Witting. 
född den 1 April 1699, engagerad vid Gardiet år 1716, död den 14 Januari 1770 
kl. 3/« på 6 förmiddagen", samt å plåten vid fötterna: „Här hvilar ett rågadt stoft, 
som uti döden först uppnått det lugn, hvilket lifvet thy nekat. Gnistan af gud
domen, själen, vant mera, lossad ifrån jordiska fängslet förentes den med sin 
frälsare. Wandringsman, lef som Witting, så dör du som han. Phil. 1 cap., v. 21." — 
Å en annan kista finnes en plåt med följande inskrift: „Här hvilar i lifstiden 
Wälborne Salige Adam Gustaf Witting, Kapten uti Kongl. Maj:ts Fransk tjenst, 
blef med största heder uti dess kall vid Kongl. Åbo Lähns Infanteri Reg:te, dådet 
af fienden blef attaqueradt, med en mousq.-kula igenom hufvudet skuten, utanför 
byen af Buszow den 14 juli 1760, afsomnade strax på stället, ej mera till dess 
efterlemnade kiära anhöriga än som till dess förmäns och alla dess kamraters 
största saknad". 
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Det var utan tviFvel sistnämnda år, som Reinhold Rehbinder på 
sin ålderdom gifte sig andra gången med friherrinnan Magdalena 

Ranck. Hon var af en gammal svensk bergsfrälsemannaslägt från 
Dalarne, hvilken gifvit sitt namn åt Ranckhyttan derstädes, och hon 

härstammade i fjerde ledet från den Anders Pehrsson på Ranck
hyttan, som år 1520 gaf skydd åt Gustaf Eriksson Vasa under hans 
flykt undan danskarne. Hennes fader, Sven Andersson Ranck, var 

generalmajor och landshöfding i Hallands län, och hennes moder, 
Anna Bergengren,1 var af en svensk ätt från Norrköping. Efter faderns 
död blef Magdalena Ranck jemte sina syskon upphöjd i friherrligt 
stånd. 

Magdalena Ranck, af folket kallad „Rankesan", var beryktad 
såsom en mycket duglig, men på samma gång synnerligen barsk och 
sträng fru, och många sägner äro gängse om henne i trakten af 
Gripenberg, der hon i det gamla träslottet ännu tros spöka. I sitt 

första gifte hade hon majoren Caspar von Böhnen till Verpinge 
(Trolleberg) i Skåne, med hvilken hon hade tvenne söner, som blefvo 

naturaliserade von Böhnen, n:r 1854. När hon gifte sig andra gån
gen med Reinhold Rehbinder, förde hon med sig i boet Torp i 
Kräcklinge s:n i Nerike. Denna egendom innehade hon såsom 
enka och sålde den 1730 till öfverstelöjtnanten Petter von Dtiben. 

Godset Gripenberg egdes af fältmarskalken grefve Carl Gustaf 

Wrangel till Salmis och kom förmodligen efter hans död i Henrik IV 
Rehbinders ego samt ärfdes efter honom av sonen Reinhold. Man
byggnaden å nämnda gods är försedd med 4 hörntorn; den är upp
förd efter modell af Skoklosters slott, men i mycket mindre skala. 

På Gripenberg skall fordom hafva funnits porträtt af Henrik IV 
Rehbinder och alla hans 10 söner; men nu mera finnes der endast 
två manliga porträtt, nemligen af Henrik IV och hans son Reinhold. 
Förutom dessa förekommer ett qvinligt porträtt, föreställande ett 
äldre sorgklädt fruntimmer, hvilket i alla tider gällt för att vara 
„ Rankesans" afbild, och som till följd deraf varit så fruktadt, att 
mången efter mörkrets inbrott icke utan ljus vågat sig in i den stora 

matsalen, der det är upphängdt. Emellertid är det påtagligt, att detta 

1 Hennes fader, direktören för kopparinvägningen och dess intrader Anund 
Göransson Bergengren, var stamfader för adliga ätten Bergengren, n:r509. Hennes 
syster Christina Bergengren blef 1652 gift med justitiepresidenten Petrus Canuti 
Bäfverfeldt till Henstad, Finta, Dingelsund och Vidön, stamfader för adliga ätten 
Bäfverfeldt, n:r 515. 
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porträtt icke föreställer Magdalena Ranck, utan hennes svärmoder 
Anna Bure, enär Burevapnet finnes afbildadt i öfre högra hörnet deraf. 

Efter Reinhold Rehbinders död ärfdes Gripenberg af hans dotter 
med Magdalena Ranck, Anna Catharina, som då endast var några 
månader gammal. Att familjens förnämsta gods skulle, med förbi

gående af alla de äldre syskonen, såväl bröder som systrar, ärfvas 
af den yngsta, nyss födda systern, förefaller nog sällsamt, och enligt 
sägnen skulle detta resultat ernåtts endast genom de svartaste intriger 

af „Rankesan". 
Anna Catharina Rehbinder gifte sig 1730 med majoren Gustaf 

Adolf Witting till Mörbylund, efter hvars död (1770) Gripenberg och 
Mörbylund, utgörande tillsammans 32 hemman, köptes af kommer-
cerådet Samuel af Söderling, som deraf stiftade ett fideikommiss för 

sin dotters andra son, friherre August Söderling Hermelin, hvars 
sonson, friherre Josef Hermelin, nu innehar detsamma. 

• 

Hos Reinhold Rehbinder uppfostrades på Åkesberg ett oäkta barn 
till öfverstelöjtnanten Johan Dufwa i Westergötland, till Marsäter, (hans 
första frus morbroder) och Ingeborg Hansdotter Borgman. Detta fram
går af tvenne bref från Reinhold Rehbinder till „le Secretaire du Foy 
Hindrictz Herdenhielm, dat. Örebro den 30 sept. och den 4 okt. 1698. 
Han talar deri om Ingeborg Hansdotter Borgmans försök att genom 
process återfå barnet, hvilket dock genom häradsrättens och hofrättens 
domar skulle förblifva på Åkesberg, emedan modern icke ansågs kunna 
försörja och uppfostra det, hvaröfver hon hos Kongl. Maj:t anfört besvär. 

I sammanhang med detta barn skulle kunna ställas den mystiske 
„Baron Reinhold Rehbinder" (Tab. 176 n:r 20), som föddes i Nerike 1695 
eller 1697, blef officer först vid Jönköpings, sedan vid Skaraborgs reg:te, * 
och som under 27 års tid med Kongl. Maj:ts tillstånd var anställd i 
franska armén, deri han avancerade till kapten, allt under det han bibe
höll sin indelning i svenska armén, och som afled i Frankrike 1752. 
Generallöjtnanten Reinhold Rehbinder skulle ju hafva kunnat adoptera 
det af honom uppfostrade barnet till öfverstelöjtnant Dufwa. Häremot 
talar dock, att den i frågavarande „baron Reinhold Rehbinder" icke är 
upptagen i riddarhusstamtaflan och icke kan återfinnas i någon genealogi 
öfver ätten Rehbinder, icke ens i den med honom samtida Johan Adam 
Rehbinders „Samling rörande såväl Friherrliga som Adeliga ätten Reh
binder". Men hvem var då denne „Reinhold Rehbinder", som af Kongl. 
Maj:t i flera resolutioner kallas „barona, och som med anledning häraf 
måste förutsättas hafva haft rättighet till såväl namnet som titeln och 
sålunda hafva lagligen tillhört den å Svenska Riddarhuset under n:r 
77 introducerade friherrliga ätten Rehbinder till Uddrich? 
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VILLA RKHHINIJER VID DJURSHOLM 

Biografi n:r ll.1 

Friherre Hugo Wilhelm Johan Nathanael . 
Rehbinder till Uddrich. 

Om Hugo Rehbinder (Tab. 67) skref „Stockholms Dagblad" den 
26 maj 1912: 

„En af våra största enskilda tafvelsamlare var f. d. kommercerådet 
frih. Hugo Rehbinder, hvilkens frånfälle omtalas i vårt gårdagsnummer. 
1 sin bostad vid Narvavägen, som hade en utsökt förnäm prägel med sin 
inredning i gamla möbelstilar, hade han en mycket omfattande samling 
målningar, som från golf till tak upptogo väggarna i hans rum. Förut 
hade den bortgångne äfven egt en större dyrbar samling svensk kera-

1 Redigerad af Sigurd Jensen-Bäfverfeldt. 
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mik, hufvudsakligen slammande från Rörstrand och Marieberg; men då 
han från Djursholm, der han ett tiotal år bebott en villa,1 flyttade till 
Stockholm, såldes denna samling, som kräfde större utrymme, på auk
tion hos Bukowski.-

Frih. Rehbinder tillhörde en alltmer försvinnande typ af konstsam
lare, i det han från början inriktade sig på en bestämd specialitet, utan 

att sedan någonsin i nämn
värd grad gå utom det en 
gång utstakade området. 
Den nu bortgångnes speci
alitet var gamla svenska 
porträtt, som han började 
samla redan under sin stu
denttid. Om värdet af hans 
sedan under åren hopbragta 
kollektion vittna ej minst 
de hänvisningar, som i 
konstlitteraturen ofta göras 
till densamma. 

Hufvudintresset för frih. 
Rehbinder var det person
historiska, men naturligtvis 
finnes i hans samling inte 
få arbeten af konsthistoriskt 
eller konstnärligt värde. Ex
empelvis kunna nämnas 
Wertmiillers porträtt af 
M:lle L'Eclair, en af de 
repliker, som framställa den 
franska skådespelerskan, 
som var Gustaf Mauritz 

MÄRTHA REHBINDER F. BANÉR (Tab. 67) Armfelts älskarinna och 
blef stammoder till ätten 

Clairfelt, — vidare utsökta Gustaf-Lundbergs-pasteller, porträtt utförda 
af Ehrenstrahl samt af olika medlemmar af målarslägterna Krafft, 
Pasch, Mijtens m. fl. Äfven dii minores, för att blott nämna Schröder 
och Arenius, äro talrikt företrädda, och i det hela kan den Rehbinderska 
samlingen sägas ge en både vacker och fyllig bild af isynnerhet 1600-
och 1700-talens svenska porträttkonst. Och det faller af sig sjelft, att 

1 öfver den praktfullt inredda och med utsökta samlingar fyllda Villa Rehbinder 
utgafs ett häfte: „Villa Rehbinder vid Djursholm 1896—1910" (Stockholm 1911), 
med reproduktioner af fotografier, omfattande en exteriör och talrika interiörer. 

2 Med anledning av auktionen utgafs i brochure: „Förteckning öfver friherre 
Hugo Rehbinders samling af svensk keramik" (Stockholm 1910). Förteckningen 
omfattar nära 300 n:r, företrädesvis keramik från Rörstrand samt porsliner och 
fajanser från Marieberg. Brochuren är illustrerad av ett 30-tal fotografier af de 
bästa pjeserna. 
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HUGO REHBINDER (Tab. 67) 

det är en ur slägthistorisk synpunkt mycket intressant kollektion; adels
namn bära ju de flesta af de här porträtterade. 

Med sin kännarblick förstod frih. Rehbinder att uppspåra värdefulla 
arbeten, och med hans stora insikter i genealogi och heraldik intres
serade det honom att sö'<a fastställa ett porträtts namn, der detta ej 
var kändt. 

Sedan gammalt tillhörde frih. Rehbinder habitnéerna hos Bukowski, 

453 



INTERIÖR FRÅN VII.LA REHBINDER 

der han brukade hålla sig å jour med händelserna inom konsthandels-
verlden. Och som det leFvande lexikon han var i fråga om personhistoria, 
kunde han här, när så föll sig, tryggt tillfrågas om sammanhanget med 
det eller det porträttet eller konstföremålet. 

Senast två dagar löre sin död gjorde han sitt sedvanliga besök i 
denna konsthandel med de gamla Stockholmstraditionerna. Samtalet föll 
då bl. a. på kung Fredrik VIlTs af Danmark död, hvilken var född 
samma år som frih. Rehbinder. »Det börjar", lär denne då ungefär ha 
yttrat, „alltmer glesna bland leden i ens egen generation, snart kommer 
kanske turen till en sjelf!" 

Hugo Rehbinder hade börjat göra anteckningar till en beskrif-
vande katalog öfver sin stora porträttsamling, men hann ej fullborda 
densamma. Efter hans död utkom beskrifningen under titel: „Ett 
svenskt porträttgalleri, samladt af Hugo Rehbinder, efter hans an

teckningar beskrifvet af Georg Göthe" (Stockholm 1913). Boken, 
som är praktfullt utstyrd, är tryckt i stort folioformat och utgifven i 
350 numrerade exemplar. Den återgifver å omslaget friherrliga 
Rehbinderska vapnet i färger och är för övrigt illustrerad af ett por
trätt af samlaren, en interiör från Villa Rehbinder samt af 30 hel-

454 



INTERIÖR FRÅN VILLA REHBINDER 

sides plancher med reproduktioner af samlingens mest karakteristiska 
porträtt. Den noggranna, efter konstnärerna ordnade beskrifningen 
af porträttsamlingen omfattar 161 oljemålningar, ett 20-tal pasteller 
och aqvareller samt ett mindre antal medaljonger och byster. Af 
utgifvarens, d:r Georg Göthes „Förord" återges här ett utdrag: 

„Den katalog, som härmed på uppdrag af friherre Hugo Rehbinders 
dödsbo utges på trycket, är ämnad att ge en erinran om och vara ett 
minnesmärke öfver en samling, hvaråt den bortgångne konstvännen egnat 
många års kärleksfulla omsorg och intresse. 

Friherre Rehbinder var, kan man säga, typen för en rationell konst
samlare. Förutom stora kunskaper på sitt område samt en af naturen 
fin och genom flitig träning uppöfvad kännarblick egde han den lör en 
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passionerad samlare svåraste konsten af alla: den att kunna begiänsa 
sig. Trägnare än de flesta följde han företeelserna på den inhemska 
konstmarknaden och ökade ständigt genom lyckliga förvärf sin samling. 
Men i senare år, då samlingen blifvit rikhaltig, släppte han i regeln 
ifrån sig ett svagare verk, i samma stund han kom öfver ett bättre — 
en förträfflig regel för samlare, — hvarigenom samlingens nivå höjdes, 
utan att dess numerär ökades. Och därigenom kunde han alltid åt sin 
vackra villabostad på Djursholm bevara karakteren af ett smakfullt hem, 
i stället för att förvandla det till ett ogästvänligt museum. 

Hans samlare-specialitet var som bekant porträtt, målade af svenska 
konstnärer. Men i den vägen var också hans galleri enastående bland 
samtida privatsamlingar i vårt land. Den innefattade porträttmålningar 
af så godt som alla mera bemärkta — jemte ett antal mindre kända — 
svenska porträttörer ända från 1600-talets början till en god bit in på 
1800-talet, ej längre. Äfven häri visade han sin kloka begränsningsför
måga. 

In allés voro ett femtiotal svenska porträttmålare representerade i hans 
galleri, många af dem genom ett flertal dukar. 

Då vårt land icke egt ett så stort antal af konstnärligt verkligt fram
stående porträttörer, är det naturligt, att bredvid det konsthistoriska värdet 
en dylik nummerstark samling skulle genom sina många historiska mo
deller erbjuda mycket af rent personhistorisk art, en serie bilder, hos 
hvilka det ikonografiska, tidstypiska och kostymhistoriska intresset täflar 
med eller rent af tar försteget framför det konstnärliga. 

De kungliga konterfejen äro mindre framträdande. Deremot finner 
man en hel rad intressanta porträtt af högadelns medlemmar på 1600-
talet. Under 1700-talet bli de lågadliga och borgerliga porträtten jem-
förelsevis talrika, och än mer under 1800-talets början. 

Men samlingen är dock, som sagdt, hufvudsakligen anlagd ur konst
historisk synpunkt. Och det hedrar egarens fina artistiska smak — en
dast bunden af en klok ekonomisk hänsyn — att han visste förvärfva 
så många dukar, hvilka konstnärligt sedt tillhöra det bästa, som deras 
respektive målare öfver hufvud åstadkommit. 

1700-talets konstnärer äro helt naturligt rikligast företrädda. Skulle 
man nämna några bland dem, som speciellt i det Rehbinderska galleriet 
lysa genom förträffliga arbeten, blefve det kanske Per Krafft d. ä. och 
än mer Scheffel, — på samma gång både den Ehrenstrahlska skolan i 
1600-talets början samt en Gustaf Lundberg (i pastell) och K. F. von 
Breda längre in på 1700-talet äro fullgodt representerade. Bättre eller 
ens fullt så goda alster af de två förstnämnda målarnes penslar finnas t. 
ex. icke i svenska statens eljest så rika porträttgalleri. Speciellt en 
Scheffels bästa konterfej torde öfverraska mången, som endast känner 
denne artist från hans många svagare bilder. Särskildt i några porträtt 
af äldre, af lifvet pröfvade och ingalunda „bildsköna", damer låter han 
oss göra bekantskap med verkliga personligheter af utprägladt individuellt 
utseende, korteligen visar en psykologisk blick, som man alltför ofta 
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INTERIÖR FRÅN VII.LA REH BINDER 

saknar hos tidehvarfvets både in- och utländska modeporträttörer med 
mera lysande namn, hvilka så ofta stanna vid en mera lättköpt så kallad 
idealisering. 

Alltnog, en vandring genom detta med omfattande insikt och kärleks
fullt intresse valda svenska porträttgalleri är synnerligen gifvande i mer 
än ett hänseende. Och man säger sig lätt — icke utan vemod vid 
tanken på dess eventuella upplösning — att dess like numera, med 
stramare konstmarknad och uppskrufvade priser, icke är lätt eller snart 
är omöjlig att sammanbringa." 

Hugo Rehbinder bestämde i sitt testamente, att hans tafvelsam-
ling skulle försäljas, med undantag af några taflor, som skulle öfver-
lemnas dels till Akademien för de fna konsterna, dels till Gripsholms 
porträttgalleri. Efter hans hustrus död skulle förmögenheten fördelas 
på följande sätt: Riddarhuset erhåller ett belopp af 100000 kronor 
att under namn af „Rehbinderska Fonden" användas till uppfostrings-
och ålderdomsunderstöd, företrädesvis till medlemmar af Rehbinder-
ska ätten eller dermed beslägtade personer. Nationalmuseum erhål
ler 20000 kronor till inköp af äldre svensk konst. Svenska Fattig
vårdsförbundets barnavårdsbyrå erhåller 50000 kr., hvarförutom 
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70000 kr. anslås till åtskilliga andra välgörenhetsinrättningar hufvud-

sakligen för fattiga barn och mödrar. Återstår derefter något af 

förmögenheten, tillfaller detta Rehbinderska Fonden. 

Biografi n:r 12. 

Friherre Carl Magnus Victor Rehbinder 
till Uddrich. 

Victor Rehbinder (Tab. 68) har nedskrifvit lefnadsminnen, som 
här återgifvas i utdrag: 

„När min fader Fredrik Wilhelm Rehbinder gifte sig med min moder 
Ida Nathalia Schönmeyr, hade han året näst lörut, vid 30 års ålder, 
blifvit utnämnd till häradshöfding i Hammarkinds härad med Stegeborgs 
skärgårds tingslags domsaga, och han bosatte sig såsom gift på sitt bo
ställe Norrladugård, beläget i Östra Ny s:n, omkr. 4 km. från Stege 
borgs färja. Der är jag lödd den 17 april 1844, mina tre syskon lika
ledes, och derifrån har jag mina tidigasta minnen. 

Trakten omkring Norrladugård har skärgårdsnatur, med små branta, 
delvis ganska höga bergknallar, beväxta med löfskog och barrskog, samt 
deremellan naturliga ängar och små gärden med god jordmån. 

Manbyggnaden utgjordes af en temligen liten envånings hvitrappad 
träbyggnad, innehållande fem rum på nedre botten och två ofvanpå. 
Dessutom funnos tvenne rödmålade flyglar, hvaraf den högra inrymde kök 
och ekonomirum och den venstra kansliet med rum för min faders 
biträde och skrifvare. På gården stod ett stort kastanjeträd, som öfver-
skyggade nästan hela den icke synnerligen stora planen. Till höger 
om manbyggnaden var ladugård, loge m. m. och till venster och bakom 
densamma en liten trädgård med en damm samt några strax utom träd
gården upptagna gångar, som skulle föreställa park. Midt emot gården 
låg stallet. 

Det var ett ganska stort hushåll på det lilla Ncrrladugård; ty min 
fader hade nästan alltid någon ung jurist till biträde — af dem minnes 
jag sedermera hofrättsrådet Claes Levijn och sedermera kammarherren 
grefve Charles Emil Piper — och ständigt skrifvare. Det fanns äfven 
en betjent. Han var son af en f. d. rysk krigsfånge och hette Platow-
sky. Det var en trogen och beskedlig yngling, och min fader satte 
värde på honom för hans goda egenskaper; men han hade sina lands
män ryssarnes fel att supa brännvin till öfverdrift, och deraf hade min 
fader ofta svårigheter. En dag skulle det vara stor middag på Norr
ladugård, och ett par timmar före måltiden befanns det, att Platowsky 
var full som en kaja. Min fader beklagade sig deröfver för sin broder 
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Ludvig, som var närvarande, och denne åtog sig att göra Platowsky 
nykter i en handvändning. Han tvang honom till detta ändamål att 
dricka ett par stop spenvarm mjölk, och det hjelpte, så att betjenten 
kunde passa upp vid middagan; men innan den var slut, hade han 
spädt på fyllet, så att han slog en såsskål öfver en fru. 

En annan gång hade min fader Platowsky med sig till Mogata tings
hus såsom kusk; men då tinget var afslutadt och han skulle återvända 
hem, befanns det, att Platowsky var redlöst full, så att han icke kunde 
köra. Min fader, som var godheten sjelf, satte sig då på kuskbocken, 
lät lägga den druckne stackaren in i vagnen och körde honom så hem. 

Norrladugård ligger i Björkekinds härad och således icke i den 
domsaga min fader innehade. För att komma till sina tingsställen Mo
gata och St. Anna, måste han alltid passera öfver Slätbaken på den 
färja, som allt sedan Göta kanal kom till stånd förmedlat samfärdseln 
mellan Vikbolandet och fastlandet. Förut ledde en bro mellan den s. k. 
Lustgården och Slottsholmen; men den togs bort för att icke hindra 
trafiken å vattenleden och ersattes af färjan. Om vintrarna, då färjan, 
om kölden var sträng, låg infrusen, var det ibland ganska svårt att 
komma öfver sundet. 

På Stegeborg bodde ett vördnadsvärdt par, f. d. assessorn grefve 
Philip Werner von Schwerin och hans hustru Wendela Gustafva Ahl-
gren, „Tante Wendla", som vi kallade henne. De hade, allt sedan mina 
föräldrar flyttade till Norrladugård, visat dem den största vänskap, och 
umgänget med dem var mycket lifligt. Några år sedan mina föräldrar 
flyttat från Norrladugård, firade det gamla paret pä Stegeborg sitt guld
bröllop, den 12 april 1857, omgifna af barn och barnbarn, vid hvilket 
tillfälle vi alla fyra syskon voro med föräldrarna der. (Juldbrudgummen 
och guldbruden voro så raska, att de dansade med i ringen. 

Norrladugård låg emellertid mycket obeqvämt till för min fader, som 
önskade få lättare vägar till sina tingsställen. Med anledning häraf 
köpte han det då varande största huset i Söderköping, ett tvåvånings 
trähus, för 6000 riksdalar af en fröken Bergenstråhle, och flyttade 
dit 1849. Huset, som låg vid Skönbergagatan, hade en rymlig gård 
med stora lönnar och en vacker trädgård. 

Vi stannade emellertid icke länge i Söderköping, endast 3 år; ty 
min fader köpte 1852 det vackra herresätet Liljestad i Skönberga s:n, 
en half mil från Söderköping, och flyttade dit nämnda år. Liljestad har 
en härlig belägenhet å en höjd i närheten af Storåns och Göta kanals 
utlopp i Slätbaken. Manbyggnaden är af sten i två våningar åt gårds
sidan, men endast en åt andra sidan, emedan den ligger i en backslutt
ning. Mina föräldrar läto omändra våningen en trappa upp, så att den 
blef mycket vacker och beqväm. En stor präktig trädgård omger bygg
naden, som är flankerad af tvenne flyglar. 

Då vi flyttade till Liljestad, var jag 8 år gammal, och jag har der-
ifrån de angenämaste minnen, 

Min fader och min moder voro i sina bästa år, de voro aktade och 
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af hållna i hela trakten, och det var ett lifligt och angenämt umgänge 
med de många grannarna. Det var Engelholm, som dock var temligen 
aflägset, men der vi voro ofta hos min faders syster Catharine-Charlotte 
och svåger grefve Spens, och der vi hade 6 kusiner, — Stegeborg, som 
fortfarande var granskap, då det låg icke fullt l1/* mil från Liljestad, — 
Bolltorp, der min faders gode vän friherre Fredrik Alexander Funck 
och hans hustru född Funck bodde, och der det fanns gossar och flickor, 
— Wiggeby, som egdes och beboddes af dåv. majoren, sedermera öfver-

sten grefve Philip Werner von Schwerin, en son till de gamle på Stege
borg, och hans hustru Marianne von Schwerin, min faders kusin. Der 
fanns tre mycket söta flickor, som vi betraktade nästan som våra systrar, 
samt en stackars gosse som var blind född. 

Rakt framför Liljestad på andra sidan ån och kanalen låg det gamla, 
ståtliga herresätet Mem, som egdes af öfverstekammarjunkaren grefve 
Edvard Fredrik von Saltza, som bodde der med sin äldsta dotter, enke-
friherrinnan Hedvig Fock, „Tante Hedda", som vi kallade henne. »On
kel Saltza" var ett original, men mycket älskvärd. Han var författare, 
skref både romaner och andaktsböker, samt var tillika andeskådare. 
Någon gång när vi barn voro der, brukade han, för att roa oss, taga fram 
alla sina ordnar — han var Serafimerriddare och hade alla de stora 
ordenskedjorna — och hänga dem på sig. Med sin högresta figur och 
sitt tjocka silfverhvita hår såg han då mycket ståtlig ut. Tante Hedda 
Fock var den af alla mina tanter, som jag tyckte mest om. Hon var 
liksom fadern mycket originell; men hon hade en så ädel karakter, ett 
så älskvärdt väsende, så mycken glädtig humor och en sådan hjertats 
godhet, att man ovilkorligen måste älska henne. På Mem vistades 
ibland onkels äldste son, min faders gode vän Philip von Saltza, en 
ridderlig ädel gestalt, och hans hustru född De la Gardie, jemte deras 
trenne barn, som voro våra lekkamrater. Det räknades äfven granskap 
med Rönö Kungsgård, der min faders äldre broder Arvid Rehbinder 
bodde med sin hustru född Spens, och der vi hade många kusiner. 

När hela familjen skulle resa bort till någon af grannarna, körde 
den stora kaleschen upp på gården. På kuskbocken satt den väldige 
kusken Swensson i svärtade stora knäfvelborrar och pipskägg, hållande 
i handen den långa spannpiskan, med hvilken han slog knallande klat-
schar, och framför vagnen dansade det mörkbruna spännet med hingsten 
Max och stot Venus vid stången och de något mindre och smäckrare 
Rosa och Amaryllis såsom förlöpare. I vagnen satte sig far och mor rätt 
fram med lilla Nathalia och en gosse baklänges, en gosse på kuskbocken, 
som var en mycket eftersträfvad plats, och en bakpå i en .s. k. kabrio-
let, egentligen afsedd för betjenten. 

På Liljestad läste vi för informator. Först var det en gymnasist 
vid namn Högberg, som vi tyckte mycket om, sedan studenter: Mareks 
von Wiirtemberg, Eklund, Krikortz, Lundin och slutligen Nilsson. Sy
stemet med informator hade både sina fördelar och sina olägenheter. 
Att gossarne fingo stanna hemma och uppfostras på landet, var ju en 
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god sak; men det täta ombytet aF informatorer, som icke alla voro 
lämpliga och undervisningsvana i alla ämnen, var en olägenhet. Vi 
hade vår bestämda skoltid, 7 timmar om dagen, och deremellan voro vi 
fullständigt fria, utan att ha några lexor att tänka på. 

Min äldste broder Hugo var af ett mycket stillsamt lynne och stan
nade helst inne; från hans tidigaste år var det bestämdt, att han skulle 
träda i sin faders fotspår och bli jurist. Jag deremot var en rustibus, 
som naturligtvis skulle bli officer; det ansågs alldeles gifvet, redan då 
jag var en liten parfvel. Hvad min yngste broder Alarik (eller Ane, som 
vi alltid kallade honom) skulle bli, var deremot icke lika bestämdt. Vi 
två, Ane och jag, voro mest tillsammans. Vi voro, så ofta vi hade 
ledigt, ute och roade oss, om sommaren med att rida hästarna i vall, 
åka i hö, segla med barkbåtar, bygga stenfästningar samt „slå triss" 
med statarpojkarna, då jag förde befälet öfver det ena partiet och Ane 
öfver det andra. Om vintern åkte vi skridsko och kälkbacke, byggde 
snögubbar och snöfästningar m. m. 

Nere vid Storåns mynning låg ett mycket vackert litet ställe, „Bagg-
skallen" som hörde under Liljestad. Der bodde min faders biträde, vice 
häradshöfdingen Lagergren, med sin syster mamsell Lagergren. De voro 
båJa stora, mycket korpulenta, godmodiga menniskor. 1854 bröt kole
ran ut och gick mycket starkt i Söderköping (der brunnsläkaren, doktor 
Lagberg, förgäfves sökte bota den med vattenkur) samt äfven i trakten 
deromkring. Vice häradshöfdingen och mamsell Lagergren sjuknade 
ungefär samtidigt i kolera, och efter ett par dagar voro de döda. Jag 
minnes så väl, när de från Baggskallen skulla föras till begrafnings-
platsen och likvagnarna passerade förbi Liljestad gård, der tjärtunnor 
brändes för att afvända smittan. Folket trodde sedan, att de „gastade" 
eller spökade ute på gärdet framför gården. Det var flera af drängarna 
som blefvo „gastkramade", och när vinden tjöt en mörk höstqväll, vå
gade de sig icke gerna utanför gårdsgrindarna. 

Samma år (1854), under det pågående kriget mellan Ryssland och 
Turkiet, Frankrike och England, skulle trupper sändas till Gotland för 
att upprätthålla vår neutralitet. Andra Lifgrenadierregementet embar-
kerade vid Mem, och då varande hertigen af Östergötland, prins Oscar, 
var nere för att inspektera truppen före afresan. Naturligtvis voro vi 
der och åsågo ståten. Det var första gången jag såg trupp under vapen 
— det regemente, som jag sedan skulle tillhöra så många år, — och 
det gjorde ett lifligt intryck på mig. 

En gång kom enkedrottning Desideria till Mem för att besöka grefve 
von Saltza, som varit en af konung Carl Johans bästa vänner. Vi voro 
då der för att tillsammans med andra barn bilda „häck" och strö blom
mor framför den gamla drottningens fötter. Hon var en liten gumma 
med stora kanonlockar, det är allt hvad jag minnes af henne, samt att 
hon nickade vänligt åt oss. 

Om aftnarna på Liljestad samlades vi oftast i förmaket kring mode-
ratörlampan, i hvilken brändes rofolja, och som ibland måste „dragas 

461 



upp" för att icke slockna. Min fader läste då högt för oss, ibland 
Holbergs komedier, som roade honom mycket, och det var verkliga 
högtidsstunder för oss. 

Vi lefde sålunda ett angenämt lif på Liljestad, till dess att min 
fader 1855 köpte Stafsäter i Vists s:n, lVs mil söder om Linköping, 
och samtidigt sålde Liljestad. 1857 om sommaren flyttade vi till Staf
säter, som låg i en helt annan trakt än vår förra hemtrakt och dess
utom låg mycket illa till för min faders tjenstgöring Han hade visser
ligen icke långt till Kumla i Skärkinds härad, som 1853 blifvit för-
enadt med hans domsaga; men i och för tingen i Mogata och St. Anna 
måste han ofta vistas i Söderköping. 

Stafsäter är ett gammalt herresäte, beläget vid vestra stranden af 
Stora Rengen i en mycket vacker trakt. Manbyggnaden är af trä i en 
våning och sousterrain, med ett högt brutet tak och ett litet torn med 
en klocka midt på. Dertill höra tvenne flyglar i samma stil. Liksom 
på Liljestad ändrades inredningen, som var obeqväm och gammalmodig, 
så att det blef en mycket vacker och beqväm våning, ehuru rummen 
voro mycket låga. 

Här fanns icke så många grannar som vid Liljestad. På Säby på 
andra sidan om Rengen hade vi om somrarna våra gamla goda vänner 
von Saltzas. Grefve von Saltza egde nemligen äfven Säby, och familjen 
vistades der ibland sommartiden. På Säby gamlegård bodde general 
Boy, af hvilken min fader köpt Stafsäter, med sin andra hustru, född 
Hamilton. Den gamle generalen var en liflig och mycket hetsig herre, 
som ofta trakterade sina betjenter och underhafvande med stryk i all\än-
skaplighet; men mot oss visade han alltid sitt bästa lynne. Generalskan 
var mycket egendomlig och ofta utsatt för generalens skämt. Hon snu
sade mycket, och sedan hon taget sig en pris, nös hon vanligen 12 
gånger, så att det ekade i rummet. 

På Stafsäter fingo vi en ny informator, Axel Lindelius. Han var 
student i Uppsala och en mycket begåfvad man med vackert utseende 
och ett godt sätt; han var derjemte en stor sångare och en skicklig 
jägare. Såsom undervisare var han framstående, och han hade den säll
synta gåfvan att kunna intressera sina lärjungar, så att studierna blefvo 
ett nöje. För mig blef han en kär vän och äfven jagtkamrat. Han hade 
en svart och hvit hynda, som hette Klinga, och som gick mycket bra på 
både hare, räf, skogsfogel och änder. Så snart vi hade ledigt, voro vi 
ute i skogen och fingo ofta byte. Jag sköt min första hare i Tolebo 
hage, under det han gick undan för Klinga i rask fart. 

Min mormor, fru Catharina Eleonora Schönmeyr född Mittag, som 
sedan flera år var enka, vistades 1858 på Stafsäter, der hon fick slag 
och dog. Sedan fingo vi följa föräldrarna till Stockholm, och vi bodde 
då i mormors hus vid Kornhamnstorg (huset med kuren, som en gång i 
tiden tillhört drottning Kristina). Det var första gången jag var i Stock
holm, som på den tiden ännu var ganska primitivt; det fanns t. ex. 
icke trottoarer ens på Drottninggatan. 
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Al.ARIK (Tab. 70) och VICTOR (Tab. fi8) REHBINDER (IS6C») 

Nu nalkades emellertid den tiden, då vi måsta lemna det kära hem
met och komma ut i verlden. Denna stora förändring skedde hösten 
1859. Hugo kom in på gymnasium i Uppsala, och jag jemte Ane in
sattes på kadettafdelningen i Stockholms Lyceum för att der beredas till 
inträdesexamen på Carlberg. Vi voro inackorderade hos rektorn derst., 
magister Boman, en mycket allvarlig man, som under måltiderna förhörde 
oss i hvarjehanda ämnen, i synnerhet i tyska grammatikan. 

Det var en mycket stor förändring att komma från hemmet till Stock
holm. Men mig förestod en ännu större; ty jag tog i oktober inträdes
examen till Carlberg, och den 1. december 1859 antogs jag till kadett 
under n:r 119. 

1860 fick jag den glädjen att tillbringa en del af sommaren på Staf-
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säter. Jag hade en månads permission och reste med ångbåt till Nors-
holm, der Alarik hemtade mig. Det var sista sommaren på det vackra 
och trefliga Stafsäter; ty på hösten s. å. sålde min fader egendomen och 
flyttade in i ill Linköping. 1860 — 62 års riksdag vistades min fader 
i Stockholm. Min moder var med honom der till våren 1862, då familjen 
återflyttade till Linköping. 1863 flyttade mina föräldrar derifrån till 
Söderköping, som låg lämpligare till för min faders domareembete. 

Min broder Alarik, som i jan. 1861 blifvit antagen till kadett under 
n:r 32, och jag voro emellertid qvar på Carlberg. 1862 voro vi med 
på kadettfärden till Norge, då 100 svenska kadetter voro kommenderade 
till storlägret å Gardermoen. 

I början af sept. gingo vi vid Skeppsholmen i Stockholm ombord på 
ångkorvetten „Orädd" (som 1869 förliste i Engelska Kanalen). Det var 
ett långt och smalt, rankigt fartyg, och vi hade det mycket obeqvämt 
med sofplatser, så att många af oss föredrogo att ligga på däck. Dertill 
var maten oätbar, och det vill säga mycket, när kadetter på den tiden 
icke kunde äta den. 

Korvetten, som gick yttre vägen genom Östersjön och Öresund, an
lände efter 5 dagars resa till Kristiania. Hela staden var nere vid ham
nen för att taga emot oss, och vi blefvo inqvarterade i de förnämsta 
familjerna. Alarik och jag bodde hos d. v. kaptenen vid artilleriet Lars 
Christian Dahll, adjutant hos konungen (sedermera öfverste och krigs
minister). De norska kadetterna hade en fest för oss, och så reste vi 
på jernväg till Gardermoen, der lägret var förlagdt. 

På en bataljon, som stod under befäl af chefen för Trondhjems ge
worbene jaegere, öfverstelöjtnant Birch, utgjordes 1. kompaniet af de 
svenska kadetterna, 2. af de norska kadetterna och 3. och 4. af Kristi
ania geworbene jaegere. Birch red en svart hingst, hade ständigt, äfven 
under exercis, sin lilla snugga hängande i munnen, höll ett ridspö i han
den och drog aldrig sabel. Han var förresten en lugn man, och exer
cisen gick mycket bra under hans kommando. 

Utom ,,de geworbene", som voro ett undantag, var den norska trup
pen, „de nationale", likasom deras befäl, det ynkligaste man gerna kan 
tänka sig i den vägen. Sämre exercerade och utrustade än vår egen 
beväring, smutsiga och trasiga, gjorde denna norska trupp ett bedröfligt 
intryck. 

Om aftonen, då vi hade lägereldar framför vårt läger, fingo vi ibland 
besök af konung Carl XV och hertigen af Östergötland, prins Oscar. 
De hoppade bock med kadetterna, d. v. s. de hoppade öfver dem, men 
läto icke sjelfva begagna sig till bockar. Konungen var väl försedd med 
cigarrer, som han utdelade genom att sticka dem i munnen på kadetterna. 

De „nationalea hedrade oss äfven stundom med sin närvaro, och 
det var roligt att se hallingdalingarne göra sina förvånande kast. 

Under några dagar hölls en fälttjenstöfning med trupperna, fördelade 
på 2 kårer. Manövern egde rum mellan Gardermoen och det 4 mil 
derifrån belägna Eidsvold. Då vi återkommo till Gardermoen, skulle 
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det på slätten utkämpas en strid eller „simulacre", som det hette på 
den tiden. Birch stod med sin sammansatta bataljon midt ute på slät
ten med front mot norr, då en sqvadron af Trondhjems ridende jaeger-
corps kom framsprängande. Denne hade under den 4 mil långa mar
schen förlorat de gröna qvistar i mössan, som utmärkte vårt motparti, 
och Birch tog den derföre för en af de våra och släppte den förbi utan 
att bekymra sig om den. Sqvadronen fortsatte bakom oss sin ridt och 
mötte snart konungen, som, då han blef underrättad om, att sqvadronen 
hörde till motpartiet, satte sig i spetsen för densamma och gjorde choc 
i ryggen på Birchs bataljon. 

Så snart Birch märkte afsikten, formerade han fyrkant i en hand
vändning; men till vår förvåning kommenderade han ingen eld. Sqva
dronen med konungen i spetsen kom emellertid sättande i fyrsprång, 
och vi väntade oss redan att bli öfverridna, då bataljonschefen kommen
derade: »Lägg an! Ge fyr!" Det var just i det ögonblick, som hästarne 
voro inpå oss. Med bajonettspetsarne i deras nos fyrade vi af, så att 
elden och röken slogo dem i ögonen. Verkan häraf var fruktansvärd. 
Konungens häst kastade om och durkade, på samma gång som hela 
sqvadronen spridde sig öfver fältet såsom agnar för en stormvind. 

Sedan konungen fått håll på sin häst, kom han tillbaka och red in 
i fyrkanten. Då var han vred och öfveröste Birch med de skarpaste 
uttryck: »Hur innerst in i h—e kan du understå dig att skjuta på 
så nära håll, när det står på orderna, att det ej får skjutas på närmare 
håll än på 30 steg?" skrek han. 

Birch satt der helt lugn på sin svarta hingst och rökte sin snugga: 
»Ja, Deres Majestet," sade han, „det står riktig nok på ordrene, at 
infanteriet ikke må skyte på naermere hold enn tredve skritt, men 
det står også på ordrene, at kavalleriet ikke må komme infanteriet 
naermere enn på tredve skritt, og når man kommer mig på nesen, 
så sky ter jeg." 

Konungen, som icke längre kunde styra sin vrede, lade nu med sitt 
ridspö et väldigt slag öfver länden på Birchs svarta hingst. Ryttaren 
skiftade knappast färg; men han satte ögonen i konungen och sade: 
„Man slår hesten, men man mener lesten", hvarpå konungen gjorde 
helt om och red sin väg i fyrsprång. 

Naturligtvis tyckte vi kadetter, att vår bataljonschef skött sig som 
en hel karl vid detta kritiska tillfälle, då han räddat oss från att bli öfver
ridna. Mången skulle tappat koncepterna för mindre än så 

Vi umgingös flitigt med de norska kadetterna, och förhållandet oss 
emellan var det allra bästa. Vi hade punsch med oss från Sverige och 
gjorde en punschfest för dem. Följande morgon stod en norsk kadett 
och befriade sig från den för mycket intagna punschen, då en svensk 
kadett kom till honom och frågade, huru det stod till. „Jo". sade norr
mannen, „jeg skal sie dig, at den svenske punsch smager meget godt, 
men den er ganske slem når den skal over igjen." 

När vi från Gardermoen återkommo till Kristiania, bodde vi i samma 
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familjer som förut. Kristiania stad gaf en stor bal för de svenska kadet
terna, och der träFfade jag för första gången fru Ida Gade född Rehbin
der. Alla visade oss den största vänlighet, så att vi hade de bästa 
minnen från det land, som på den tiden kunde göra skäl för benämnin
gen nbroderlandetu. 

Vi återvände med „Orädd" till Stockholm och hade denna gång en 
mycket stormig färd, så att många af kadetterna voro illa sjösjuka. Efter 
återkomsten till Carlberg sände vi, 100 kadetter, ett album med våra 
fotografier till öfverstelöjtnant Birch såsom en tacksamhetsgärd för den 
tid vi stått under hans befäl. 

1864 blef jag utnämnd till kadettkorpral och s. å. den 30 dec. aflade 
jag officersexamen. Det var en stolt och lycklig dag, då jag fick utbyta 
kadettrocken emot Andra Lifgrenadierregementets uniform. 

Våren 1865 gjorde jag gradpasseringen på Svea Lifgarde och s. å. 
mitt första möte på Malmen. 

Men det var en desillusion att börja sin tjenstgöring vid armén 
under ifrågavarande tid. För en nitisk ung officer, som ville egna sig 
åt tjensten, var det rent af tröstlöst. Man kunde icke åstadkomma någon
ting alls med det hederliga, men utgamla indelta manskapet, hvaraf 
många voro 60—70 år eller t. o. m. derutöfver, och beväringen öfva-
des endast i 15 dagar två år å rad. Man arbetade såsom en slaf under 
beväringsmötena, men till ingen nytta, då det var omöjligt att under 
den korta tiden hinna lära det unga manskapet någonting, ehuru de 
flesta voro långt ifrån oläraktiga. 1854 års slätborrade gevär, som lad
dades i 18 tempo, begagnades ännu, och med detta fick beväringsman
skapet under första året skjuta 3 skarpa skott och under andra året 8 
skott eller tills. 11 skott. Det äldre befälet fordrade, att det under 
handgrepp skulle »huggas i" gevären, så att s.k. exercisljud uppkom; 
detta föranledde manskapet att lossa skrufvarne i geväret, så att det 
skramlade, då händerna kraftigt grepo om det för att flytta det från ett 
läge till ett annat. 

Beväringen, som var mycket försummad, var illa beklädd, utrustad 
och underhållen. När regeringen gjorde några ansatser att göra för
bättringar, nekade Riksdagen ofta de begärda anslagen. Såväl befäl som 
manskap lågo i tält, och manskapet hade ingenting annat att skyla sig 
med under nätterna än de tunna, illa medfarna kapporna, hvilket var 
långt ifrån tillräckligt, då det ofta snöade och frös. Kongl. Maj:t hade 
begärt ett anslag till filtar åt manskapet; men det blef af Riksdagen af-
slaget. Strax derefter inträffade det kallaste år i mannaminne, 1867. 
Första klassens beväring låg som vanligt i tält, och då det saknades 
filtar, och väderleken i slutet af april och början af maj var så sträng, 
att det ofta snöade och var flera grader kallt, var sjukligheten mycket 
stor. Hela sjukhuset var belagdt, och många dogo, mest af lungin
flammation, så det var begrafning nästan hvarje dag. Befälet sökte göra 
hvad det kunde, men hade icke medel att förekomma det onda. 

Chefen för Andra Lifgrenadierregementet, generalmajor Erik af Klint, 
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var en på sin tid mycket framstående man, som hade stor auktoritet 
både på regementet och utom detsamma. Överstelöjtnanten Fredrik Nor-
denanckar var en riktig hedersman och det största original jag samman
träffat med, men han var en god förman och kamrat. Andre major var 
Gustaf Lorentz Löwgren och tredje major grefve Gustaf Harald Spens, 
som 1871, endast 44 år gammal, från sistn. befattning efterträdde gene-
neralmajor af Klint såsom chef för regementet. 

1862 var regementet kommenderadt till storlägret på Ladugårdsgärde. 
Då andra klassens beväringsmöte strax före midsommar bröt upp från 
Malmen, stodo snögubbarne, som beväringen satt upp under mötet, ännu 
delvis qvar, och löfträden buro endast knoppar. Regementet kom till 
Stockholm dagen före midsommarafton; men då hade väderleken slagit 
om, så att den förut vinterlika luften efterträdts af en qväfvande värme. 

Då konung Carl XV midsommardagen på Ladugårdsgärdet höll guds-
tjenst med alla de derstädes sammandragna trupperna, stupade en stor 
del af manskapet af värmeslag, så att fältet var strödt med de fallna. 
Den tjenstförrättande presten predikade ovanligt länge, och det sjöngs 
psalmer om 7—8 verser. General af Klint, som såg en stor del af sina 
grenadierer ligga medvetslösa på marken, visade sig mycket orolig, och 
då man sjöng den långa sista psalmen, som aldrig tycktes taga slut, 
vände han sig om mot den bakom honom stående officerscorpsen och 
sade med sin skarpa, genomträngande röst: „Det var då en sjutusan 
dj—1 till prest att sjunga psalmer!" Då gudstjensten ändtligen afslu-
tades, låg största delen av truppen på marken; värst var det vid kaval
leriet, der manfallet var allmänt. Man kan ju tycka, att manskapet bort 
stå sig bättre; men det var nyss kommet från sina rusthåll och rotar och 
var ovant vid den åtsittande vapenrocken och de onaturligt höga, trånga 
spännhalsdukarne. Officerarne höllo sig uppe, men icke utan möda. 

Sedan hade vi en fälttjenstöfning åt Svartsjölandet; men då regnade 
det nästan hela tiden, så att marken blef som ett kärr. All ting skulle 
vid denna tid vara å la franqaise, och då trupperna defilerade för konun
gen, skulle manskapet taga af sig mössorna, svänga dem öfver hufvu-
det och skrålhurra. Det påstods, att fransmännen gjorde så, när de 
voro entusiasmerade; men jag tror, att en fransk trupp aldrig förhållit 
sig så. Den svenska entusiasmen var emellertid anbefalld, på annat 
sätt hade våra indelta gubbar nog icke låtit sig entusiasmera. 

Som jag var föga belåten med den korta årliga tjenstgöringen, — 
10 dagars befälsmöte, 15 dagars beväringsmöte och 20 dagars reg:ts-
möte, som ibland blef inställdt, — sökte jag skaffa mig kommenderin-
gar. 1868, det torraste och varmaste år i mannaminne, då det icke 
regnade från apr. till sept. och i jorden öppnade sig stora sprickor, var 
jag, sedan andra klassens beväringsmöte blifvit afslutadt — något reg:ts-
möte förekom icke det året, — kommenderad till Skjutskolan på Drott
ningholm. Chef för skolan var öfverstelöjtnanten grefve Edvard Taube, 
tjenstgörande major kapten Claes Kreuger och lärare kaptenerna Kin-
nander och Breitholtz samt löjtnanten grefve Carl Lewenhaupt. De 25 
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eleverna voro förlagda i teaterflygeln af slottet, hvarest det äfven fanns 
lektionsrum och samlingssalar. Arbetet på Skjutskolan bestod hufvud-
sakligen i att inskjuta kulbanan till 1867 års bakladdningsgevär (Remington). 

På Drottningholm bodde många familjer på sommarnöje, och vi hade 
ett lifligt umgänge med flera af dem. En gång i veckan gaf Skjutskolan 
danssoirée, som var talrikt besökt. 

Vi gjorde naturligtvis den sedvanliga utflygten till Eskilstuna för att 
bese vapenverkstäderna. Vi voro inqvarterade dels på hotellet, dels ute 
i staden. Efter att ha superat på hotellet begaf jag mig till min inqvar-
tering i en familj. Midt i natten vaknade jag vid ett stort buller och 
larm, klockringning m. m. Jag klädde mig hastigt och rusade ut, hvar-
efter jag snart fick reda på, att hotellet stod i ljusan låga. Brandvä
sendet i staden, der elden icke varit lös på 30—40 år, var alldeles för-
summadt, och det härskade en fullständig villervalla, ända till dess vi, 
25 officerare, togo hand om släckningsarbetet utan någon hjelp af infö
dingarna. Att rädda hotellet, ett gammalt trähus, var dock icke möjligt; 
men vi lyckades förhindra eldens spridning till de öfriga trähusen, så att 
intet annat hus blef antändt. De, som bebodde de närmast hotellet lig
gande husen, hade alldeles förlorat besinningen. 1 ett hus kastades alla 
husgeråd ut genom fönsterna, äfven ett piano, som krossades emot sten
läggningen. 

Våren 1869 erhöll jag kommendering till Topografiska Corpsens 
instruktionsafdelning, som var förlagd till Askersund. Chef för afdel-
ningen var major Broström, en hedersman, som var mycket omtyckt af 
sina elever. Den lilla staden Askersund, som är särdeles vackert belä
gen mellan sjöarna Alsen och Vettern, var vid ifrågavarande tid mycket 
landtlig; gräset växte fritt på gator och torg, der fåren betade i godan 
ro. Om nätterna gick det brandvakt, som ropade ut timslagen: »Hör 
väktarens rop, klockan är tio slagen". Vi blefvo på det gästfriaste emot-
tagna på herresätena i trakten. Strax söder om Askersund ligger vid 
Vettern det ståtliga Stjernsund, som egdes af brukspatron Knut Cassel 
och hans hustru, född Schwan. Der voro vi ofta och åtnjöto den älsk
värdaste gästfrihet. Längre söderut vid Vettern ligger Aspa bruk, som 
egdes af brukspatron Robson, som äfven på det vänligaste emottog oss. 

När rittiden och de förberedande öfningarna voro aFslutade, fingo 
vi större distrikt till kartläggning, och vi voro då inqvarterade här och 
hvar å herrgårdar och i bondgärder. Så kom jag en gång att få qvarter 
på Skyllbergs bruk i Lerbäck s:n hos egaren, kapten Axel Burenstam 
och hans hustru Hedvig, född Hjelm. Den vänlighet jag under en må
nads tid åtnjöt i detta älskvärda hem, kan jag aldrig glömma. Kapten 
Burenstam hade en något butter yta, men han var i botten en förträff
lig man. 

1870 fick jag förnyad kommendering vid Topografiska Corpsens 
sommararbeten i Kalmar län. Afdelningen stod under befäl af öfverste 
Wederkopp och samlades i Kalmar, hvarifrån jag afreste till Pataholm, 
i hvars närhet jag skulle börja mitt arbete. Jag var mestadels inqvar-
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terad i bondgårdar och vistades ute i skog och mark från morgon till 
afton, endast åtföljd af en vägvisare, som bar mätbrädet och matsäcken. 
Om söndagarne sökte jag dock komma fram till mera bebyggda ställen 
för att träffa menniskor och inhemta underrättelser om det då som bäst 
pågående kriget mellan Tyskland och Frankrike. 

Ställen, der jag med gästfrihet emottogs, voro Haraldsmåla: baron 
och friherrinnan Raab, född Geete, Kronobäck: lagman Bergs, Berga: 
kammarherren och grefvinnan af Harmens, född Horn, Ruda: enkefru 
och fröken af Harmens samt Läggevi krutbruk: brukspatron Trädgårds. 
Under pingsten, då vi hade 4 dagar lediga, gästade jag, jemte en 
kamrat, Gustaf Raab, grefve Fredrik Posses på Ottenby å Öland, der 
det då fanns ett stuteri, för hvilket grefve Posse var chef. 

Till följd af alla dessa kommenderingar hade jag ännu icke gjort 
något rekrytmöte, men blef kommenderad till detta möte 1871. Befäl-
hafvare var majoren i armén, kaptenen vid reg:tet Otto Taube, gift 
med min kusin Augusta Rehbinder. Taube var generalstabsofficer och 
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stabschef vid IV. militärdistriktets stab. Han var en ovanligt kunnig och 
duglig officer, som var långt före sin tid. Under ifrågavarande rekryt
möte anordnade han öfningarne ungefär så, som 20 — 30 år senare blef 
allmänt brukligt, nemligen med marschöfningar (som utsträcktes ända 
till 4 mil på en dag), öfningar i bevakningstjenst och fälttjenst. Jag 
hade mycken nytta af detta möte, och det var på samma gäng angenämt, 
då Taube var en lika god kamrat som han var duglig i tjensten, och 
vi subalternofficerare höllo väl tillsammans. 

1872 var jag befälhafvare för reg:tets förberedande korpralskola, och 
1873 under sommaren tjenstgjorde jag såsom regementsqvartermästare 
hos öfverste Spens, som bodde på sin egendom Grensholmen norr om 
Roxen. 

S. å. om hösten erhöll jag kommendering till Gymnastiska Central
institutet i Stockholm, dit jag länge önskat komma. Föreståndare för 
Institutet var öfverste Gustaf Nyblaeus, och de förnämsta lärarne voro 
professorerna Hartelius och Ling, kaptenerna frih. von Vegesack („Tutte"), 
Silfversvärd och Törngren samt doktor Berg. Jag var bjuden att bo 
hos min morbroder, kommendörkapten Alfred Schönmeyr och hans 
hustru, född Cox, från Chile, och vistades hos dem första året af min 
kommendering. Jag deltog ganska mycket i societetslifvet och var ofta 
med på hofbalerna, hvilka på den tiden voro lysande samt mycket efter-
sträfvade, såväl de större som de mindre, hvilka sistnämnda voro de 
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roligaste. De 2 år jag tillbragte vid Institutet förflöto angenämt. Våren 
1875 blef jag utexaminerad i militär, pedagogisk och sjukgymnastik. 

Jag hade nu fått smak på att ligga i Stockholm och lyckades s. å. 
få en ny kommendering der. Jag blef nämligen beordrad att från den 
1 sept. tjenstgöra i Generalstaben med anställning i Landtförsvarsdeparte-
mentets kommandoexpedition, hvars chef var Otto Taube. Chef för 
departementet var statsrådet general Oscar Weidenhielm. Hvarje officer 
i expeditionen hade sin „detalj", och jag erhöll skarpskytte- och bok
detaljen (arméns reglementen och instruktioner). 

Vid min kommendering var fästadt ett vilkor, nemligen att jag skulle 
fullgöra de kommenderingar utom reg:tet, hvartill jag kunde komma i 
tur, och detta vilkor togs i anspråk, då jag i jan. 1876 blef beordrad 
att tjenstgöra vid II. militärdistriktets garnisonskommendering i Carls-
krona. Denna kommendering utgjordes af en chef, kapten Edgar Ene-
ström, 6 subalternofficerare, 7 underofficerare och 250 man, deraf jag 
hade med mig från reg:tet en löjtnant, två underofficerare och 60 man. 
Jag var kommenderad såsom gymnastikofficer och hade med anledning 
häraf en ganska sjelfständig verksamhet. Efter afslutandet af denna 
tjenstgöring, som varade i 6 månader, återgick jag i juni 1876 till 
tjenstgöring i Kommandoexpeditionen, der d. v. majoren vid general
staben frih. Axel Emil Rappe i Taubes frånvaro var tjenstförrättande 
chef, och der förutom mig endast löjtnant Fritz Lovén var kommenderad 
under sommaren. 

1877 gjorde jag icke möte på regementet, utan tjenstgjorde hela 
sommaren i expeditionen och var i slutet deraf beordrad att deltaga i 
Generalstabens fältöfningar i trakten mellan Uppsala och öregrund— 
östhammar. Ledare af öfningarna var chefen för Generalstaben gene
ralmajor frih. Hugo Raab, och deltagarne voro delade i tvenne kårer, 
östkåren under öfverstelöjtnanten grefve Snoilsky, hos hvilken jag tjenst
gjorde som adjutant, och Vestkåren under öfverstelöjtnant Stecksén. 

Jag hade länge önskat få gå i utländsk krigstjenst, och ett tilfälle 
dertill erbjöd sig samma år. Tre stipendier af statsmedel voro nemligen 
lediga, och två deraf skulla bortgifvas, ett till en infanterist och ett till 
en kavallerist. Jag sökte det förstnämnda och erhöll det. På derom 
af mig gjord anhållan bereddes mig officielt anställning i franska armén. 

Den 9 sept. (1877) erhöll jag meddelande om, att jag f. o. m. den 
1 oktober var anställd vid 76. franska linieinfanterireg:tet i Orléans. 
Samma dag blef jag genom telegram underrättad om, att min fader in
sjuknat i lunginflammation, och att hans tillstånd var betänkligt. Jag reste 
genast ned till Söderköping och träffade min fader ännu i lifvet; men 
den 13 sept. afled han. Härigenom blef min resa till Frankrike upp
skjuten, så att jag ej kunde anträda den förr än den 20 oktober. 

Jag reste öfver Korsör, Kiel, Hamburg och Köln och anlände den 
23 okt. till Paris, der jag uppehöll mig en vecka, gjorde uppvaktningar 
och såg mig omkring. 

Den 31 okt. kom jag till min tjenstgöringsort Orléans och anmälde 
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mig hos vederbörande. Jag tillhörde 76. linieinfanterireg :tet, hvars 
chef var öfverste Gueytat, 20. inf.-brigaden, general Thibaudin, 10. 
inf.-divisionen, general Appert, och 5. armécorpsen, general Bataille. Af 
alla dessa chefer blef jag mottagen på det mest förekommande sätt, och 
regementets officerskår emottog mig likaledes med den största vänlighet. 

General Bataille ställde en häst ur sin eskort — en pluton drago
ner — till mitt förfogande, hvilket beredde mig en stor fördel och 
mycket nöje Chefen för nämnda 
eskort var löjtnanten Louis Picard, 
en synnerligen intelligent och du
gande officer, som sedermera gjort 
sig känd såsom en framstående 
militärförfattare. Vi voro mycket 
tillsammans, och han blef mig en 
vän för lifvet. 

Den franske officerns lif är 
ganska enformigt; han går från 
kasernen till Ja pension", der han 
intager sina måltider, och derifrån 
till „le cercle", der han dricker 
sin mazagran (kaffe med cognac i) 
och spelar sin domino, dag ut och 
dag in, år ut och år in. Jag hade 
naturligtvis mycket att göra med 
att sätta mig in i språket och tjenst-
göringen, lära mig de många regle
mentena m. m., hvartill sedermera 
kom societetslifvet, som bragte om-
vexling i den enformiga tjenstgörin-
gen. 1 Orléans fanns en ganska 
förnäm och svårtillgänglig societet, 
som utgjordes af gamla legitimistiska 
familjer. Jag blef utan svårighet 
upptagen i densamma och var ofta 
bjuden på baler och middagar. 

Den 1 maj 1878 öppnades verldsutsiällningen i Paris af franska 
republikens president, marskalk de Mac Mahon, med stora ceremonier, 
till hvilkas öfvervarande jag var inbjuden. Under det expositionen på
gick, var jag ofta i Paris. Den 20 juni var jag inbjuden att i marskalk de 
Mac Mahons suite deltaga i en stor revue på Longchamp med 25 000 
man och nästa dag på middag i Elysée-palatset, då jag blef presenterad 
för marskalken och marskalkinnan de Mac Mahon, för marskalk Can-
robert m. fl. märkliga personer. Jag var derjemte bjuden på baler i 
Elycée-palatset samt hos ministrarna. 

Festerna, hvartill verldsexpositionen gaf anledning, afslutades med 
en stor bal, som republikens president marskalk de Mac Mahon och 
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hertiginnan af Magenta den 22 okt. gåfvo i slottet i Versailles för de 
främmande furstliga personerna. Jag deltog äfven i denna ståtliga fest, 
till hvilken 15 000 gäster sades vara inbjudna. Der var en lysande 
samling högheter: kronprinsen af Sverige, kronprinsen och kronprinsessan 
af Danmark, prinsen och prinsessan af Wales, prins Amedeo af Italien, 
namnkonungen af Spanien don Francisco d'Assisi och f. d. drottning Isa
bella af Spanien. Samma natt reste jag tillbaka till Orléans för att den 
23 okt. bevista den namnkunnige biskopen af Orléans Dupanloups be-
grafning, som egde rum under stora högtidligheter. 

Under loppet af sommaren s. å. deltog jag under general Thibaudin 
i 20. infanteribrigadens fältöfningar i trakten af Beaugency-Cravant 
eller i samma terräng, der general Chanzy den 6 — 8 dec. 1870 ut
kämpade heta strider mot tyskarne under prins Friedrich Karl. Äfven 
gjorde jag en resa till de stora hafsbaden vid Arcachon vid kusten af 
Atlantiska hafvet. 

Hösten 1878 gjorde jag besök i tvenne af Frankrikes förnämsta 
militärutbildningsanstalter, krigsskolan i St. Cyr och gymnastikskolan i 
Jointville le Pont. Chefen för krigsskolan i St. Cyr, general Henrion, 
hade inbjudit mig att göra ett besök vid denna ryktbara skola lör franska 
krigare. Han mottog mig på det vänligaste och ställde till min disposi
tion en officer, som visade mig omkring och meddelade mig upplysnin
gar. På den tiden försåg St. Cyr franska armén med 2/3 dess °^' 
cersbehof; den återstående tredjedelen tillhörde underofficerarne. Vid 
gymnastikskolan vid Jointville le Pont utbildades samtidigt 30 officerare 
och 1 200 underofficerare och soldater. De s. k. monitorerna, biträdande 
lärare af underofficers grad, voro fullständiga akrobater. 

Min tjenstledighet i svenska armén och mitt tillstånd att tjenstgöra 
i franska armén blef förlängd på ytterligara ett år. Min önskan var 
emellertid att få komma till Algeriet, der man kunde ha hopp om att 
få deltaga i ett fälttåg, och jag ämnade söka förflyttning till något zouav-
reg:te. Då general Appert erfor detta, föreslog han mig att i stället 
söka ansiällning i generalguvernörens öfver Algeriet general Chanzy 
stab. Genom bemedling af general Appert lyckades äfven detta, och 
genom resolution af d. v. krigsministern, general Borel, erhöll jag till
stånd att under ett år tjenstgöra i generalguvernörens öfver Algeriet 
och general en chef för krigsmakten till lands och sjös derstädes mili
tärkabinett med tillstånd jemväl att i generalstabens olika afdelningar 
studera de delar af tjensten, jag önskade lära känna. 

Med anledning häraf uppvaktade jag i slutet af dec. (1878) general 
Chanzy, som för tillfället befann sig i Paris, och blef mycket vänligt 
mottagen af „ Andra Loirearméns" ryktbare befälhafvare, som hälsade 
mig välkommen i hans stab. Den 12 jan. 1879 afreste jag till Alger, 
men gjorde först en tur åt Rivieran, der jag i Menton besökte min 
förre chef, generalmajoren frih. Hugo Raab och hans hustru född Grill. 
Den 20 jan. anlände jag till Alger. 

General Chanzy var ännu icke återkommen till Alger, och han kom 
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aldrig åter, emedan han blef utnämnd till ambassadör i St. Petersburg. 
Jag anmälde mig till chefen för hans militärkabinett, öfverstelöjtnanten 
le Mouton de Boisdeffre, samt till chefen för XIX. armékårens general
stab, general Vuillemot. Jag blef placerad till tjenstgöring på general
staben, och efter ett par veckor erhöll jag i uppdrag att förestå „le bu-
reau de la justice militaire". 

Marskalk de Mac Mahon hade emellertid i jan. 1879 afgått såsom 
franska republikens president och efterträdts af advokaten Jules Grévy. 
Följden häraf blef, att den civila och militära makten i Algeriet, som 
innehafts af generalguvernören, skildes åt. Till civilguvernör utnämndes 
i slutet af mars presidentens broder, advokaten Albert Giévy, och till 
chef för XIX. armékåren general Saussier, under hvars befäl jag sålunda 
kom att stå. General Vuillemot afgick äfven såsom generalstabschef 
och efterträddes af öfverste Gourseaud. Souschef i generalstaben och 
min närmaste chef var elsassaren öfverstelöjtnant Riff. Som det icke 
ansågs lämpligt, att jag tjenstgjorde hos den civile guvernören, fortsatte 
jag att tjenstgöra i generalstaben såsom byråchef. 

Bland de officerare, med hvilka jag var mest tillsammans i Alger, 
voro löjtnanten vid 1. zouavreg:tet Léautier, sedermera general, under
löjtnanten vid turkos Franchet d'Esperai, sedermera marskalk af Frank
rike, samt löjtnanten vid generalstaben Picquart, sedermera ryktbar för 
sitt ingripande i Dreyfusprocessen och såsom krigsminister i Clemen-
ceaus regering. Vi voro medlemmar af samma matlag i officerarnes 
cercle och gjorde nästan dagligen långa ridter tillsammans i Algers om-
gifningar. 

Förutom dessa ridter gjorde jag flera längre utflygter, såsom till 
Kebeur Roumia, en numidisk konungagraf liknande en pyramid, 70 km. 
från Alger i närheten af staden Coléah, dit jag ensam färdades till häst, 
och under hvilken färd jag äfven besökte trappistklostret vid Staoueli. 
Vidare företog jag en resa till Orléansville, en liten stad i vestra delen 
af provinsen Alger, till de varma baden vid Hammarn Melhouan i At
lasbergen samt till staden Médéah, säte för chefen för subdivisionen 
Médéah, som då var generalen prince de la Tour d'Auvergne, af hvil
ken jag blef på det vänligaste mottagen. Från Médéah gjorde jag till
sammans med kaiden Ahmed-ben-Abd-el-Kader en åtta dagars resa till 
häst i Atlasbergen, deltog derunder i en vildsvinjagt samt emottogs med 
österländsk gästfrihet af den gamle ansedde kaiden El Hadj-Kouider-ben-
el-Hadj-el-Meloud. 

Jag befann mig den 2 juni i Blidah på en stor folkfest med kapp
löpningar och efterföljande „caroucelle", hvartill jag blifvit inbjuden af 
officerarne vid det algieriska hästjägarregrtet, då ett rykte spred sig, att 
berberna i Aurés, ett bergland i östra delen af provinsen Constantine, 
gjort uppror. Redan den 3. afsändes med en transportångare en del 
trupper af Algers garnison till förstärkning af divisionen Constantine, 
och den 4. afreste jag öfver Philippeville till Constantine, der jag enligt 
order anmälde mig till expeditionens chef, divisionsgeneral Forgemol de 
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Bostquénard, i hvars stab jag fick anställning. Den 9. begaf sig gene
ralen med sin stab, hvars chef var öfverstelöjtnanten vid generalstaben 
prince de Polignac, till Batna, der en af de kolonner, som skulle in
tränga i Aurés, samlades under general Logerots befäl. Af de öFriga två 
kolonnerna samlades den ena i Biskra under befäl af öfverste Cajard 
och den andra i Khenchela under befäl af öfverste Gaume. Expeditions
kårens samlade styrka var 6 794 man. 

Aurés, som i öster gränsar till Tunesien, är ett högland, som i sig 
innesluter de högsta berg i Norra Afrika med toppar af öfver 2 300 
meter, och man kan endast genom tre mycket svårtillgängliga pass in
tränga i detsamma. Batnakolonnen, med hvilken general en chef följde, 
uppbröt den 12 juni och inträngdeden 16 i Toubapasset efter en skarp 
strid med berbsrna under cheriffen Mohammed-ben Abderrahmans befäl. 
Sedan kolonnen genomtågat passet, slog den läger i Medinadalen i hjer-
tat af Auiés, der den förnämsta åf de upproriska stammarna, Ouled-Da-
oud, var bosatt. Biskrakolonnen inträngde i landet genom Tiraniminpas 
set och Khenchelakolonnen genom det fruktansvärde Tizougarinpasset 
under ständiga skärmytslingar med berberna. 

Från Medina utsändes flera detachement för att fullborda landets 
underkufvande, och dessa hade ofta strider med berberna, som äfven 
om natten flera gånger oroade de franska förposterna. En karta öfver 
Medinadalen i skalan 1:10 000 upprättades af mig enligt erhållet upp
drag, och jag verkställde flera rekognosceringar, hvaraf den svåraste var 
den af Tizougarinpasset, vid hvilket tillfälle löjtnant Picquart var med 
mig och delade den fara, j«*g dervid löpte att bli nedhuggen af den 
upproriska berberstamman Beni-bou-Sliman, med hvilken vi samman
stötte. 

Cheriffen, som på alla sidor trängdes af de franska kolonnerna, hade 
slutligen ingen annan utväg än att med en del af sina anhängare kasta sig 
ut i Sahara, der de flesta omkommo. De upproriska stammarna begärde 
sedan „aman" (fred) och underkastade sig. 

Med anledning häraf upplöstes expeditionskåren, och trupperna, utom 
en del af general Logerots kår, som skulle genomtåga det upproriska 
landet i flera riktningar, anträdde åter marschen till sina hemorter. Ge
neral Forgemol, med hvilken jag följde, bröt upp från Medina den 15 
juli och tågade öfver högbergen på en dittills okänd stig till Batna, 
hvarvid den romerska ruinstaden Lambessa passerades. Från Batna 
tågade jag med kavalleriet på fyra dagsmarscher till Constantine, 120 
km., och besökte under vägen Madras'en, ett slags pyramid af liknande 
konisk form som Kebeur Roumia. Den 20 juli inryckte vi i Constan
tine efter en ganska besvärlig marsch i den starka sommarhettan. Der
ifrån reste jag öfver Philippeville tillbaka till Alger, dit jag anlände den 
27 juli efter omkr. 2 månaders bortovaro. 

Värmen i Alger var vid denna tid af sommaren fruktansvärd, och 
som jag behöfde hvila mig efter fälttåget, erhöll jag en månads tjenst-
ledighet, som jag tilbringade i Orléans, hvarefter jag åtenände till Alger, 
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der jag stannade till i februari 1880, under fortsatt tjenstgöring vid 
XIX. armécorpsens generalstab. 

Under min sista vistelse i Orléans, der jag tillbringade någon tid 
för att taga afsked af mina många vänner, erhöll jag Hederslegionens 
riddartecken, som öfverlemnades mig af chefen för V. armécorpsens 
generalstab, generalen grefve de Clermont Tonerre. och senare erhöll 
jag „une lettre de félicitations" från franske utrikesministern de 
Freycinet, som deri säger, att 
denna utmärkelse blifvit mig till
delad med anledning af de goda 
tjenster, jag gjort under fälttåget 
till Aurés. 

I Paris uppvaktade jag bl. a. 
general Saussier, som för till
fället befann sig der, och krigs
ministern general Färre, som 
uppdrog åt mig att till konung 
Oscar framföra hans vördnad 
(présenter ses respects), hvilket 
jag fullgjorde vid min återkomst 
till Sverige. Den 18 april (1880) 
återkom jag till Stockholm efter 
en frånvaro af två och ett hälft 
år, och den 28 s. m. inryckte 
jag på Malmen såsom befäl-
bafvare för Andra Lifgrenadier-
reg:tets rekrytmöte. 

Kort efter blef jag transpor
terad till förste regementsadjutant 
och bosatte mig i Linköping, der 
jag 6 månader af året tjenstgjorde 
i majorsexpeditionen under då
varande öfverstelöjtnanten Robert 
Elliot. Tre månader om året HENRIETTE REHBINDER F. GRILL (Tab. 68) 
tjenstgjorde jag såsom regements-
qvartermästare hos regementschefen öfversten grefve Harald Spens, i 
hvars gästfria hem på Grensholmen jag rönte mycken vänlighet. De 
återstående 3 månaderna tillbragte jag på resor i Frankrike, Schweiz 
och Italien. Under dessa resor företog jag flera bergsbestigningar, så
som af Puy de Dome och Puy de Pariou i Auvergne, Mont Ventoux i 
Provence, samt Saline, les Vairons, Mont Brévent och Jardin de la Mer 
de Glace i Savoyen, de två sistnämnda tillhörande Mont Blanc-kedjan 
och omkr. 3 000 meter höga. Sommaren och en del af hösten 1887 
uppehöll jag mig vid en liten badort å ön Parquérolle, tillhörande den 
Hierska ögruppen i Medelhafvet. 

År 1889 tillbringade jag en del af sommaren i Marstrand, der jag 
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förlofvade mig med Henriette Grill, dotter af öfverstelöjtnanten i Gene
ralstaben Claes Lorentz Grill, till Godegård, och Henriette Lidman, som 
var dotter till den för sin lärdom frejdade domprosten i Linköping Sven 
Lidman och Ebba Annerstedt. Claes Grill tillhörde den gren af den 
urgamla genuesiska doge-ätten del Grillo, som utflyttade till Tyskland 
och 1571 erhöll romersk riksadlig Aärdighet samt på 1600-talet öfver 
Holland i konung Gustaf II Adolfs tid inkom till Sverige, der ätten snart 
gjorde sig bemärkt genom storartade företag på handelns och industri
ens område, genom sin rikedom, sin uppoffrande fosterlandskärlek och 
sitt mecenatskap. 

Den 1 dec. 1889 firades vårt bröllop på Godegård, hvarefter vi bo
satte oss i Linköping. Jag var då kapten och chef för Vestanstångs 
kompani. 

År 1897 blef jag uttsedd till Andra fördelningens militärförenings 
stipendiat för 1898, och genom ministern för utrikes ärendena, som då 
var grefve Ludvig Douglas, erhöll jag tillstånd att under 3 månader 
följa öfningarna vid det i Bruxelles förlagda belgiska grenadierrege-
menter. 1 början af maj 1898 afreste jag till Bruxelles och blef der 
mycket väl mottagen af konung Leopold II och de militära myndig
heterna samt af svenska envoyén, grefve Gyldenstolpe. Chef för belgi
ska grenadierreg:tet var öfverste Wahis, som förut varit generalguvernör 
i Kongo, chef för 8. brigaden generalmajor Daelman och chef för 4. 
fördelningen generallöjtnant Bocquet. 

Belgien hade vid denna tid en civil krigsminister, Vandenpeerebom, 
en originell och mycket duglig man Han visade mig mycken välvilja, 
och det anseende, jag åtnjöt hos honom, hade en för Belgien vigtig följd. 
Under ett samtal oss emellan utfrågade han mig angående svenska ar
méns organisation m. m , och då han erfor, att våra värnpliktiga icke 
erhöllo mera än 90 dagars ötning, förklarade han, att detta vore alldeles 
för litet, hvilket jag naturligtvis medgaf, men tillade att vi hoppades att 
snart få ett års öfning för de värnpliktiga. — Kan ni då göra soldater 
på så kort tid? sade ministern. — Ja, svarade jag, jag tror det, ty vi 
hafva två stora hjelpmedel härtill: för det första kunna alla värnpliktiga 
läsa och skrifva, och för det andra hafva vi den Lingska gymnastiken 
för deras kroppsliga utveckling. — Hur skall man få lära sig den? frå
gade ministern. — Det bästa sättet är, sade jag, att skicka en belgisk 
officer till Sverige för att studera den svenska gymnastiken vid armén 
och Gymnastiska Centralinstitutet i Stockholm, och jag tillåter mig att 
såsom en synnerligen lämplig person för deita uppdrag föreslå kapten 
Lefebure vid grenadierregementet. Ministern skickade genast efter sin 
kabinettschef, öfverstelöjtnant Libbrecht, sade honom, hvad jag föreslagit, 
och befallde, att Lefebure samma höst skulle sändas till Sverige. Lefe
bure hade vid min ankomst till Bruxelles ställts till mitt förfogande för 
att meddela mig upplysningar och i öfrigt bistå mig, och jag hade snart 
lärt mig uppskatta hans stora intelligens, duglighet, energi och ovanliga 
omdömesförmåga. Han blef verkligen afsänd till Sverige i dec. 1898, 
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VICTOR RKHBINDKR (Tab. 68) 
(Efter taHa af Axel Sparre) 

hvilket hade till följd den svenska gymnastikens införande i belgiska 
armén och vid de belgiska ungdomsskolorna. 

Under min vistelse i Belgien besökte jag de flesta militära verk och 
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inrättningar, såsom arméns pupillskola i Alost, militärskolan för utbild
ning af officerare i Bruxelles, befästningarna kring Antwerpen och Lut-
tich m. fl. Derjemte bevistade jag dagligen alla grenadierreg:tets öfnin-
gar i Bruxelles omgifningar samt dess skjutöfningar vid Viville nära 
Arlons i södra Belgien. 

Jemte en ordonnans hade en god häst blifvit ställd till mitt förfo
gande, och jag begagnade mig äfven deraf för att göra långa ridturer i 
Bruxelles omgifningar samt för att deltaga i en „paper hunt", som 
blifvit anordnad af kavalleriofficerarne i Bruxelles. Att en så gammal 
officer deltog i en dylik ridt i den oländiga och svåra terräng, som om-
gifver Bruxelles, väckte uppmärksamhet, och då jag vid upploppet, 
öfverhöljd af smuts och dy, blef föreställd för drottning Henriette af 
Belgien, gjorde hon mig många komplimanger och berättade mig, att 
hon vore en ifrig ryttarinna och mycket sysselsatte sig med sina hästar, 
som hon dresserade i frihet. 

Vid Beverloo i närheten af holländska gränsen hade belgiska armén 
ett stort öfningsläger, som turvis begagnades af arméfördelningarna. 
Sommaren 1898 låg andra fördelningen i lägret, och efter inbjudning 
af arméfördelningschefen, generallöjtnant Bertrand, bevistade jag den 
delen af öfningarna, då brigad uppträdde mot brigad. Brigadchefer voro 
generalmajorerna Smal och Rahier. Öfningarna voro omvexlande och 
lärorika. 

Jag begagnade naturligtvis tillfället atl se mig om i Belgien och 
Holland. Sålunda besökte jag i Belgien Antwerpen, der svensk-norske 
generalkonsuln Christoffersen och hans hustru, född Juhlin-Dannfelt, 
visade mig mycken vänlighet, Mecheln, Brugge, Ostende, Gent, Namiir, 
Arton, Luttich, Serain, Dinant, Spa, Theux och den märkvärdiga grottan 
vid Han sur Lesse. Under ledning af f. d. professorn i krigshistoria, 
majoren baron de Heusch, besökte jag äfven Waterloo, der vi genom
vandrade och grundligt studerade det berömda slagfältet. 

Jag var under min vistelse i Belgien ofta bjuden på middag till olika 
officerskårer, till enskilda officerare m. fl, hvarvid alltid föreslogs en 
skål för konungen af Sverige och för svenska armén, hvilken jag be
svarade med en skål för belgiernas konung och för belgiska armén. 

I Holland besökte jag två holländska officerare, som på 1870-talet 
varit besiktningsofficerare vid Finspongs kanongjuteri, och som jag då 
varit mycket tillsammans med. En af dem, major Bischop, träffade jag 
i lägret vid Oldebroek, der han var chef för artilleriets skjutskola, och 
der jag var hans gäst under några dagar. Öfverstelöjtnant Veen Valck 
var bosatt i Haag, der jag uppsökte honom. De båda holländska offi
cerarne talade ännu svenska, fastän de icke på omkr. 20 år vistats i 
Sverige, och de emottogo mig som en gammal kamrat. Derjemte be
sökte jag Amsterdam, Zaandam och badorten Scheveningen. 1 början 
af aug. reste jag hem igen till Sverige. 

Följande år förde jag under fälttjenstöfningarna i Kristianstads län 
befälet öfver Andra Lifgrenadierregementet, som då för första gången 
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GODEGÅRD 

under dylika öfningar hade beväringen med i ledet och var formeradt 
på tre bataljoner. 

Sommaren 1900 befann jag mig på Malmen såsom befälhafvare för 
Andra Lifgrenadierregementets beväringsrekrytmöte. Riksdagen hade be 
viljat anslag till en försöksmobilisering af en del utaf armén, och då det 
naturligtvis var en hemlighet, hvilka regementen som skulle mobiliseras, 
lefde man öfverallt i den största spänning. Vi hade haft några fall af 
hjernhinneinflammation i lägret, och jag hade med anledning häraf flyttat 
ut manskapet i tält och var sysselsatt med att låta reparera och desin
ficera alla fyra manskapsbarackerna. Jag pådref arbetet med fart i den 
tanken, att mobiliseringsordern skulle träffa oss. Samma dag arbetet 
med barackerna var färdigt, den 27 juni, kom också order om att sätta 
regementet på krigsfot. 

Nu blef det lif och rörelse af. Beväringsmanskapet ankom i kon
tingenter och inmönstrades. Jag inmönstrade omkring 1 000 man, och 
det var glädjande att kunna vitsorda, att inställelsen var nästan man
grann, och att ingen enda var drucken. Det var ett vackert prof på 
plikttrogenhet och ordning. ' 

De officerare, öfver hvilka reg:tet förfogade, voro gifvetvis alldeles 
otillräckliga för behofvet, och en del af Kalmar reg:tets officerskår var 
beordrad att fylla detsamma. När reg:tet den 9 juli utryckte till den 
fälttjenstöfning, som i trakten af Linköping —Malmen egde rum med de 
mobiliserade trupperna under konung Oscar Il's ledning, fattades icke 
en enda man eller en enda persedel, utan allt var fullständigt i enlighet 
med mobiliseringsplanen. I nämnda öfning deltogo äfven Första Lif-
grenadierreg:tet och Vermlands fältjägarkår samt en del af Smålands 
husarreg:te och Andra Göta artillerireg:te. Jag förde reg:tets första 
bataljon, och det var ganska olika att föra befälet öfver en mobiliserad 
sådan än öfver de vanliga små exercisbataljonerna. 
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1901 förde jag under regementschefen öfverste Lovéns sjukdom och 
permission befälet öfver Andra Lifgrenadierregitet under tiden april— 
juli, hvarunder regementsmöte och beväringsrekrytmöte pågingo. 

S. å. i aug. öfverlät min svärfader, öfverstelöjtnant Grill till sina fyra 
barn genom köp sin egendom Godegård, hvari min hustru och jag så
lunda blefvo delegare lör en fjerdedel. Det bildades ett familjebolag, 
hvari förutom oss blefvo delegare min svåger brukspatron Theodor Grill, 
min svägerska friherrinnan Regina Lagerfelt född Grill, enka efter f. d. 
löjtnanten, godsegare frih. Adolf Lagerfelt, samt min svägerske fru Ina 
Tersmeden född Grill och hennes man, auditören, v. häradshöfdingen 
Benjamin Tersmeden. Till disponent på egendomen utsågs brukspatron 
Theodor Grill. 

Det långa skede af mitt lif, som utgjordts af min aktiva tjenst vid 
armén, nalkades nu sitt slut. Förutom hvad som redan omnämnts, hade 
jag vid reg:tet haft åtskilliga uppdrag, såsom att vara ledamot af och 
sedermera ordförande i förvaltningsdirektionen, att vara befälhafvare för 
Skeninge kompaniområde samt senare för reg:tets första eller Östra ba
taljonsområde, till hvilken sistn. befattning hörde att vara ordförande i 
inskrifningsnämnden för Lifkompaniområdet och Tjusts kompaniområde. 

Den 17 april 1902 hade jag uppnått åldersgränsen, och samma 
dag ingick min afskedsansökan, hvilken beviljades den 25 s. m., hvar-
vid jag samtidigt utnämndes till öfverste i armén. 

Redan såsom kadett hade jag börjat intressera mig för ätten Reh-
binders historia. Det var dock först på 1880-talet jag på allvar började 
mina undersökningar. Genom många år sysselsatte jag mig på fristun
der med litteraturstudier och arkivforskningar samt förde en vidlyftig 
korrespondance med utländska slägtingar och ett stort antal andra per
soner, som voro mig till stor hjälp under mina genealogiska forskningar. 
Jag hade sålunda samlat ett mycket stort material till ättens historia; 
men ännu hade jag icke haft tillfälle att genomgå det vigtiga familjearki
vet på Uddrich. Jag hade flera gånger bjudits dit, men hinder hade 
uppstått och ingen resa blifvit utaf. 

Då erhöll jag sommaren 1902 ett bref från riksgrefven Reinhold 
Rehbinder, hvari han uppmanar mig att icke längre uppskjuta min resa, 
emedan han vore gammal och sjuklig, så att om jag icke snart uppsökte 
honom, vore det att befara, att vi aldrig skulle träffas. Detta bestämde 
mig, och den 9 juli afreste jag med ångbåt från Stockholm till Helsing
fors och vidare till Reval, der jag stannade i två dagar för att bese 
staden och studera Rehbinderska familjeminnen i dess kyrkor och å 
Riddarhuset. 

Den 13 juli afreste jag till Uddrich, som ligger i närheten af Taps 
jernvägsstation, der jag blef hemtad med ekipage. Efter något öfver en 
timmes färd skymtade en stor hvit slottsbyggning fram mellan stora 
lummiga trädgrupper; det var Uddrich. Manbyggnaden är uppförd af 
sten i italiensk stil, i två våningar och sousterrain. Den verkar något 
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tung, men tar sig ståtligt ut genom sin storlek och sina goda propor
tioner; den har i längden 15 fönster och i bredden 5. 

Reinhold Rehbinder, som var en äldre, medelstor man af ett distin-
gueradt, men sjukligt utseende, tog emot mig med stor hjertlighet och 
hälsade mig välkommen till ättens stamgods. Sedan gjorde vi en 
promenad i omgifningarna Invid Uddrich åt gårdsidan finnes en liten 
sjö, ur hvilken rinner en å. Sedan man på en bro passerat denna, 
kommer man in i en mycket stor och vacker park, som hade en areal 
af nära 50 hektar, och der det fanns omkr. 20 km. vägar att under
hålla. I denna park är familjens grafkapell uppfördt. I öfrigt är slottet 
omgifvet af stora åkerfält, och den i allmänhet släta och öppna trakten 
påminner mest om Skåne. 

Jag satte mig genast till verket att göra studier i familjearkivet och 
fann det rikare än jag hade väntat. Under det jag dref mina arkiv
studier, var jag hvarje dag ute kring egorna, antingen med egendoms
herren eller med hans förvaltare, herr von Siewers. Den gamle grefven 
tycktes stå på en mycket god fot med sina underhafvande. När vi träf
fade bönderna ute, helsade de höfligt genom att taga af sig mössan, 
men utan kryperi, i det de sade „tere!a (goddag), och när grefven af-
lägsnade sig ifrån dem, sedan han samtalat med dem, sade han: 
„jumalaga!" (å dieu). Herr von Siewers berättade, att grefven var mycket 
god mot sina underhafvande, hvars ställning han på allt sätt sökte för
bättra. 

Reinhold Rehbinders son Henrik, som bebodde egendomen Mönni-
korb, 5 km. derifrån, kom på besök dagen efter min ankomst. Han 
var då 42 år gammal och hade ett ovanligt vackert och sympatiskt 
utseende. På Mönnikorb gjorde jag några dagar senare bekantskap 
med hans hustru, Madelaine von Kotzebue, en mycket vacker och in
tagande dam, samt med deras barn. Alla talade de franska, tyska, ryska 
och estniska, hvilka språk dagligen talades omvexlande af alla familjens 
medlemmar. Mönnikorb, som ligger midt på den stora slätten invid en 
liten sjö, var omgifvet af en vacker park, utanför hvilken sträckte sig 
stora sädesfält. 

Sedan jag tillbringat en och en half vecka på Uddrich, vistades jag 
några dagar på Mönnikorb, hvarefter Henrik Rehbinder åtföljde mig till 
villa Solitude vid Östersjön för att besöka hans syster Stella, gift 
med sin kusin godsegaren Konstantin von Bremen. Äfven med dessa 
älskvärda slägtingar var det ett stort nöje att göra bekantskap. Der
ifrån begaf jag mig öfver Kegel till Reval, der Reinhold Rehbinder ställt 
sitt vid Breitstrasse belägna hus, som han bebodde under vintrarna, till 
mitt förfogande. 

Efter en dags uppehåll i Reval reste jag öfver Finska viken till 
Helsingfors. Här hade jag nöjet att göra bekantskap med general
majoren friherre Alfred Rehbinders enka, friherrinnan Mathilda Rehbin
der, född Tigerstedt, en särdeles älskvärd, berest och beläst dam, som 
tog emot mig som en verklig slägting. Jag hade äfven tillfälle att stifta 
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bekantskap med en del af Helsingfors' societet genom generalmajor af 
Lindfors' vänlighet att bjuda mig på middag på hans vackra landställe 
Thurholm på en ö i skärgården; der var församladt ett sällskap af 40— 
50 personer, bland dem generalens dotter fru Signe Mittag Leffler, gift 
med min syssling, den ryktbare matematikern professor Gösta Mittag-
Leffler. 

Från Helsingfors reste jag till Åbo och derifrån med ångbåt till det 
i skärgården belägna Rehbinderska 
godset Korsnäs. Det egdes då af 
Sten Otto Rehbinders tvenne söner, 
Berndt Otto och Gustaf Henrik, hvaraf 
den förstnämnde jemte sin moder, 
född Bremer, bodde der och hos sig 
uppfostrade broderns son, som äfven 
hette Gustaf Henrik. På Korsnäs fanns 
ett familjearkiv, hvarur jag gjorde en 
god skörd. 

Efter min återkomst till Åbo gjorde 
jag ett besök på Wiksberg i Pemar 
s:n, hvilket gods egts af ministerstats
sekreteraren grefve Robert Henrik 
Rehbinder, men efter hans död öfver-
gått till hans hustrus slägt Hedenberg 
och vid tiden för mitt besök egdes 
af herr Constantin von Wendt, gift 
med en Hedenberg. Jag blef på det 
gästfriaste emottagen af egaren och 
hade tillfälle att besöka den Rehbin
derska familjegrafven vid St. Jakobs 
predikohus, der Robert Henrik Reh-
binder, hans hustru och hans föräldrar 
ligga begrafna. 

NICOLAI VON STIERNHIELM Emellertid pådref jag mina slägt-
historiska forskningar med ökad fart. 

Jag fortsatte äfven att genom en vidsträckt korrespondence samla upp
lysningar om utländska grenar af ätten. Bland dem, som visade mig 
hjelpsamt tillmötesgående, var hr. Nicolai von Stiernhielm, till Wassula 
i Lifland, hvilken tillhör samma ätt som „svenska vitterhetens fader" 
Georg von Stiernhielm, och som härstammar från Georg Erik von 
Stiernhielm och Charlotta Dorothea Rehbinder (Tab. 26). Nicolai von 
Stiernhielm var älskvärd nog att skänka mig Bernhard Otto Rehbinders 
fältmarskalksfullmakt, den stora afbildningen af hans anträd samt det 
vackra oljefärgsporträttet af hans andra hustru, född grefvinna di 
Piossasco. 

Sommaren 1903 gjorde jag en resa till Tyskland och Belgien, der 
jag i Bruxelles sammanträffade med min vän Lefebure, som då var chef 
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HÄLLA 

för belgiska arméns gymnastikskola, och som med stolthet visade mig 
sina elever, som voro utmärkt väl utbildade efter det svenska Lingska 
systemet. 

År 1904 antog jag erbjudandet att taga befälet öfver Vesterviks 
rullföringsområde med vilkor att äfven vara ordförande i inskrifnings-
nämnden. Vår vistelse i den vackert belägna lilla staden kom att vara 
ända till sommaren 1911, då vi flyttade till Hälla gård i Godegårds s:n. 

Som redan är nämndt, hade vi, sedan öfverstelöjtnant Grill 1901 till 
sina fyra barn öfverlemnat det stora Godegårdsgodset, bildat ett familje
bolag. Godset utgjordes af 19u/is hemman med en areal af omkr. 
10 000 tunnland, deraf omkr. 1 100 åker och öfver 8 000 skog. Sedan 
fru Henriette Grill aflidit 1906 och öfverstelöjtnant Claes Grill gått ur 
tiden 1907, skreds några år efter till samegendomens upplösning. Del
ningen blef afslutad 1910, då vid lottning tillföllo oss: Hälla och under
lydande gårdar Elmeshult, Dalstorp, Krassbäck, Bondelycke, Sörby, By, 
Hässleås, Hulu, Milltorps utjord och flera utängar och tomter förutom 
en fjerdedel i Nysmedjan sågverk med vattenkraft, decauvillebana och 
upplagstomter. Dessutom utjemnades lotterna genom kontanter och af 
verkningsrättigheter. 

På Hälla var manbyggnaden, i en våning med frontespis, i godt 
skick; men de två flyglarne voro mycket förfallna, hvarlöre jag 1913 lät 
uppföra två nya. Derjemte blefvo stall och ladugård grundligt repa
rerade. 

Jag hade emellertid vid 67 års ålder blifvit landtbrukare, ett yrke 
med hvilket jag förut icke alls befattat mig. Landtbruket var dock icke 
mycket stort; men dermed var förenadt ett ganska betydligt skogsbruk. 
Godegårds s:n är neml. en skogssocken, der landtbruket icke är hufvud-
näringen, utan den hufvudsakligaste inkomsten tages ur skogen. I forna 
tider var det en bergslag med koppar- och jerngrufvor, stångjernsham-
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mare m. m.; men häraf finns ingenting qvar mer än den i socknens 
nordvestra hörn belägna zinkgrufvan, tillhörande det belgiska bolaget 
La Vieille Montagne. 

Jag blef snart indragen i de kommunala ärendena. 1913 blef jag 
ordförande i kommunalstämman samt vice ordförande i kommunalnämn
den, hvarjemte jag 1914—1917 var ordförande i pensionsnämnden. Dess
utom blef jag ordförande i skyttegillets styrelse samt ledamot af kyrko
rådet och af vägstyrelsen". 

Victor Rehbinder har i trycket utgifvit åtskilliga bidrag till tid

ningar och tidskrifter, företrädesvis af personhistoriskt innehåll samt 
jagt- och reseskildringar. 

I bokform utkom 1883: Jagter i Algeriet och anteckningar om 
Saharas araber, af general Margueritte, öfversättning från andra fran
ska upplagan af Victor Rehbinder" (Stockholm, P. A. Norstedt & 

Söners Förlag, 1883). Öfversättaren har försedt boken med ett för
ord och ett stort antal anmärkningar. 

Vidare är utkommen år 1924: „I fransk krigstjenst. Minnen från 
Frankrike och Norra Afrika under tjenstgöring i franska armén 
1877—1880, af C. M. V. Rehbinder" (Stockholm och Kristiania, Nye 
Nordiske Forlag, 1924). Boken, som omfattar 315 sidor stor oktav, 
är prydd med författarens porträtt jemte ett 80-tal illustrationer, om
fattande porträtt samt bilder från Frankrike och Algeriet. 

Biografi n:r 13. 

Friherre Hans Henrik Henriksson Rehbinder 
till Uddrich. 

Hans Henrik Rehbinder (Tab. 75) var den fjerde af de 10 stjer-
norna i hjertvapnet och en af de ryktbaraste utaf dem. Han synes 
hafva varit en liflig, tapper, men något hetsig herre. 

År 1672 råkade han, som då var kornett vid öfverste Ahren-
dorfs regemente, i olycka med ryttmästaren Ruuth i Finland, hvilken 
han dödade, sedan denne först gifvit orsak dertill genom att svårt 
förolämpa honom. Denna händelse timade nämnda år den 2 mars 

kl. 8 om morgonen i Kexholm i hapmannen Simon örtekens hus, 
dit Ruuth, stadd på förbiresa, blifvit inkallad, och der han råkade i 
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krakel med Hans Henrik Rehbinder, som dervid rände värjan i 

honom.1 

Hans fader generalmajoren Henrik Rehbinder skref härom (i ett 

i Riksarkivet bevaradt bref): „I en olycklig stund drog han sin 
värja, men blef strax derpå hållen, så att allt kunnat undvikas, om 
icke „der selige Mensch" i högsta ifver kastat sig emot hans värja." 

För detta dråp hölls Hans Henrik i fångenskap på Kexholms 
slott, till dess han i februari månad 1673 begaf sig på flykten; men 
1674 den 28 okt. erhöll han Kongl. Maj:ts tillgift och befordrades 
s. å. till kapten. 

Antagligen till följd af de beständiga krigen, som på denna tid hin
drade adeln att nöjagtigt sköta sina enskilda angelägenheter, samt genom 
Carl XI's reduktion, hvaraf han icke var alldeles oberörd, tyckes Hans 
Henriks affärer råkat i oordning. 

Den 24 maj 1684 skrifver han nemligen till Kongl. Maj:t'- och 
anför, att hans gods i Finland, beläget i Kyro s:n, hvilket förut räntat 
436 daler s.-m:t, genom reduktionen blifvit så förminskadt, att inkom
sten deraf nedgått till 159 daler s.-m:t, samt anhåller, att Kongl. Maj:t, 
i anseende dertill, att han för fäderneslandet uppoffrat sitt blod och 
gjort en lång och trogen tjenst, måtte försörja honom „mit einem ge-
ringsten Stuck Brodt," hvaraf han kan lefva, när han blir gammal, samt 
donera honom med det reducerade godset på lifstiden eller ock med 
något annat gods i Lifland. Han anhåller derjemte, att Kongl. Maj:t 
ville förunna honom att utlösa sina kreditorer, „hvilkaa, säger han, 
„godset Kastfer i Estland, enligt min salig hustrus pantebref, icke utan 
stort mehn för godset innehafva, då jag deri innehar min salig hustrus 
möderne och farmöderne arfvedel, 5000 r:dr. 

Den 26 april 1695 var han likväl i stånd att köpa godset Mönnikorb 
i Estland af Walter von Delwig för 11500 r:dr specie och 400 lod 
silfver i äreskänk, men måste slutligen förpanta denna egendom till köp
mannen Claes Johan Nottbeck, ur hvars händer det öfvergick till med
lemmar af stamhuset Uddrich. 

Hans Henrik Rehbinder bevistade med mycken tapperhet konung 
Carl XI's krig med Danmark 1675 — 1679 och fick derunder ena 
benet afskjutet, så att han måste gå på träben, hvilket likväl icke 
hindrade honom att qvarstå i krigstjensten och deltaga i alla före
fallande fälttåg. 

Under nyssnämda krig gjorde danskarne äfven ett infall i Jemt-

') Enl. Jully Ramsays „Frälseslägter i Finland intill Stora ofreden", adl. ätten 
Ruuth, begrofs Jacob Persson Ruuth i Finland 1(572 % tillika med två sina små 
söner i Wiborgs domkyrka inuti koret. 

' Originalet, på tyska, finnes i Riksarkivet. 
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land från Norge. Hans Henrik, som då var öfverstelöjtnant vid 
general Carl Larsson Sparres dragonsqvadron (bataljon), hvilken 

general derstädes förde öfverbefälet, låg 1677 med nämnda sqvadron 
inqvarterad i Oviks s:n i Jemtland. Någon oordning hade förefallit 

vid densamma, och general Sparre skrifver derom i sin rapport, att 
orsaken dertill var, att „ingen regementsofficer hoos esqvadronen 
var, ty Öfverste-Lieutenant Hans Henrik Rehbinder var utan min 
ordre, vilja och vetskap bortrest." Generalen måste sjelf bege sig 
till Ovik och ställa allt tillrätta. 

År 1699 hade Hans Henrik med sitt regemente, Karelska kaval
leriet, som då räknade 1200 hästar, blifvit från Finland afsänd till 

Estland och förlagd i garnison i Wesenberg, hvarifrån han den 18 
aug. s. å. till Kongl. Maj:t afgaf följande förslag: 

„Kongl. Maj:t täcktes med hög Kongl. Nådh och mildhet förmärkia, 
om jag mig understår underdånigst tillkännagifva, huruledes Öfverste-
Lieutenanten och Kommendanten på Nyslott Wälb. Abraham Pistolekors 

igenom döden afgången är och således platsen vacant; nu ehuruväl, 
aller Nådigste Konung, det mig rätteligen icke tillkommer att föreslå 
någon till den afvikne Pistolekors succession, så likväl, emedan mina 
officerares qvaliteter är mig sjelf bäst bekant, som ock att Landshöfdin-
gen H. Baron Anders Lindehielm, hvilken dessa ärenders lörsorg mäst 
comporterar, ej är för tiden i landet, alt för den skul fördristar jag mig 
med alsom Högsta underdånighet besagde vacans för Eders Kongl. Maj:t 
aller underdånigst upptäckia och därjemte med lijka vördnat af detta 
mitt anförtrodda Regimente till succession föreslå Ryttmästaren wälb. 
Georg Freidenfelt, hvilken uti Eders Kongl. Maj:ts tjenst alt ifrån sin 
ungdoms tidh med all flit och trohet så i turbulente som fredlige tijder 
sig oförtruten bruka låtit, den nu omsider synes blifva incommod at 
tiena Eders Kongl. Maj:t till häst, icke allenast för sin ålderdoms skul, 
utan ock at han är alldeles corpulent at komma på sadeln; för den 
skul vore önskeligt, at han Freidenfelt, så ock för detta som för sitt 
behagliga förhållandes skul, blifver af Eders Kongl. Maj:t med ofvan 
tålde vacantien aller Nådigst ihågkommen, och åter i dess ställe Rege-
mentsqvartermästaren Reinhold Köhler, den i lijka måtto et got renomé 
om sigh äger, derom jag Eders Kongl. Maj:t medh widlyftigt tahl icke 
will besvära, efter hwars och ens giorda tienster äro uti mina i under
dånighet extraherade memorialer omständl. anförda. Sedan desse af Eders 
Kongl. Maj:t äro medh hög Kongl. Nådh och mildhet ansedde, finner 
jag närmast till Regementsqvartermästarsuccessionen Lieutenanten Otto 
Reinhold Ambrosi, efter han länge och troligen tient Eders Kongl. Maj:t; 
men som han uti skrifvande ej är förfaren, ty hemställer jag honom i 
Kongl. Nådh och hägn, at han fast häller för sina meriters skul blifver 
vidh förefallande lägenhet med Ritmäster-Charge benådat, och nu för 
denna gång Fendriken Baron Gustaf Magnus Rebinder aller Nådigst till-
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sättes, alldenstund han uti fortificationen är fundamentaliter perfectione-
rat, som ock dessuthan han med stora omkostningar och gåt beröm 
pröfvat dhe utländska Campagner; nu emedan jag förhoppas min under
dåniga intercession och förhållande om ofvanstående Eders Kongl. Maj:ts 
trogna undersåters befordring medh nådigt afseende anser, altså jag oup-
hörligen och intill min dödh förblifver, Stormägtigste Allernådigste Konung, 
Eders Kongl. Maj:ts aller underdånigste, tropligtigste tienare och undersåte 

H. Heinrich Rebinder." 

I september månad 1700 hade zar Peter, som icke trodde Wesen-
berg vara besatt, utsändt et detachement af 4000 man under befäl 

af general Scheremetieff i ändamål att uppbränna dervarande ma
gasin; men fiendens afsigt upptäcktes af Hans Henrik Rehbinder, 
som kastade honom tillbaka öfver Purtzfloden, hvarvid ryssarne till
fogades ett stort nederlag. Scheremetieff fortfor likväl att oroa 
trakten deromkring, till dess han till följd af öfverste Bernhard 
Rehbinders ankomst till Wesenberg den 23 okt. (1700) med Åbo 

läns kavalleriregemente och general Wellingks annalkande med huf-
vudstyrkan af sin corps, nödgades vika undan till Hakhoff på andra 
sidan Purtz. 

Öfverste Hans Henrik Rehbinder deltog i spetsen för sitt rege
mente, som då sammansmält till omkr. 500 hästar, i Carl XII's tåg 
till Narva och tillhörde under anfallet på ryssarnes befästade läger 

den 20 nov. 1700 den under Rehnskölds befäl stående venstra kolon
nen. Sedan fotfolket röjt väg, inträngde han jemte konungen i lägret 

och stupade under den förbittrade striden, som der uppstod. (Se 
vidare härom i Biografi n:r 2.) 

Biografi n:r 14. 

Friherre Carl Herman Rehbinder till Uddrich. 
Carl Herman Rehbinder (Tab. 99) var den siste af ättens caro-

liner. Af honom har hans son Johan Adam Rehbinder efterlemnat 

nedanstående lefnadsteckning: 
„Han kom tidigt till kongl. hofvet och blef page hos drottning 

Hedvig Eleonora samt hade under sin tjenstgöring derstädes tillfälle 
att förkofra sig i språk och ridderliga öfningar. Emedan han hade 
mycken lust för militäryrket, begärde han 1701 sitt afsked såsom 
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page, hvartill drottningen ogerna lemnade sitt bifall, föregifvande, att 
han ännu vore för ung, och att krigslifvets besvärligheter torde vid 
hans år göra, att han snart ångrade sitt beslut; men som han vid
höll sin föresats och fortfor med sin begäran, erhöll han omsider 
afsked från hoftjensten, hvarjemte drottningen försåg honom med ett 
rekommendationsbref till konung Carl XII. 

Knappt 15 år gammal kom han således till armén och blef genast 
på konungens befallning placerad på Karelska dragonregementet. 
Sedan åtföljde han konungen på alla hans fälttåg, först såsom under

officer, sedan såsom adjutant och kornett vid samma regemente, 
samt slutligen såsom fänrik vid Lifgardet. 

År 1702 den 9 juli bevistade han slaget vid Clissow mot sach-

sarne, år 1703 den 21 april den svenska segern vid Pultusk, s. å. 
belägringen af Thorn och 1704 den 17 aug. stormningen af Lemberg. 
Vid det tillfälle, då en hop wallacker om natten den 4 sept. sist
nämnda år öfverraskade svenska lägret och bröto sig in i luckan 
mellan Lifgardet och Upplands reg:te, var han bland dem af svenska 
corpsen, som utan att få tid att kläda sig måste ut i blotta linnet. 
Med värjan i handen förjagades nu dessa oväntade gäster, hvilka 
också nödgades taga till flykten lika fort som de kommo. 

År 1706 i januari åtföljde han konungen och armén på dess 

svåra marsch till Lithauen, under hvilken hvilan, då den någon gång 
blef oumbärlig, måste tagas under bar himmel på snön. Då armén 
skulle öfver strömmar och kärr, och då isen ej var nog stark, måste 
den betäckas med halm, på hvilken slogs vatten. 

År 1708 deltog han i träffningen vid Grodno och den 4. juli s. å. 
i fältslaget vid staden Holofzin, under hvilket han jemte flera rege

menten under konungens eget anförande måste i full mundering 
vada öfver en stor ström, der vattnet stod manskapet under armarne. 
Den 29 derpå följande september bevistade han fältslagtningen vid 

Liesna,1 hvilken började kl. 11 f.m. och icke slutade förr än sent på 
aftonen, då mörkret åtskiljde de begge fiendtliga arméerna. När han 
derpå i oktober s. å. gjorde den svåra marschen till Ukraina, delade 

han med armén samma oblida öde att i trenne veckors tid till lifs-

uppehälle icke erhålla annat än ruttna kålblad, kålstockar och dylik 

1 Hur han kunde vara med Carl XII vid Holofzin och sedermera med Lewen-
haupt vid Liesna, är svårt att förklara; men möjligen var han en af de trenne 
budbärare, som från Wichraån af konungen sändes till Lewenhaupt med order att 
från Mohilew tåga till Severien. 
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otjenlig spis. Efter den samma vinter till Wiprek företagna marschen, 
som var mycket svår, emedan kölden var så stark att soldater af 

mindre härdighet fröso ihjel, små fåglar nedföllo döda på marken, 
och vildfoglar togos med händerna, deltog han den 7 januari 1709 
i den äfventyrliga stormningen af nämnda stad under generalmajoren 

Berndt Otto Stackelbergs befäl. 
Förutom allt detta deltog han i de flesta af Carl XITs fältdrabb

ningar under konungens egna ögon med så stor tapperhet och med 
ett sådant mannamod, att konungen belönade honom med befordran 

till fänrik vid Lifgardet, en post, som under denna krigstid fordrade 
och innehades endast af tappra, i krigsväsendet kunnige, begåfvade 
män. Uti denna beställning deltog han den 29 juni 1709 i det olyck
liga fältslaget vid Pultava, der han jemte större delen af svenska 
armén, oaktadt det tappraste fäktande, gjordes till fånge, hvarpå hela 
hans framtida lycka strandade. Det säges, att liksom genom den 
bedröfliga utgången af detta slag grund blef lagd till de olyckor, 

som sedan drabbade Sverige, så har ock friherre Carl Herman 

Rehbinder och hans i samma belägenhet varande kamrater derifrån 
härledt alla de olägenheter och missöden, som voro dem i deras 
återstående lifstid beskärda. Tillika med den öfriga armén fördes han 
derefter den 23 december samma år till Zarnowitz uti en för den 
svenska tapperheten sårande triumf samt derefter till Salwytsche-
goskaia. Två hans bröder och tre kusiner utstodo jemte honom en 
trettonårig fångenskap, som medförde för dem ett elände öfver all 

föreställning. 
Efter 1721 års fredsslut återkom han ändtligen 1722 till Stock

holm tillika med den fångna armén, som då sammansmält till omkr. 
300 officerare och 600 gemene man, sedan den öfriga delen dels 

dödt i fångenskapen, dels blifvit försåld långt inne i Orienten. Man 
skulle tro, att deras ådagalagda tapperhet och mannamod, deras 
utståndna krigsbesvärligheter samt långvariga fångenskap hade bort 

vid hemkomsten medföra säker och ärofull belöning; men då sådant 
uteblefl, anhöll han jemte 9 lika olyckliga kamrater under en dem af 
konung Fredrik I år 1732 gifven privat audiens om afsked, hvartill 

1 Han blef likväl efter återkomsten 1722 10/B befordrad till löjtnant vid Lif
gardet med turberäkning från 1719 2,i, „på grund af de långvariga och trogna tjen-
ster, han städse Sveriges krono utgjort, samt hans långa och svåra fångenskap i 
Ryssland". Fullmakten är daterad Stockholms slott den 6 juni 1722 samt under
tecknad Friedrich och kontrasignerad J. von Diiben. 

489 



konungen, som kände och värderade deras förtjenster, icke lemnade 

nådigt bifall, utan förklarade dem sin nåd, med befallning att tills 
vidare qvarblifva i deras tjenster. Kort tid derefter förnyade han sin 
förra anhållan, och som konungen nu svårligen kunde vägra sitt bifall 

dertill, så lemnades honom nådigt afsked, likväl med tillsägelse, under 
det att konungen klappade honom på axeln, att blifva qvarstående i 
armén och att emellertid vara försäkrad om Hans Maj:ts nådiga 
hågkomst vid framdeles uppstående tillfälle. Han blef väl till följd 

deraf den 20 juni 1742 kapten vid Upplands regemente; men som 
han ändå fann sig missgynnad af lyckan, tog han icke långt derefter 
slutligen afsked utur kronans tjenst. I slutet af sin lefnad hugnades 
han med en årlig pension. 

Sin tid tillbragte han efter sitt första afsked (1732) på landet 
med skötseln af tvenne obetydliga egendomar, Bråfvelsberg och Rickeby, 
hvilka voro de enda qvarlefvor efter det arf, som tillfallit honom efter 

förmögna föräldrar, men hvilket under kriget och fångenskapen med 
dess följder till stor del åtgått. Detta oaktadt kände han alltid inom 

sig en tillfredsställelse, att det varit för konung Carl XII och för 
fäderneslandet, som han vågat sitt lif, uppoffrat sin helsa och sin 
ärfda egendom. Den undergifna vördnad och oföränderliga kärlek, 

han jemte de öfriga fångna officerarne burit för konung Carl XII, 

oaktadt de faror, mödor och olyckshändelser, som de under konun
gens både segrar och olyckor måst utstå, göra monarken sjelf och 
dem en odödlig heder. Blotta tanken på Carl XII's person, dess segrar, 

det bedröfliga fälttåget till Pultava samt konungens hastiga och oför
modade död uppväckte oftast hos honom, äfven intill hans sista stunder, 

den lifligaste rörelse samt åtföljdes ömsom af glädje-, sorg- och 

saknadstårar, och han förklarade med full öfvertygelse, att om Carl XII 
lefvat längre och vunnit en förmodad och önskad fred, så hade hans 

och de fångna officerarnes öde fått ett annat utseende. Han kunde ej 
förmås att kläda sig i annan drägt eller antaga annat mod än som 
kung Carl sjelf och dess officerare brukade i fält; manschetter, hvilka 
konungen aldrig kunde tåla, voro icke på hans händer ifrån den 

stund han lemnade hofvet, tills han slutligen efter en 10 månaders 
långsam sjukdom afgick med döden den 14 juli 1755 på Rickeby 

gård. 
Han var den siste, som varit konung Carl XII följaktig och 

under dess stridbara anförande haft den äran att för konungen och 
riket uppoffra ett oafbrutet nit och trohet in i döden." 
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— Den 18 juli 1755 begrofs Carl Herman Rehbinder i Gottröra 
kyrka, hvarest öfver honom och hans hustru deras son Johan Adam 
år 1785 lät uppsätta ett vackert epitaphium, prydt med begges 
vapen och med följande inskrift: „Mandom och trohet för Konung 
och Fädernesland, en dygdig vandel, flere blodige fältslag samt efter 
slaget vid Pultava uthärdad 13-årig fångenskap göra minnet af for
dom Kongl. Maj:ts af Sverige trotjenare Högvälborne Friherre Herr 

Carl Herman Rehbinder Gustafsson ärofullt och varaktigt. Han blef 
född den 24 December 1686 och dog den 14 Juli 1755 och den 
18 Juli här i kyrkan begrafven, efterlemnande en älskad maka, för 
deras barn en huld moder, Friherrinnan Högvälborna Sophia Görans
dotter Boje till Gennäs, född den 27 December 1695, död den 23 
December 1772 i Stockholm och den 28 December uti Storkyrkan 

derstädes begrafven. Till föräldrarnas minne har Lagmannen Friherre 
Johan Adam Rehbinder 1785 låtit detta monument uppsätta." 

Biografi n:r 15. 

Friherre Johan Adam Rehbinder till Uddrich. 
Johan Adam Rehbinder (Tab. 100) var den förste af Gustaf Hen

rikssons ättegren, som gick den civila tjenstemannabanan. Då han 
1745 blef student i Uppsala, hade han den lyckan att såsom slägtinge 
blifva upptagen i erkebiskopen och prokanslern Jakob Berzelius' 
hus, hvarest han under erkebiskopens öfversinseende handleddes af 
privata informatorer. Efter erkebiskop Berzelius' 1747 inträffade 
död vistades han i Uppsala hos dennes enka Catharina Edenberg, 
till dess hon 1748 flyttade till sin egendom Kipplingeberg bredvid 

Uppsala, då Johan Adam för någon tid lemnade akademien; men 
han återkom dit 1749 och erhöll 1750 ett »stipendium Gyllenhielm-
ianum". 1754 aflade han examen till rättegångsverken och blef 
1755 inskrifven såsom kanslist i inrikes civilexpeditionen, hvarest 
han 1757 befordrades till ordinarie kanslist. 

År 1770 råkade han ut för en mycket obehaglig process, hvar-
om egendomligt nog hvarken han sjelf eller hans öfriga biografer 
nämna ett ord, oaktadt det stora uppseende den väckte. 

Johan Adam Rehbinder hade nemligen erhållit Kongl. Maj: ts till-
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stånd att af trycket utgifva de år 1767 i Kongl. Maj:ts Rådkammare 
hållna protokoll vid det tillfälle, då öfverhofpredikanten magister 
Rosén förde klagan deröfvcr, att han utan ransakning och dom blif-
vit från öfverhofpredikantsembetet skild. Med anledning häraf hade 

Rehbinder i n:r 268 af Dagligt Allehanda för 26 nov. 1770 med 
ordagrannt begagnande af i ofvannämnda rådsprotokoll förekommande 
uttryck infört följande tillkännagifvande: „Med Kongl. Maj:ts Nådiga 

tillstånd tänker man nu af Trycket utgifva de Protokoller och Hand
lingar, som år 1767 uti Kongl. Maj :ts Råd-Kammare äro hållne, och 
hvilka tillförene för vissa omständigheter intet blifvit tillåtne att för 
allmänhetens ögon läggas, rörande Öfver-Hof-Predikanten Rosén 
öfvergångne lidanden, dymedelst att han utan Laga Ransakning och 
Dom blifvit ifrån sitt lagligen innehafda Öfver-Hof-Predikants-Embete 

skild". 
Med anledning häraf anställdes, på befallning af justitiekanslern Rosir 

och vice advokatfiskalen Evelius, åtal emot Johan Adam Rehbinder 
under förmenande, att orden „öfvergångne lidanden" innebure ett 
crimen lsese majestatis, samt med yrkande, att han för detta sitt brott 

skulle mista lifvet genom halshuggning. Vid det med honom inför 
Svea Hofrätt den 30 nov. 1770 hållna förhör erkände han sig öppet 
vara författare till den åtalade „rubriquen" i Dagligt Allehanda, anfö
rande till sitt försvar, att han icke begagnat andra uttryck än dem, 
som återfunnos i rådsprotokollen, samt att det skett utan argt uppsåt, 
då han vore en konungens trogne tjenare, men då han fann uttryc
ket väl starkt, hade han, då han utlemnade de i frågavarande proto

kollen till tryckning, i rubriken ändrat orden „öfvergånget lidande" 
till „öfverklagadt lidande", hvarjemte han i Dagligt Allehanda låtit 
införa en lika lydande rättelse. Advokatfiskalen stödde till en del 
sitt yrkande derpå, att Johan Adam Rehbinder skulle afvetat, det 

Rikets Ständer genom bref af den 30 jan. 1770 ogillat öfverhofpre
dikanten Roséns klagomål; men nämnda bref var då ej ännu infördt 

i Riksdagstidningen eller på annat sätt offentliggjordt, och han hade 
bevisligen icke kunnat deraf få del, innan den såsom brottslig ansedda 
„rubriquen" var införd i Dagligt Allehanda. 

Efter afslutadt förhör, som varade i fyra timmar, blef han på 
advokatfiskalens yrkande förklarad skyldig att träda i häkte och 
affördes i en droska under bevakning af en underofficer och fyra 
musketerare till gardeshögvakten. 

Den 14. dec. 1770 föll Svea Hofrätts dom i detta mål, hvarige-
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nom Johan Adam Rehbinder för „klander och tadel å Konungens 
dom" fälldes till undergående af 14 dagars vatten och bröd. 

Detta domslut blef af Hofrätten i hemlighet expedieradt till 
Kongl. Maj:t utan att delgifvas den dömde, för den händelse han 

deröfver skulle vilja anföra besvär; men sedan han hos Kongl. 
Maj:t anfört klagan öfver denna Hofrättens uraktlåtenhet, ålade Kongl. 
Maj:t Hofrätten genom utslag den 11 jan. 1771 att delgifva honom 

den öfver honom fällda domen jemte besvärshänvisning, en befall
ning som Hofrätten fullgjorde först den 31. i samma månad. 

Såväl Johan Adam Rehbinder som advokatfiskalen anförde nu 

besvär öfver Hofrättens dom, den förre med yrkande att blifva frikänd, 
den senare med yrkande, att straffet skulle skärpas till en månads 
vatten och bröd. Men Kongl. Maj:t fastställde genom slutlig dom af 

den 20. mars 1771 Hofrättens utslag, hvilken dom är undertecknad: 
„Under Kongl. Maj:t vår Allernådigste Konungs och Herres frånvaro 

C. Rudenschöld. Niels Bielke, J. B. Schwerin, 
Jean von Wallwijk, M. von Hermanson, M. Posse, 
Er. Stockenström, Joackim Beckfrijs, Ulr. Barck. 

J Wallencreutz. 

Johan Adam Rehbinder hade emellertid under tiden setat häktad, 
så att hans fängelsetid, de 14 dagarnas vatten och bröd deri inräk
nade, uppgick till 19 veckor; han kom nemligen icke på fri fot förr 

än den 13 apr. 1771. 
Denna process väckte naturligtvis ett stort uppseende och gaf 

anledning till utgifvandet af flera brochurer, deri Hofrätten häftigt 

angreps för sitt våldsamma förfarande, hvarigenom den „tvärt emot 
lag, medborgerlig vänskap och allmän säkerhet spelat denna veder
stygglig3 tragoedie". De i synnerhet under sista skedet af frihets

tiden mycket starka partilidelserna ansågos härvid hafva varit orsa
ken till Hofrättens beteende och Kongl. Maj:tsi Riksrådet gifna stad-
fästelse å den af allmänna meningen såsom orättvis betecknade domen. 

Det framhölls, att assessor Gjörwell i sin „Svea Rikes Krönika" 
samtidigt opåtaldt fick införa och trycka den samma „rubriquen," 

som ansågs så straffbar, när det gälde Johan Adam Rehbinder. Man 
ansåg det äfven orimligt, att den senare skulle åläggas så hårdt straff, 
då assessor Arvid Bernhard Virgin „för det grofva brott, för hvilket han 
inför Hofrätten år 1769 tilltalats, endast dömdes till 300 daler silfver-
mynts böter."1 Egendomligt förefaller det också, att justitieombuds-

1 Syftar på de af A. B. Virgin af trycket utgifna skrifterna: „En patriots ran
kar om Grundlagens nödvändiga förbättring, som rörer fides publica och dess be-
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mannen Erik Tholander var Rehbinders juridiska ombud under pro

cessen och derunder skref så skarpt emot Hofrätten, att denne hos 
Kongl. Maj:t yrkade ansvar på honom. Man ansåg häktningsåtgär
den efter första förhöret olaglig, emedan svenska adelns privilegier 

§ 5 uttryckligen stadgar, att „ingen Adelsman skall blifva wåldfört, 
icke eller innan han till någon grof missgerning öfvertygad och N. B. 
lagwunnen och dömd är, skall blifva fängslad och inmanter," och 
dessutom de af Hofrätten, som icke ansåg brottet vara att hänföra till 

det af åklagaren åberopade lagrummet, 5. kap. 1. § Missgernings-
balken, som stadgar dödsstraff, anförda lagrummen högst stadga 500 
daler sm:ts böter, men intet kroppsstraff. 

Johan Adam Rehbinder dömdes jemväl att låta trycka Ständernas 
ofvanomnämnda bref af den 30 jan. 1770, och derjemte skulle de af 

Dagligt Allehanda för den 26 nov. 1870, n:r 268, redan seqvestre-

rade exemplar förstöras samt de af samma nummer utelöpande exem
plaren likaledes till förstörande indragas. Till detta ändamål skulle 

innehafvare deraf genom allmän kungörelse förständigas att inom 
tvenne månader, i Stockholm hos Slottskansliet och i landsorten hos 
Konungens Befallningshafvande, de utelöpande exemplaren inleverera 

eller eljest förstöra vid 100 daler sm:ts vite. — 

Sin rätta verksamhet tyckes Johan Adam Rehbinder hafva fått, 
då han 1773 blef utnämnd till förste registrator. Han bragte Regi-

stratorskontoret i förträfflig ordning. Åren 1775 och 1776 lät han 
renskrifva och i Riksarkivet 1777 aflemna 19 års registratur, utgö
rande 28 folioband. Vid 1789 års riksdag uppdrogs han af konung 
Gustav III att besörja om samlandet af Ständernas allmänna och 
enskilda besvär med hvad dertill i anseende till Registratorskontoret 
hörde. Härmed fortfor han till och med 1792 års riksdag. Åren 
1778—79 gjorde han en diplomatisk samling af alla från 1719 utgifna 
hertigliga, furstliga samt grefve-, friherre- och adelsbref i 4 folio

band. Denna samling befallde Gustaf III skulle fortsättas och i 
Riksarkivet förvaras. Genom nådiga skrifvelser till Kanslikollegium 
och till Statskontoret den 22 juli 1779, den 4 jan. 1780, den 4 jan. 

1781 och den 5 febr. 1787 erhöll han härför »större penningebe
löningar". 

Han drog derjemte försorg, att preste-, borgare- och bondestån-

fästande" samt ,,Reflexioner öfver de omdömen, som fällde blifvit om den nyligen 
af trycket utgifna skriften rörande Grundlagens nödvändiga förbättring m. m." 
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dens enskilda besvär allt ifrån 1734 blefvo i registratur inskrifna 
och i 6 folioband aflemnade i Riksarkivet. 

1788 gjorde han „En samling rörande såväl Friherrliga som 

Adeliga Ätten Rehbinder", hvilken han i handskrift öfverlemnade till 
Riddarhuset, der den ännu förvaras. Denna samling har vid bear

betandet af denna historia öfver ätten Rehbinder blifvit i några de
lar använd. Härvid har dock den största försigtighet måst iakttagas, 
emedan de deri förekommande uppgifterna stundom äro hvarandra 
alldeles motsägande1, stundom vilseledande eller uppenbarligen orig-

tiga och i allmänhet utvisande, att författaren utan kritik tagit alla 
uppgifter, han erhållit, för goda. I hvad som rörer hans närmaste 
slägtingar, såsom hans fader frih. Carl Herman Rehbinder och hans 
farbroder frih. Gustaf Rehbinder, hafva dock i allt väsendtligt hans 
framställningar ansetts böra hafva vitsord, ehuru äfven här mindre 
origtigheter blifvit iakttagna. 

Dessutom har Johan Adam Rehbinder i tryck efterlemnat åtskilliga 
biografiska samlingsarbeten, hvilka länge användts såsom källskrifter 
vid biografisk och genealogisk forskning. 

Vigtigast bland dem är hans „Matrickel öfver Svea Rikes Rid-
derskap och Adel" från 1755—81 samt dess fortsättningar till 1794, 

i sin helhet utgörande ett supplement till von Stiernmans bekanta 
verk af samma art. I likhet med de flesta arbeten af samma slag 

är „Rehbinders Matrickelverk" en samling af meddelanden lemnade 
af de deri upptagna personerna sjelfva eller medlemmar af deras 
ätter och kan icke sägas fylla anspråken på kritisk behandling och 
sofring af origtiga uppgifter eller obevisade familjetraditioner. Upp-
stäldt efter samma plan som von Stiernmans arbete, kan det väl icke 
sägas vara af samma värde, men är dock en ännu vigtig hjelpreda 
vid biografiska studier och ett betydande minnesmärke af flit och 
samlaremöda. 

1 Han uppgifver t. ex. på många ställen, att Henrik IV Rehbinder hade 10 
söner, hvilket förhållande bland annat bestyrkes af det af Johan Adam afskrifna 
friherrebrefvet; men icke desto mindre uppräknar han i genealogien 12 stycken, 
hvaribland en vid namn Christofer, hvilken uppenbarligen är Henrik IV's brorsons 
son, samt en vid namn Wilhelm, hvilkens plats i genealogien icke med säkerhet kan 
bestämmas. Äfven förblandar han Bernhard Henriksson med dennes son Berndt 
Bernhardsson. De bragder, han uppger hafva utförts af den förre såsom ryttmästare 
åren 1701—09, utfördes i sjelfva verket af sonen Berndt. Bernhard Henriksson tog 
nemligen vid 62 års ålder afsked såsom öfverste 1701, sedan han genom de svåra 
sår, han erhållet i slaget vid Narva, blifvit urståndsatt att tjenstgöra, och dog 1705. 
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Af mindre betydelse är hans „Biographisk, Historisk och Gene-
alogisk Beskrifning öfver Svenske Landtmarskalkar", ett arbete der 
han äfven haft den flitige von Stternman till föregångare. De bio
grafiska och genealogiska uppgifterna äro i allmänhet endast matric-
keldata. Försök till biografisk behandling och karakteristik af per
sonerna och deras omgifning förekommer knappast, och mot nog
grannheten af uppgifter och data hafva befogade anmärkningar icke 
uteblifvit. Arbetets svagaste del, som visar, att samlarens omdöme 
icke är värdt samma erkännande som hans flit, äro de utförliga noter, 
med hvilka han ledsagat sina matrickeluppgifter om landtmarskalkarne, 

och hvilka upptaga större delen af boken. De innehålla, utom gene
alogiska uppgifter, till en stor del anekdoter, mest rörande kungliga 
och furstliga personer, tal, fester och ceremonier, till en del af un-
derordnadt historiskt intresse och ofta utan närmare sammanhang 
med biografien i texten. Hållna i ett slags kurialstil, undvika dessa 
noter så mycket som möjligt att vidröra „Riksens Ständers göromål 
och deribland fordna tiders bedröfveliga händelser". Såsom skäl härför 

anför författaren i löretalet, att „de höra till Allmänna Historien och 
kasta för mycken skugga imellan de målningar, jag velat framställa 

af Svenske Riddersmän". Sjelf tillskrifver han ifrågavarande noter 

en stor vigt: „De olika Anekdoter," säger han, ^hvilka i Noterne 
finnas införde, böra så mycket mindre misshaga, som hvar och en 
finner dem vara efter den anledning Biografierne gifvit. Jag har 
icke kunnat vägra mig att deruti nämna Kongl. Personers under riks
dagarne timade födelser, ankomst till Riket, biläger, kröningar, död 

och begrafningar m. m." Om han förtiger „forna tiders bedröfveliga 
händelser", återkommer han så mycket oftare till underdånighetsbe-
tygelser för konung Gustaf III, till hvilken arbetet är dediceradt, 
„den odödlige konung, som upplifvat Svenska Adelns fordna agtning 
och anseende," och som „ökat måttet af Ridderskapets och Adelns 
heder och värdighet, då hans Kongl. Maj:t Sjelf allernådigst beha
gat uti dess Sammankomster föra Ordet" (!). 

Af större värde är hans beskrifning öfver „Svenska Rikscanzlerer, 
Rikscanzliråd, Hof- och Justitie-cantzlerer, jemte en kart Canzli-His-
toria". Han har här haft tillgång till rikhaltigt materiel i kansliets 
handlingar, och arbetet innehåller en mängd notiser af värde. De 
biografiska teckningarna öfver de nämnda höga embetsmännen äro 
utförligare, om äfven hållna i samma kurialstil som i författarens öfriga 
verk, samt stundom, i synnerhet för senare tid, försedda med bila-
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gor af handlingar ur kansliet samt historiska och genealogiska noter. 
Raden af rikskanslerer — äfven omfattande kanslipresidenter — börjar 

med Carolus, konung Johan den Mildes kansler (f 1220) och slutar 
med grefve G. F. Creutz. Rikskanslirådernas serie sträcker sig från 
Per Baner till M. Falkenberg, hofkanslerernas från N. Chesnoco-
pherus till M. Ramel o. s. v. „Canzlihistorien" är kortfattad, men 
ett ganska innehållsrikt bihang till denna biografiska samling. Den 

innehåller redogörelser för fördelningen af arbetet i kansliet under 
olika tider och meddelar förteckningar öfver högre embetsmän inom 

dess olika afdelningar. Man finner här listor öfver stats- och expe
ditionssekreterare, kansliråd, riksarkivarier, censores librorum o. s. v. 
Arbetet kan ännu anses ega sitt värde såsom en nyttig hjelpreda 
i vår civila embetsmannahistoria. 

Johan Adam Rehbinders verksamhet bör icke mätas med historie-

skrifvarens, utan med samlarens blygsammare måttstock, och icke 
ens bland de samlare på historiens eller biografiens område, hvarpå 
hans samtid var rik, kan han göra anspråk på en plats i främsta 

ledet. „Den fromme Gjörwell" yttrar om honom i ett enskildt bref: 
„Baron Rehbinder sätter jag sist bland våra historiska medhjelpare, 

äfvensom sal. Gezelius. Jag har korrigerat en och annan artickel af 
deras arbeten; bevars huru de se ut!a. I en för öfrigt ganska sträng 
tryckt recension af ett bland sin „mångårige väns och medarbetares" 
arbeten har Gjörwell dock tillerkänt honom „ett utmärkt rum bland 
de samtida, som arbeta i den historiska vägen. Dess utgifna arbeten 
vittna åtminstone om en lofvärd föresats att vilja både tjena och 
gagna och ett outtröttligt bemödande att ställas bredvid en Peringsköld 
och en von Stiernman". Efterverlden kan tryggt instämma i beröm

met för den „lofvärda föresatsen", och ett erkännade af den biografiske 
samlarens flit bör, — säger författaren till Johan Adam Rehbinders 
biografi i „Svenskt Biografiskt Lexikon", hvarur ofvanstående till 
en del är hemtadt — allra minst saknas i ett biografiskt arbete, som 

ofta blir i tillfälle att skörda frukten af föregångares möda. 
Johan Adam Rehbinder har äfven förtjensten, som ofvan är nämndt, 

att vara den förste, som försökt åtstadkomma en genealogisk his
toria öfver ätten Rehbinder. Om äfven denna historia, eller samling, 
som han kallar den, så till uppställning som innehållets rikhaltighet 
och tillförlitlighet lemnar åtskilligt öfrigt att önska, så var det likväl 
ett på sin tid sällsynt och säkerligen med stor möda hopkommet 
arbete, och ätten står i förbindelse till honom för de utaf dess min-
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nen, som han derigenom bevarat. Förutom det handskrifna exem
plar af ifrågavarande arbete, som finnes på Riddarhuset, förvaras ett 
annat, som är skrifvet 1790, och som han kallar „Genealogisk Be
skrifning med Tabeller öfver Adelige och Friherreätterne Rehbinder," 
i Riksarkivet. Det sist nämnda är, fast något tillökadt, i hufvudsak 
det samma som den å Riddarhuset befintliga »samlingen", hvar-
jemte ett exemplar deraf eges af hufvudmannen för den äldre finska 

ättegrenen. 
Johan Adam Rehbinders tryckta skrifter äro: 

„Matrickel öfver Svea Rikes Ridderskap och Adel från 1757 till när
varande tid, författad och utgifven med historiska och genealogiska an
märkningar." Stockholm 1771. 4:o. 

»Matrickel innehållande en fortsättning om Svea Rikes introducerade 
Ridderskap och Adel jemte adopterade och introducerade ätter samt de 
herrar och män. hvilka såsom Kommendörer blifvit förflyttade till Rid
dare-klassen. Författad och utgifven med historiska och genealogiska 
anmärkningar." Stockholm 1782. 4:o. 

„Matrickel öfver dem af Svea Rikes Ridderskap och Adel, som ifrån 
år 1782 till närvarande tid blifvit introducerade samt adopterade cch i 
Riddarklassen flyttade. Författad och utgifven med historiska och genea
logiska anmärkningar." Stockholm 1784. 8:o. 

„Biographisk, Historisk och Genealogisk Beskrifning öfver Svenske 
Landtmarskalkar." Stockholm 1784. 8:o. 

„Biographisk, Historisk och Genealogisk Beskrifning på Svenske Riks-
canzlerer, Rikscanzliråd, Hof- och Justitiae-Canzlerer jemte en kårt Canzli-
Historia." Stockholm 1786. 8: o. 

Efter Johan Adam Rehbinders död 1809 blef, enligt af honom 
gjordt förordnande, till Riksarkivet öfverlemnadt en del af hans efter-

lemnade papper, enligt nedanstående: 

»Förteckning på de af framlidne Lagmannen friherre J. A. Rehbin
der författade manuskripter, som blifvit till Riksarchivum aflemnade år 
1809. 

Concepter till dess 1784 författade Landtmarskalkshistoria (1 tome 
in Folio). 

Concepter till dess 1781 och 1782 författade Matrickel öfver Svea 
Rikes Ridderskap och Adel (4 tomer i Folio: 1 :a delen innefattande 
Grefvar och Friherrar, 2: dra delen Ridders- och Adelsmän till och med 
N:o 2039, 3:dje delen Ridders- och Adelsmän till och med N:o 2131, 
4: de delen concepter till dess 1782 utgifna Matrickel). 

Concepter till den af honom 1806 författade och af Canzlisten Roth-
lieb år 1807 utgifna Matrickel (1 tome in Folio). 

Fullständig Matrickel öfver Svea Rikes ointroducerade Ridderskap 
och Adel (1 tome in Folio). 
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Matrickel öfver Herre , Riddare och Svenne-Classerne (1 tome in 
Folio). 

Matrickel öfver lefvande och utgångne adeliga ätter (1 tome in Folio). 
Matrickel öfver Svea Rikes Ridderskap och Adel, innehållande Gref-

vars och Friherrars härkomst samt Ridderskapets och Adelns ofräise 
namn, författad i en alphabetisk ordning (1 tome in Folio). 

Genealogiskt Lexikon (2 tomer in Folio). 
Grefve- och Friherre-Biographier med Noter, innefattande bland 

Grefvarne till och med N:o 86 von Rosen och bland Friherrarne N:o 
231 Kaulbars samt såsom tilläggning till och med N:o 100 Grefve 
Stackelberg och N:o 274 Friherre Adlercrantz (1 tome in Folio). 

Adeliga Biographier (1 tome in Folio). 
Genealogisk Beskrifning med Tabeller öfver Adelige och Friherre-

ätterne Rehbinder (1 tome). 
Biographisk och Genealogisk Beskrifning öfver K. Inrikes Civil-Ex

peditionens Embets- och Tjenstemän ifrån 1714 (1 tome in Folio). 
Beskrifning öfver Stockholms Stad samt öfver dess öfver- och 

Underståthållare (1 tome in Folio). 
Stockholm den 5 April 1809. O. Sundel." 

Man finner af denna förteckning, att många af Johan Adam Reh
binders skrifter icke blifvit i tryck utgifna, samt att han såsom sam
lare var outtröttlig. 

Att han låg i skriftvexling med ättens på andra sidan Östersjön 
bosatta medlemmar, visas af ett bref, dateradt den 12 mars 1785, 
skrifvet till honom af en A. W. Rehbinder (Tab. 176, n:r 35), som 
var bosatt i Polen, men då var på besök på Waimel i Lifland hos 

Berndt Otto Rehbinder (Tab. 12). Brefvet handlar om ätten Rehbin
ders rättighet till de gamla arfvegodsen Lassenbeck och Brunnen 

i Kurland. 
Johan Adam Rehbinder slöt i Sverige Gustaf Henrikssons ätte

gren, som genom Henrik Johan Gustafsson Rehbinder qvarlefver i 
Finland. 

Han begrofs i Buregrafven i St. Nikolai kyrka i Stockholm, der 
hans moder med flera anförvandter förut voro nedsatta. 

Källor: „Kongl. Svea Hofrätts Protocoller och Handlingar rörande Fiscali-
ske Actionen emot Herr Baron Jean Ad. Rehbinder och Högbemälte Herr Barons 
Arrestering." (Stockholm, hos Carl Stolpe, 1770). — „En Oväldig Mans Tanckar 
öfver det af Kongl. Svea Hofrätt Herr Baron Jean Adam Rehbinder tillfogade svåra 
lidande, dymedelst at han emot sunda Förnuftet, Allmänna Lagar, Adeliga Privile-
gierne och hvar mans Säkerhet utan Laga Ransakning och Dom blifvit Arre
sterad för updiktadt Brott, hvilket först rubricerades för Crimen lasse Majestatis, 
men sedermera för klander å Konungens förfatning, hvarföre han sluteligen dömdes 
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tvärtemot 28. cap. 1. § Rättegångs-B. til vatten och bröd, hvilken Dom under en 
19 veckors Arrest utan Nåd och Barmhertighet å honom exequerades." (Stockholm, 
hos Wennberg och Nordström 1771). — Wälförtjent Svar på skriften kallad: Tankar 
vid Baron J. A. Rehbinders Fängslande" (Stockholm, hos Wennberg och Nordström, 
1770). — „Högvälborne Herr Baron Jean Adam Rehbinders hos Hans Kongl. Maj:t 
ingifne Underdånige Besvär öfver Kongl. Svea Hofrätts öfver honom den 14 Decem
ber sistlidet år fälte Dom." (Stockholm, tryckt i Kongl. Finska Boktryckeriet hos 
Johan Arvid Carlbohm 1771). — »Vice Advokat-Fiscalen Evelii Besvär öfver Kongl. Hof
rättens den 14 sistl. December öfver Baron Rehbinder fälte Dom". (Stockholm, tryckt 
i Kongl. Finska Boktryckeriet hos Johan Arvid Carlbohm 1771). — ,.Ett betydande Bref 
ifrån en Wän i Stockholm till en Wän på Landet angående Herr Baron Johan Adam 
Rehbinders Arrestering den 1 Dec. 1770 " (Stockholm, tr. i K. Finska Boktryckeriet 
1771). — „Cancellisten Herr Baron J. A. Rehbinders i Kongl. Hofrätten gjorde Anmälan 
att han öfver Kongl. Hofrättens öfver honom den 14. sidstl. December fälte Dom hos 
Hans Kongl. Maj:t underdånige Besvär tankar andraga, jemte Kongl. Hof-Rättens Utslag 
derå." (Stockholm, tryckt hos Petter Hesselberg 1771). — »Under Hans Kongl. 
Maj:ts Frånvaro Deras Exellencers Herrar Riksens Råds Protocoller af den 11 Jan 
och 20 Martii 1771, hvarutinnan Kongl. Svea Hofrätts öfver Cancellisten i Kongl. 
Maj:ts och Riksens Cancellie Högvälborne Baron Herr Johan Adam Rehbinder den 
14 December 1770 fälte Dom stadfästes och Wälbemälte Baron pålägges at under 
dess 19 Weckors Fängelse på Kongl. Lif-Gardies-Hög-Vakten till slut undergå 
Fjorton Dagars Wattn och Bröd." (Stockholm, tryckt hos Wennberg och Nordström 
1771). — »Förfrågan hos de Lagkunnige öfver det som med Cancellisten Baron 
Rehbinder passerat." (Stockholm, tryckt hos Wennberg och Nordström 1771). — 
„Kongl. Maj:ts och Riksens Svea Hof-Rätts Dom öfver Cancellisten i Kongl. Maj:ts 
och Riksens Cancellie Högvälborne Baron Herr Johan Adam Rehbinder, jemte 
Kongl. Majrts Högl. Nedre Justitite-Revisions Protocolsutdrag rörande Hans Kongl. 
Maj:ts Nådiga befallning till Högl. Kongl. Hof-Rätten at dess ofvannämnda Utslag 
behörigen utfärda låta." (Stockholm, tryckt hos Peter Hesselberg 1771). — »Under 
Hans Kongl. Maj:ts Frånvaro Deras Excellensers Herrar Riksens Råds Utslag 
uppå Vice Advokat-Fiscalen Evelii och Cancellisten Fri-Herre Rehbinders hvar för 
sig i Underdånighet anförde Besvär öfver Kongl. Hof-Rättens den 14 December 
1770 öfver wälbemälte Baron fälte Dom." (Stockholm, tryckt hos Wennberg och 
Nordström 1771). — Svenskt Biografiskt Lexikon, ny följd (Stockholm 1879—81) 
— Johan Adam Rehbinders sjelfbiografi. — Otryckta handlingar i Riksarkivet. 

Biografi n:r 16. 

Berndt Wilhelm von Rehbinder. 
Berndt Wilhelm von Rehbinder (Tab. 109) var antagligen född 

i Estland 1668 eller 1669. Då han ej förr än 1699 eller vid omkr. 
30 års ålder blef befordrad till officer, synes han först vid mognare 
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år hafva inträdt i krigstjenst; men sedan gingo hans befordringar så 
mycket snabbare. 

Han bevistade såsom kornett vid Åbo läns kavalleri slaget vid 
Narva den 20 nov. 1700 och utmärkte sig derunder så mycket, att 
han 2 dagar efter slaget blef befordrad till ryttmästare (enligt full
makt, daterad Narva den 22 nov. 1700, undertecknad Carolus och 

kontrasignerad C. Piper). 1701 blef han efter mindre än 2 års tjenst-
göring såsom officer befordrad till major och samma år konstituerad 

till öfverstelöjtnant, på hvilken senare beställning han dock först 5 år 
senare erhöll kongl. fullmakt (daterad Hufvudqvarteret Zaludek den 
30 mars 1706, undertecknad Carolus och kontrasignerad C. Piper). 

Efter slaget vid Narva deltog han med mycken tapperhet och 
skicklighet i hela kriget under konung Carl XII med en mängd 

träffningar, till dess han blef fången vid Perevoloczna den 17 juli 

1709. Han var dock redan återkommen ur fångenskapen 1714 och 
deltog sedan i alla i Finland och norra delen af Norge förefallande 
krigshändelser. 

År 1701 var han med generalmajoren friherre Abraham Cron-
hjort, som af Carl XII blifvit qvarlemnad med 8000 man för att 
betäcka Ingermanland och Finland emot ryssarne. I aug. månad 
nämnda år hade man fått underrättelse om, att fienden, 14000 man 

stark, stod i Lodpisgebietet, och att han hade undankastat de svenska 
»utposterna" vid Nosia, Poritz och Loppiiz, hvilka dragit sig till
baka till Nyenskans. 

Ryssarne hade derpå framryckt mot floden Ingris i påtaglig afsigt 
att uppbringa det vid Duderhof kantonerande svenska rytteriet. 
Cronhjort afsände med anledning häraf genast en ryttmästare med 50 
hästar och något senare en major med 75 hästar att rekognoscera. 

Dessa påträffade ett fiendtligt parti, hvilket de anlöllo, nedgjorde 30 
man och togo 2 fångar. 

Sedan Cronhjort erhållit underrättelse om, att fienden kastat sven
skarne ur passet vid Passina och framträngt derigenom, framsände 
han Berndt Wilhelm Rehbinder med Nylands kavalleri och några 

kompanier dragoner till Ingris, under det att han sjelf med det öfriga 

rytteriet marscherade till Nyenskans för att hindra fienden från att 
öfvergå Nevaströmmen. Han framsände Åbo läns ryttare på andra 

sidan strömmen; men med resten af rytteriet och dragonerna vände 
han sig mot Ingris, emedan han erhållit rapport om, att ryska huf-
vudstyrkan var på väg dit. 
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Rehbinder hade emellertid under tre hela dygn uppehållit fienden 

vid Ingris, till dess att öfverste Hans Henrik von Tiesenhausen, 
som på 8 timmar marscherat 6 mil, med en del af rytteriet kom 
honom till undsättning och slutligen Cronhjort sjelf anlände med 

hufvudstyrkan. Fienden blef då efter en flera timmars strid från 
kl. 4 om morgonen tvingad att draga sig tillbaka. Ryssarne förlo
rade i dessa strider mycket folk. På svenska sidan stupade rytt-

mästaren vid Adelsfanan Gustaf Augustin Uggla1 — „en god soldat",— 
hvarjemte 40 ryttare blefvo dödade och sårade. 

Då zar Peter i början af juli 1703 med stor härmakt öfver Syster

bäck ryckte an emot Cronhjort och den 9 i samma månad efter en 
häftig strid tvang honom att draga sig tillbaka emot Wiborg, stupade 
omkr. 500 man af svenskarne, och flera af deras förnämsta officerare 

sårades, deribland generaladjutanten Carl Gustaf Armfelt, överste
löjtnanten Berndt Wilhelm Rehbinder och major Leijon. 

År 1705 finner vi Berndt Wilhelm Rehbinder i Lifland, der han 

i juni månad deltog i träffningen vid Murtila, hvarefter han tillsam
mans med ryttmästaren frih. Gustaf Magnus Rehbinder (Tab. 29) 

förföljde de slagna ryssarne på andra sidan om Ubbakull. 
Han deltog vidare den 28. juni 1709 i slaget vid Pultava och 

blef derefter fången vid Perevoloczna den 17. juli. Hvar han vi
stades under fångenskapen, är okändt, men han lyckades, som redan 
är nämndt, jemförelsevis snart komma lös ur densamma och deltog 

derefter åter verksamt i kriget mot ryssarne. 
Den 16 februari 1714 stod generalmajoren Carl Gustaf Armfelt 

med sin lilla skara av 1426 man rytteri, 2626 man reguliert fotfolk 
samt 1086 man uppbådsfolk och femmänningar, eller tilsammen 5138 
man, i slagordning på Napo fält, omkring en half mil från Storkyro 
kyrka. Ställningen gick tvärs öfver den tillfrusna Kyro elf med 
flyglarna stödda emot de steniga skogsbackarne i norr och söder 

derom. Af rytteriet stod hälften under generalmajor Reinhold Johan 
de la Barres befäl på högra flygeln, nemligen Nylands ryttare under 
öfverstelöjtnanten Berndt Wilhelm Rehbinders och Åbo läns ryttare 

under öfverstelöjtnanten frih. Gustaf Creutz' befäl, utgörande till

sammans 12 kompanier. Återstoden af rytteriet utgjordes af 10 kom
panier, nemligen Wiborgs läns ryttare samt de finska dragonerna 

under befäl af majorerna Christofer Freidenfelt och Bleckert 

samt ryttmästarne Axel Bure och Thorwigge af dragonerna. Midten 
1 Gift med Catharina Rehbinder (Tab. 6). 
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av slagordningen utgjordes af fotfolket, hvars venstra flygel stod 
under befäl af öfversten för Åbo läns regemente till fot Reinhold 

Wilhelm von Essen; midten fördes af öfversten för Österbottens rege
mente till fot frih. Otto Johan Maydel och högra flygeln af öfversten 

för Björneborgs läns regemente till fot Otto Reinhold Yxkull. Upp
bådsfolket och femmänningarne voro delade till båda flyglarna; 100 
man deraf skulle medverka vid försvaret af den framför ställningen 

liggande Napo by, som öfverstelöjtnant Otto Ernst Taube höll besatt 
med 200 soldater. Af artilleriet stodo 2 kanoner vid Napo by samt 

5 kanoner och 1 haubitz framför infanteriet. 
I denna slagordning bivackerade trupperna i snön under 3 dagar, 

„utan att röra sig från ställe och gevär i den bistraste köld och 
urväder samt på sistone oroade af fiendens dragoner och kosack
patruller." 

Under tiden närmade sig furst Galitzin, hvars styrka uppskattas 

till 12000 man, genom Jalasjärwi och Ilmola, drifvande böndernas 
förvakt framför sig. Först den 18. om aftonen visade sig för svensk
arne den första kosackpatrullen, och nä-tföljande dag varseblefvo de 
vid middagstiden en skara dragoner och kosacker, snart efterföljda af 
den fiendtliga hufvudstyrkan, som uppmarscherade i slagordning i 
svenska ställningens venstra flank längs skogsbrynet mellan Bertila 

och Turpala. Till följd deraf tvangs Armfelt att ändra hela sin slag

ordning. Wiborgs läns ryttare fingo draga sig från den venstra 
flygeln till den högra, hvars rytteri hade hela det fiendtliga rytteriet 
emot sig. Det öfriga af venstra flygelns rytteri fick rycka tillbaka 

och bilda reserv bakom fotfolket, hvaremot det fotfolk, som förut 
utgjordt reserv, fick intaga rytteriets plats. Sedan detta skett, svängde 
hela linien med venstra flygeln stillastående, så att högra flygeln kom 

att stå midt framför Napo by. 
Den stränga kölden hade gifvet något med sig; men i dess ställe 

rasade ett yrväder östan öfver fältet, och röken från det brinnande 
Turpala, som ryssarne antänd t, dref i väldiga moln mot den svenska 
ställningen. Klockan var Va 2 e. m., då ryssarne öppnade elden med 
sina 6 kanoner, som dock ej gjorde stor skada, hvarefter det blef 
fotfolkets tur att med sina muskötter fortsätta eldstriden, 

Sedan Armfelt uppmuntrat sitt folk, gick han till anfall rakt emot 
fiendens fotfolk i skogsbrynet. Först på 15 stegs afstånd gåfvo svensk
arne fienden en full salva, hvarefter de med värjor och bajonetter 
bröto in i fiendens led och kastade många af ryssarnes afdelningar 
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öfver ända, innan de fingo tid att sätta sig till motvärn. Anfallet gick 
oemotståndligt framåt öfver döda och sårade, som lågo 6 till 7 man 
högt. Men ryssarne erhöllo snart förstärkning af några kosackafdel-
ningar, som visade sig i svenskarnes venstra flank vid Bertila. De 
blefvo väl med tapperhet bortdrifna af femmänningarne; men fien
dens öfvermakt kom svenska fotfolket att vackla. Armfelt drog sig 
derföre tillbaka ned på elfven, ordnade sig och framgick åter till 

anfall med lika stor framgång som första gången. Furst Galitzin, 
som tviflade på stridens utgång, och som beslutat sig för återtåg, lät 

nu, för att hindra rytteriet på svenskarnes högra flygel att oroa hans 
tillbakavikande fotfolk i flanken, sitt dittills overksamma rytteri fram
rycka mot svenska rytteriets högra flank. Rytterimassorna rörde sig 
fram mot hvarandra; men i de manshöga drifvorna var det en högst 

olämplig tummelplats för en ryttarestrid, hvarföre de ryska drago
nerna sutto af och fortsatte framryckningen till fots. Då var det som 
om snöfallet hade tilltagit i ymnighet och insvept hela slagfältet i 
dunkel; ty om det anfall, som sedan skedde, vet man intet med visshet. 

Man har påstått, att generalmajor de la Barre, som här förde 
befälet, låtit sitt kavalleri vika tillbaka utan strid; men häremot lära 
många omständigheter tala. Major Bleckert och kapten Standén vid 

Wiborgska dragonreg:tet stupade, hvilket bevisar, att strid egt rum, 
och antagligt är, att de la Barre vid Storkyro liksom alltid tillförene 
gjort sin pligt såsom en tapper soldat och krigare. 

Det troliga är, att det svenska kavalleriet, öfverraskadt af ett 

häftigt flankanfall och på samma gång utsatt för dragonernas eld 
framifrån, måst efter en kort strid lemna fältet. 

Fotfolket, som sedan saknade flankstöd, blef derefter anfallet från 
alla sidor och illa tilltygadt af ryssarne. Rytteriet på venstra flygeln 
sökte förgäfves att bistå det. Ryttmästarne Axel Bure och Kuhlfelt 
samt major Freidenfelt sårades svårt — den sistnämnde afled föl
jande dagen af sina sår, — och den tappre öfverste von Essen 
stupade, blödande ur 32 sår. Svenskarne hade förlorat slaget; men 
ryssarne köpte segern dyrt med en förlust af, som det uppgifves, 
3000 man. Svenskarnes förlust åter uppgifves till öfver 2000 man. 

Efter slaget vid Storkyro kom en gruflig nödens tid öfver landet. 
Qvarlefvorna af den svenska hären drogo sig tillbaka, fienden fick 
utbreda sig åt alla sidor, och hela Österbotten kom småningom i 
fiendens våld. Ryssarne foro fram med mycken grymhet. Jakobstad 

brändes, och kyrkor sköflades, fcårdarne härjades och brändes, så 
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att landet fullkomligt ödelades, och allmogen mördades, ihjelslogs 
eller bortfördes under de förfärligaste misshandlingar. 

Det var ej underligt, om det allmänna missnöjet i det djupt 
lidande Finland, hvilket först vände sig mot de derstädes kommen

derande generalerna, Nieroth, Lybecker, Armfelt och de la Barre, 

slutligen vände sig imot Carl XII sjelf och sökte orsaken till de 
landet öfvergångna förfärliga olyckorna i konungens likgiltighet för 
krigets gång i hemlandet och hans långvariga vistelse i Turkiet. 

Hela Finland kom steg för steg i fiendens våld, men konungtn hör
des icke af. 

Då ljöd det sörjande finska folkets klagan i Barthold Vhsels 

runa år 1714: 

„Säg, hvar dröjer du, vårt skyddsvärn? 
Hvilka länder, hvilka stränder 
Hålla ännu hågen fjettrad? 
Hvilka värf och hvilka planer 
Hvälfvas än uti ditt sinne, 
Ställa för din hemkomst hinder?" 

Berndt Wilhelm Rehbinder synes hafva kommit oskadad från slaget 

vid Storkyro; ty i aug. samma år (1714) finna vi honom såsom 
befälhafvare för en postering af 800 man ryttare och dragoner vid 
Kyros „stora landbro", hvarest han blef anfallen af ryske majoren 

Anitzkoff med flera tusen dragoner och kosacker, som genom sin 
stora öfverlägsenhet tvingade honom att draga sig tilbaka, hvarefter 

ryssarne framträngde ända till Wörå. 
År 1717 blef Berndt Wilhelm Rehbinder öfverste för Nylands 

och Tavastehus läns reg:te till häst (fullmakt den 29 apr. 1717, 
undertecknad Carolus och kontrasignerad C. Feif), och i aug. 1718 

låg han med detta regemente i Gefle, der den så kallade Jemtländska 
armén, mest bestående af öfverlefvorna af de finska trupperna, sam
mandrogs lör att öfver Jemtland infalla i Norge. Han lörde sedan 
sitt regemente under Armfelts olyckliga tåg till Trondhjem och åter
tåg öfver fjellen, då folk och hästar fröso ihjel i så stor myckenhet, 
att af 5250 man endast 870 återkommo. 

Berndt Wilhelm Rehbinder kom dock oskadad äfven från detta 

förfärliga fäittåg och blev följande år (1719) transporterad till öfver
ste för det Karelska reg:tet till häst, från hvilken befattning han, till 
följd af regementets indragning, erhöll afsked 1721, hvarvid för 
honom utdfärdades följande afskedspass: 
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„Wi Friedrich, med Guds nåde Sveriges, Göthes och Wendes Konung 
etc. etc. gjöre weterligit, att såsom vid den indragning, som nu efter 
sluten fred vid Wår Armée och feltstat nödvändig blifvit till Rikets och 
Statens lisa, Wår troman och öfverste vid det indragna Karelska Caval-
leri-Regimentet, Oss älskelig ädel och wälbördig Berendt Wilhelm Reh
binder kommer att gå uthur Wår och Sveriges Kronas tjenst; altså 
wele Wi härmed och i kraft af detta Wårt öppna Bref hafva meddelat 
honom öfversten Berendt Wilhelm Rehbinder Wårt Nådiga afsked, bety
gandes derjemte Wårt Nådiga nöje för dess goda och trogna tjenster, 
alltid ervista trogna och berömliga förhållande; i anseende härtill wele 
Wi honom städse om Wår Kongliga Nåd försäkra samt Wele i Nåder 
hafva tillagt honom Underhåld i dess öfriga lifstid. Till yttermehra 
wisso hafve Wi detta med egen hand undertecknat och med Wårt Kongl. 
Sigill bekräfta låtit. 

Stockholm i Rådkammaren den 10 November 1721. 

FRIEDRICH. 
J. v. Diiben". 

Berndt Wilhelm Rehbinders dödsår är icke med säkerhet kändt; 
men han lefde ännu 1737 den 17 nov., då han på Ermes i Estland 

förlikte sig med gardeslöjtnanten Konrad Adolf Freytagh von Lorings-
hofen, som 1736 mot hans vilja äktat hans aflidne broders Chri-
stofer (II) von Rehbinders enka Barbara Sophia von Muller. 

År 1739 var han död. 
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Schenström, F: Armfeltska Karolinernas sista tåg. 
von Schinkel: Minnen ur Sveriges nyare historia. 
Sch leg el, B., och Klingspor, C. A.: Den Ointroducerade Svenska Adelns 

Ättartaflor. 
v. Siewers, J.: Deutsche Dichter in Russland. (Berlin 1865). 
Sigismund II August, konung af Polen: Tryckta bref, n:r 240. 
Stackelberg, Magnus: Storfurstendömet Finlands Ridderskaps och Adels 

Kalender, 1890, 1897. 
Stiernman: Svea och Götha Höfdingaminne. 
Stockholms stads Registratur den 17 mars 1663. 
Svensk Slägtkalender, 1888. 
Svenskt Biografiskt Lexikon, ny följd. (Stockholm 1848). 
Svenskt Konversationslexicon. (Stockholm 1848). 
Tegnér, Elof: Gustaf Mauritz Armfelt. 
Tersmeden, Carl Herman: Storfurstendömet Finlands Ridderskaps och Adels 

Kalender, 1883. 
Titz, generalkonsul i Riga: Meddelanden. 
Uddenberg, konsulatsekreterare i Berlin: Meddelanden. 
Wasastjerna, Oscar: Finska Adelns Ättartaflor. 
Wedel-Jarlsberg, konsulatsekreterare i Wien: Meddelanden. 
Weibull, vice pastor i Kungelf: Meddelanden. 
Wennerberg, Sune: Meddelanden. 
de Wett Huberts, F. W. J., kapten i nederländsk tjenst: Meddelanden. 
Wi kan der, Johan: öfversikt öfver Sveriges krig under 1700-talet. 
Witte: Diarium Biographicum. 
Wrangel, F. U., & Bergström. Otto: Svenska Adelns Ättartaflor från 1857. 
Östergötlands med Vadstena läns Lagmansrätt: Domar i tvisterna 

om Broxviks fideikommiss. 
* 

Nachrichten aus der adelichen, freiherrlichen und gräflichen 
Familie von Rehbinder, gesammelt und zusammengestellt im Jahre 1837 von 
Friedrich von Toll, nebst im Jahre 1789 niedergeschriebene Berichtungen und 
Ergänzungen von Harald von Toll. (Abschrift aus dem im Estländischen Ritter-
schafts-Archiv befindlichen Original). 

Quellen: 
Abschieds-Ukas des Gen.-Maj. Woldemar von Rehbinder. 
Acte der Familie von Peetz. 
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Adressbuch vom Jahre 1787. 
Ahnentafel der Christina von Rehbinder. 
Album der Ritter- und Domschule. 
Angabe des General Alexander von Rehbinder am 13. Juli 1883 in der 

Ritterschafts-Cantzlei. 
Ausfertigung aus dem Heraldie-Departement vom 17. Juli 1849 und 

21. Märtz 1850. 
Authentische Familiennachrichten und Ahnentafeln. 
Brief des Königs Carl XII an den General-Major Anton Wollmar von 

Schlippenbach, dat. Thorn d. 21 Maj 1703. 
Briefladen verschiedener Giiter und Familien. 
von B unge und Baron R. von Toll: Est- und Livländische Brieflade, eine 

Sammlung von Urkunden zur Adels- und Giiter-Geschichte Est- und Livlands, 

Theil II. 
Dienstlisten. 
Estländisches Oberlands-Gerichts-Archiv. 
Estländisches Ritterschafts-Archiv. 

Fegesacks Sammlung. 
Freytag von Loringshofen, Brieflade. 
Gadebuch: Livländische Jahrbiicher. (Riga 1880—83). 

Geschichte der Familie Clodt von Jiirgensburg. 
Geschichte der Familie von Harpe. 
Geschichte der Herren von der Recke. 
Geschichte des Geschlechts von Versen und von Fersen. 
Geschlechtsbrief der Familie von Essen. 
Geschlechtsbuch der Familie von Kotzebue. 
Geschlechtsbuch der Familie von Zoge. 
Geschript des Königs Carl XII, dat. Warschau 17 Maj 1702. 
Griinewaldt, Brieflade. 
Guteracten N r 109, 410 (Estl. Ritterschafts-Archiv). 
Hupel, N. M. 15, Pag. 101. 
Kirchenbiicher aus Estland und Livland: Ampel, Catharinen (Tristfehr), 

Domkirche in Reval, Goldenbeck, Hohnel, Haggers, Halljall, Hapsal, Jerve, Jorden, 
Karmel auf ösel, Karusen, Kegel, Klein-Marien, Koddofer, Luggenhusen, Maholm, 
Marien-Magdalenen, Merjama, Niggen, Nuckö, Paelwe, Pönal, Rappel, Rötel, St. 
Jacobi, St. Jiirgens, St. Mårtens, St. Nicolai in Reval, St. Simoni, Turgel, Weis-
senstein. 

Kurländische Adelsmatrickel. 
Kurrisaar, Brieflade. 
Landtrolle, 1696, sub. Kerwel. 
Landtrolle von Estland, 1726. 
Livländische Ritterschafts-Archiv. 
Maltitz: Geschichte der Familie von Wrangell. 
Marino, geb. Toll: Urkundensammlung. 
Mönnikorb, Brieflade. 
Nachrichten ueber die Familie Graf Liitke. 
Oberlands-Gerichts-Archiv, Conv. 171, 182. 
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Originalgrafendiplom 1787. 
Paucker: Die Herren von Lode. 

—„— Landgiiter Estlands. 
—„ - Landrath Wrangells Chronik von Estland. 

Peter I: Tagebuch. 

Protocoll der Urtheile des Königlichen Obergerichts vom Jahre 1667. 
Protocoll des Wieckschen Manngerichts, 1676. 

von Rehbinder, Gust. Christian: Selbstbiographie. 
Revals Raths-Archiv. 

Richter: Geschichte der Dänischen Ostsee-Prowintzen. 
Russwurm: Collectancen ueber die Familie von Patkull. 

—„— Collectancen ueber die Familie von Rehbinder. 
Schliemann, Th.: Ältere Schwedische Kataster Livlands. 
Schwedisches Wappenbuch, 1764. 

Stammtafel der Familie von Patkull. 

Stammtafel der Familie von Rehbinder, angefertigt von dem Gen.-Major 
Gust. Christian von Rehbinder zu Marienthal, 1786. 

Stammtafel der Familie von Taube. 

von Strijk: Beiträge zur Geschichte der Rittergiiter in Livland. 
Winkelmann: Capitulationen der Estländischen Ritterschaft. (Reval 1865). 
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binder 125 
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Sid. 
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217. Hälla 483 

3. 

Personregister. 

I. Medlemmar af ätten Rehbinder. 

A. Manliga medlemmar. 
Lefde Tab. 

Adam 1834— 133 
Adam Otto, frih., kapten 1760—1838 18 

Adam Reinhold, baron —1733 176 

Adolf, fänrik 1700-t.—1800-t. 119 
Adolf Frans, fänrik 1779— 123 

Adolf Fredrik, frih 1785—1787 87 

Alexei, generallöjtnant 1795—1869 130 
Alexei Alexandrowitsch 1865— 131 
Alexei Maximowitsch, öfverste 1800-t.—1900-t. 116 
Alexei Paulowitsch 1850— 132 
Alexander 1900-t. 176 
Alexander, baron 1803— 152 
Alexander, baron 1852— 163 
Alexander, löjtnant 1600-t.—1700-t. 176 
Alexander, löjtnant 1797— 129 
Alexander 1800-t. 161 
Alexander, major 1700-t. 176 
Alexander, riksgrefve 1876— 41B 
Alexander, riksgrefve 1903— 41B 
Alexander, riksgrefve, kretschef 1848—1902 41A 

Alexander Alexandrowitsch 1869— 131 
Alexander Alexeiewitsch, general 1826—1913 131 

Alexander Carl Eugen Axel Gustaf, riksgrefve, 
kapten 1853—1895 43 
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Lefde Tab. 

Alexander Constantin, riksgrefvj 1823— 42 

Alexander Magnus, fänrik 1600-t. 176 
Alexander Magnus, kapten 1700-t.—1800-t. 115 
Alexander Maximowitsch, general 1833— 117 

Alexander Oscar, frih., häradshöfding 1841— 83 
Alexander Wilhelm 1749—1761 113 
Alexander Woldemar 1797— 118 
Alexis, general 1800-t—1900-t. 176 

Anders, frih 1784— 12 

Anders Reinhold, frih., kapten 1600-t.—1700-t. 47 
Andreas 1678— 176 
Arend Gustaf, assessor 1739— 127B 
Arendt Herman Wilhelm, baron, generalmajor 1785— 161 

Arendt Wilhelm, baron, hakenrichter 1728—1796 159 
Arendt Wilhelm, grefve, verkl. geheimeråd 1730—1800 149 
Arendt Wilhelm, militär 1600-t.—1700-t. 127A 

Arendt Wilhelm, ryttmästare —1711 137 

Arendt Wilhelm, öfverstelöjtnant 1727—1776 139 
Arendt Wilhelm Albrekt, baron, generallöjtnant 1827— 164 
Arno, baron 1879— 147 

Arvid Bernhard, frih., major 1806—1876 64 

Arvid Henrik, frih., löjtnant 1703—1746 54 

Arvid Hjalmar, frih., kapten 1832—1905 65 

August Bernhard, frih., kapten 1849—1913 
A. W 1700-t. 176 

Axel, frih 1863 85 

Axel Bernhard, frih 1848—1863 64 

Axel Johansson, frih 1847 71 
Axel Magnus 1700-t. 176 

Bengt Gustaf, frih 1911— 97 
Berend 1500-t.—1600-t. 176 

Berndt, frih., öfverstelöjtnant 1670-t.—1729 8 
Berndt Fredrik, frih 1799—1800 81 
Berndt Henrik, baron, kapten 1700-t. 123 
Berndt Johan, verkl. statsråd 1776—1831 123 
Berndt Johan, frih., flygeladjutant 1720-t.—1784 10 

Berndt Otto, löjtnant 1699—1742 9 

Berndt Otto, frih 1834— 13 
Berndt Otto, frih 1815—1818 92 
Berndt Otto, frih., generalmajor 1778—1800-t. 13 
Berndt Otto, kornett 1600-t.—1700-t. 109 

Berndt Otto, frih., major 1733— 12 
Berndt Otto, frih., öfverstelöjtnant 1773—1831 92 
Berndt Otto Casimir, frih., stabskapten 1861— 94 
Berndt Otto Victor Olof Reinholdtsson, frih 1918— 69 
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Lefde Tab. 

Berndt Reinhold Alfred, frih., generalmajor 1817—1883 89 
Berndt Wilhelm, öfverste 1668—1738 109 
Bernhard, godsegare, kapten 1700-t. 176 

Bernhard (I), ryttmästare 1500-t—1626 4 
Bernhard (II), major —1656 105 
Bernhard (III), major 1600-t.—1700-t. 106 
Bernhard (IV), kapten —1700 107 

Bernhard, rysk tjensteman —1829 119 

Bernhard Henriksson, frih., öfverste 1639—1705 6 
Bernhard Magnus 1700—1710 107 
Bernhard Otto, frih 1813—1814 92 

Bernhard Otto, frih., fältmarskalk 1662—1743 27 

Bernhard Wilhelm, frih 1707— 29 
Bernhard Wilhelm, löjtnant —1757 122 

Bernhard Woldemar Alexandrowitsch 1800-t. 115 
Boris Borosowitsch, rysk tjensteman 1700-t.—1800-t. 176 
Carl 1700-t. 127 A 

Carl, frih., kadett 1738—1750 57 

Carl, frih., ryttmästare 1670-t.—1708 6 
Carl, president, statsråd 1700-t.—1800-t. 121 

Carl August, frih., fältprost 1810—1864 22 

Carl Bernhard Magnus, löjtnant 1700-t. 176 
Carl Constantin Calixtus, riksgrefve, löjtnant 1827—1850 42 
Carl Emanuel 1700-t. 122 

Carl Ferdinand Wilhelm Sylvester, baron 1822—1824 162 
Carl Fredrik 1754—1761 113 

Carl Fredrik, frih 1775— 12 
Carl Fredrik, frih., fanjunkare 1728—1755 99 
Carl Fredrik, frih., major 1747—1812 11 
Carl Fredrik, frih., major 1729—1795 87 

Carl Fredrik, riksgrefve, hakenrichter 1764—1841 38 
Carl Fredrik, riksgrefve, löjtnant 1819— 46 
Carl Fredrik Wald. Reinh., riksgrefve, godsegare... 1861—1901 35 

Carl Gotthard, riksgrefve, godsegare 1829—1878 34 
Carl Gustaf, frih 1792—1794 81 

Carl Gustaf, frih., kapten 1772—1827 88 
Carl Gustaf, frih., ryttmästare 1682—1709 6 
Carl Gustaf, frih., sergeant 1764—1780 101 
Carl Gustaf, frih., volontär 1711—1728 56 
Carl Gustaf, riksgrefve, landtråd 1793—1851 33 

Carl Gustaf Henriksson, kapten —1678 5 
Carl Henrik, kapten 1700-t. 138 
Carl Henrik, frih., kapten 1683—1706 103 

Carl Herman, frih., kapten 1686—1755 99 
Carl Johan, kapten, assessor 1700-t. 138 
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Lefde Tab. 

Carl Johan, frih 1814—1816 88 
Carl Johan, frih., fänrik 1767—1828 80 
Carl Magnus, hofråd 1736—1813 120 
Carl Magnus, öfverstelöjtnant —1693 176 

Carl Magnus Henriksson, frih., öfverste 1600-t.—1709 102 
Carl Magnus Reinhold, assessor 1600-t—1700-t. 128 
Carl Magnus Victor, frih., öfverste 1844— 68 
Carl Mathias, hofråd 1706— 120 
Carl Oscar, frih 1852—1853 22 
Carl Oscar, frih. civilingenjör 1853—1902 24 

Carl Otto, frih., kornett —1710 75 
Carl Otto, frih., major 1600-t.—1700-t. 74 
Carl Otto Ferdinand, baron, löjtnant 1805—1826 144 
Carl Reinhold 1737— 128 

Carl Reinhold 1737— 127B 

Carl Reinhold 1755— 176 

Carl Reinhold, fänrik 1700-t. 176 
Carl Reinhold, mannrichter 1678—1700-t. 127A 
Carl Wilhelm, frih 1864— 22 
Carl Wilhelm, frih., löjtnant 1765—1819 21 
Carl Wilhelm, major 1600-t.—1700-t. 112 

Carl Wilhelm Alexander, baron, generallöjtnant 1763—1810 142 
Carl Wilhelm Reinhold, baron, öfverste 1772—1813 152 
Carl Woldemar 1789— 123 

Charles Emile, frih 1807— 88 

Christian Otto 1600-t. 169 
Christofer (I), ryttmästare —1679 108 
Christofer (II), öfverstelöjtnant 1672—1735 124 

Christofer Engelbrekt 1739— 128 
Claes Henrik, frih 1768—1824 
Claes Henrik, frih., kapten 1724—1768 
Claes Reinholdt Victorsson, frih., löjtnant 1890— 69 
Constantin, general 1820-t.—1886 134 

Constantin, riksgrefve, generalmajor 1850— 46 
Constantin Maximilian Alexandrowitsch 1800-t. 115 
Didrik Johan, frih., löjtnant 1683—1720 102 
Edgar Hieronymus Constantin, baron, löjtnant 1807—1891 145 

Eduard Alexandrowitsch 1800-t. 
Erik Hans Edgar, baron 1870— 146 

Erik Leonard, frih., öfverstelöjtnant 1804—1860 

Erik Reinhold, frih 1775 
Ernst, godsegare 1600-t. 1700-t. 173 

Eugen, baron 1822 

Eugen Henrik Theodor, frih 1867 
Eugen Petter Georg, riksgrefve 1861— 
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Eugen Victor Hugo, frih. godsegare 
Evert Henriksson, regementsqvartermästare .. 

Ewald Johan 
Fabian 

Fabian, frih., löjtnant 
Fabian Bernhard, frih., löjtnant 

Fabian Eberhard, frih., kapten 
Fabian Evert Henriksson, frih., kapten 

Fabian Wilhelm, frih., öfverste 
Ferdinand Carl Ernst, riksgrefve, generalmajor 

Ferdinand Christofer, fänrik 
Folke Folkesson, frih., major 
Folke Fromhold, frih., major 
Folke Johansson, frih., grosshandlare 
Fredrik 
Fredrik Christian, baron, major 
Fredrik Gustaf, frih., kapten 
Fredrik Otto, löjtnant 
Fredrik Reinhold, frih., major 
Fredrik Wilhelm, frih., häradshöfding 
Fromhold, baron, öfverstelöjtnant 

Fromhold Christofer, baron, ryttmästare 

Fromhold Georg Johan, baron 
Fromhold Johan, baron, mannrichter 

Fromhold Johan, frih., fänrik 

Fromhold Johan, frih., godsegare 
Georg Arndt, baron 
Georg Henrik, frih., underlöjtnant 

Georg Johan, löjtnant 

Georg Johan, godsegare 
Georg Johan, frih., assessor 
Georg Maximowitsch, fredsdomare 

Georgii, stabskapten 
Gerhard Fredrik, regementsqvartermästare .... 
Gerdt (I), godsegare 

Gerdt (II), se Göddert 
Gerdt Henrik Adolf Folkesson 

Gotthard (I) 
Gotthard (II) -
Gotthard Christofer, baron 

Gottlieb 
Gottlob Fredrik Alarik, frih., landtbrukare ... 

Gottschalk, godsegare 

Gregori 

Gustaf 

Lefde Tab. 
1868— 96 

—1678 5 
1737— 138 

1700-t. 128 

1700-t. 29 
1801—1869 83 

1600-t.—1700-t. 104 

—1700 104 

—1746 26 

1808—1890 40 

1700-t. 175 

1857— 63 

1826—1887 62 

1850—1899 73 

1700-t. 112 

1750—1798 157 

1755—1782 11 

1700-t. 108 

1788—1843 60 

1811—1877 66 

—1788 155 

1800— 165 

1795— 160 

1759—1829 160 

1671—1697 26 

1729—1758 58 

1816— 144 

1813—1842 59 

1600-t.—1700-t. 166 

1600-t.—1700-t. 127 

—1775 49 

1800-t. 116 

1804— 133 

1600-t.—1700-t. 174 

1300-t.—1400-t. 1 

1904— 63 

1200-t. 1 

1500-t. 168 

1789— 160 

1700-t. 174 

1845—1873 70 

1500-t.—1600-t. 172 

1800-t. 135 

—1769 127 A 
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Lefde Tab. 

Gustaf, kapten 1683—1720 78 
Gustaf, frih 1700-t. 54 

Gustaf, frih., fänrik 1728—1749 57 
Gustaf, frih., löjtnant 1720-t.—1749 79 

Gustaf, frih., major 1745—1782 11 

Gustaf, frih., sergeant 1724—1742 99 

Gustaf Adolf, frih 1757—1761 58 

"Gustaf Christian, baron 1700-t. 156 
Gustaf Christian, baron, generalmajor 1722— 156 
Gustaf Christian, baron, öfverste 1797—1881 158 
Gustaf Constantin. riksgrefve, löjtnant 1795—1822 45 
Gustaf Didrik, riksgrefve, kretsadelsmarskalk 1756—1826 32 

Gustaf Gustafsson, frih., kapten 1683—1720 78 
Gustaf Henrik, frih., kapten 1762—1813 81 
Gustaf Henrik, frih., kofferdikapten 1863—1918 95A 

Gustaf Henrik, frih., kapten 1892— 95B 
Gustaf Henriksson, frih., major 1647—1696 77 

Gustaf Johan, frih 1774—1778 14 
Gustaf Leonard, frih 18.39—1842 83 
Gustaf Ludvig Eberhard, riksgrefve, löjtnant 1819—1853 33 
Gustaf Magnus, frih., landtråd 1673—1734 29 
Gustaf Reinhold, frih 1743— 48 
Gustaf Reinhold, frih 1749— 48 
Gustaf Reinhold, frih., löjtnant 1702—1786 11 
Gustaf Reinhold, frih., wachtmeister 1773— 12 

Gustaf Robert, frih., statsråd 1824—1874 90 
Gustaf Wilhelm, baron, godsegare 1787—1825 162 
Gustaf Wilhelm, baron, landtråd 1761—1832 166 
Gustaf Wilhelm, kapten —1678 105 
Giirgen Johan, löjtnant 1600-t.—1700-t. 167 
Göddert, godsegare 1500-t.—1600-t. 

Hans Henrik 1700-t. 127A 
Hans Henrik Henriksson, frih., öfverste 1645—1700 75 
Hans Jurgen, kornett 1600-t. 176 
Hans Wilhelm, öfverste, statsråd 1728—1779 142 
Harmen, svartbroder 1500-t. 176 

Helge Edvard Reinhold, frih., öfverste 1824—1883 61 
Helge Fromhold Gustaf Folkesson, frih 1900— 63 
Henrik 1663— 176 
Henrik, kapten 1700-t. 138 

Henrik, militär —1635 3 
Henrik, öfverstelöjtnant 1600-t.—1700-t. 176 
Henrik (I), svärdsriddare 1200-t. 1 
Henrik (II), ryttmästare 1500-t.—1603 2 
Henrik (III), major 1500-t.—1600-t. 3 
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Lefde Tab. 

Henrik (IV), frih., generalmajor 1604—1680 5 
Henrik Bernhard, stabskapten 1831—1865 84 
Henrik Carl Eduard, riksgrefve, ingeniör 1896— 37C 

Henrik Carl Eduard, riksgrefve, manngerichts-
assessor 1860— 37A 

Henrik Constantin, frih 1879—1908 20 
Henrik Eugen, frih 1905— 96 
Henrik Georg, frih., regementsqvartermästare 1600-t.—1700-t. 28 
Henrik Georg, generalmajor 1600-t.—1700-t. 108 
Henrik Gotthard, godsegare —1745 173 

Henrik Johan, frih 1823—1841 98 

Henrik Johan, frih., häradshöfding 1724—1772 80 

Henrik Johan, frih., kapten 1684—1746 79 
Henrik Johan, frih., kapten 1788—1835 98 
Henrik Johan, frih., löjtnant 1710—1756 30 
Henrik Johan, frih., ryttmästare 1670—1701 7 

Henrik Johan, frih., öfverste 1672—1734 51 
Henrik Leonard, major 1600-t.—1700-t. 110 

Henrik Rudolf, frih., löjtnant 1739—1780 101 
Herman 1600-t. 176 
Herman Fromhold Fredrik, löjtnant 1812—1868 161 
Hieronymus Gideon, militär 1738— 175 
Hugo Wilh. Johan Natlianael, frih., kommerceråd... 1843—1912 67 
Iwan Michaelowitsch, generalmajor 1700-t. 176 
Jakob Johan - 1688— 176 
Jakob Johan Wilhelm, baron, löjtnant 1794—1844 164 
Joachim (Wilhelm), baron, mannrichter 1699—1758 155 

Johan, riddare 1100-t. 1 
Johan 1600-t. 171 

Johan, baron 1832— 165 
Johan, baron 1847— 163 
Johan, major 1700-t. 176 
Johan, militär 1700-t. 111 
Johan Adam, frih., lagman 1733—1809 100 
Johan Axel Fromhold, frih., löjtnant 1786—1814 59 
Johan Bernhard, löjtnant 1760—1800-t. 119 
Johan Evert (eller Eberhard), kapten —1678 105 
Johan Fredrik, frih., godsegare 1759—1829 59 
Johan Fredrik, frih., löjtnant 1769—1791 87 
Johan Henrik, frih 1788—1792 81 
Johan Henrik, frih., volontär 1766—1783 101 
Johan Ludvig, frih., kapten 1817—1878 71 
Johan Reinhold Alexander, frih 1849—1858 19 
Johan Wilhelm, baron, generalkonsul 1748—1820 156 
Johan Wilhelm Leopold, baron, kapten 1767—1830 144 
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Lefde Tab. 
Joseph, godsegare 1842— 136 
Jiirgen Johan, assessor 1700-t. 176 
Knut Otto, frih., kapten 1737—1812 55 
Lars Otto, frih 1731 57 

Leo 1800-t. 136 
Leonard Johan, major 1676—1733 111 
Leonard Johan, ryttmästare —1705 176 

Leopold, öfverste 1799—1864 143 
Leopold August Benno, baron, postsekreterare 1836— 146 
Leopold August Felix, baron, major 1844— 148 
Leopold August Knut, baron 1839— 145 
Leopold August Max, baron 1838— 147 

Ludvig Fromhold, frih., kapten 1848—1900 72 

Ludvig Wilhelm 1738— 127B 
Magnus, kollegiiassessor 1770—1833 176 
Magnus, öfverstelöjtnant 1600-t. 176 
Magnus Alexandrowitsch, generalmajor 1804—1874 116 
Magnus Gottfrid Eduard, riksgrefve 1838 42 
Magnus Gustaf, generalmajor 1725— 121 
Magnus Henriksson, kapten —1674 5 
Magnus Woldemar, generallöjtnant 1756— 114 
Mark Alexei Reinhold Konstantin, riksgrefve 1924— 37C 

Michael 1849— 132 
Michael, riksgrefve 1905— 41B 
Nicolai 1900-t. 176 

Nicolai, riksgrefve 1800-t. 40 
Nicolai, riksgrefve 1847— 46 
Nicolai, baron 1812— 152 
Nicolai, statsråd 1832— 130 
Nicolai Ludvig, riksgrefve, tullråd 1823—1876 43 
Nicolai Maximowitsch, domstolsledamot 1800-t. 116 

Nicolaus 1863— 131 
Nicolaus Theodor Georg, riksgrefve, öfverbibliothe-

karie 1859— 43 
Nils Christian, frih 1691—1697 77 
Oscar August, frih 1875—1879 85 
Oscar Gustaf, baron 1832—1857 158 
Otto, premiermajor —1789 122 
Otto Adolf, frih., assessor 1833—1876 85 
Otto Albert Fredrik, riksgrefve, godsegare 1786—1813 39 
Otto Bernhard, riksgrefve 1828—1831 33 
Otto Carl, frih., geheimeråd 1797—1873 19 
Otto Carl, frih., stabskapten, tullförvaltare 1862—1923 25 
Otto Fredrik, frih 1809—1810 88 
Otto Fredrik Magnus, major 1750—1800-t. 129 
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Lefde Tab. 
Otto Henrik, baron, generalmajor 1776 153 

Otto Henrik, frih., landtråd j753 76 

Otto Henrik Reinhold, riksgrefve 1791 1805 32 
Otto Henriksson, frih., landtråd 1640—1710 26 
Otto Leonard, frih 1703 47 

Otto Magnus, frih., kapten 1708—1758 48 
Otto Magnus, frih., löjtnant 1700-t. 17 

Otto Magnus, frih., major 1678—1751 16 
Otto Magnus, ordnungsrichter —1768 141 

Otto Magnus, riksgrefve, geheimeråd 1728—1792 31 
Otto Magnus, riksgrefve 1761—1847 31 
Otto Magnus, ryttare 1736— 176 

Otto Magnus, ryttmästare 1600-t.—1700-t. 176 
Otto Magnus, öfverste 1700-t. 140 
Otto Magnus, öfverstelöjtnant 1600-t. 176 
Otto Magnus, riksgrefve 1919— 37B 
Otto Reinhold 1670— 176 
Otto Reinhold, frih 1700-t. 79 

Otto Reinhold, frih., statsråd 1795—1855 82 
Otto Reinhold, löjtnant 1600-t.—1700-t. 176 
Otto Reinhold, riksgrefve 1828—1841 33 
Otto Wilhelm, baron 1754— 159 
Otto Wilhelm, frih 1871—1872 85 
Paul, baron 1859— 163 
Paul, godsegare 1600-t. 173 

Paul, statsråd 1803— 132 
Paul Alexander Carl Nicolai, riksgrefve 1849— 43 
Paul Edvard, riksgrefve, manngerichtsassessor 1794—1870 42 

Paul Johan Woldemar, riksgrefve 1858— 44 
Paul Julius, riksgrefve, öfverstelöjtnant 1831—1880 44 

Peter, superintendent —1671 176 
Peter Waldemar, statsråd 1757—1823 118 
Petter Otto Wilhelm, baron, kapten 1765—1809 142 
Platon Julius Alexandrowitsch 1800-t. 115 
Rehbinder 1600-t. 3 
Rehbinder 1600-t.—1700-t. 167 
von Rehbinder (I) 1400-t.—1500-t. 171 

von Rehbinder (II) 1500-t. 171 
von Rehbinder (III) 1500-t. 171 
von Rehbinder (IV) 1500-t.—160Q-t. 171 

von Rehbinder (V) 1700-t. 123 
Rehbinder, assessor —1697 176 
Rehbinder, frih 1600-t.—1700-t. 104 
Rehbinder, godegare 1800-t. 176 
Rehbinder, löjtnant 1600— 1700-t. 176 
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Lefde T«h 

von Rehbinder, major 1700-t. 176 

von Rehbinder, ryttmästare 1600-t. 176 
von Rehbinder, öfverste 1700-t.—1800-t. 114 
Rehbinder, öfverste 1600-t.—1700-t. 176 

Rehbinder, öfverstelöjtnant 1600-t. 176 
Rehbinder, kapten 1600-t.—1700-t. 176 
Reinhold 1600—1700-t. 176 

Reinhold, baron, kapten 169,5—1752 176 

Reinhold, frih 1725 57 
Reinhold Ernst Constantin, riksgrefve 1888— 37B 
Reinhold Fabian, riksgrefve, landtråd 1831—1905 36 

Reinhold Fredrik, frih., kapten 1675—1712 56 
Reinhold Fromhold, frih., kapten 1699—1752 57 

Reinhold Henrik, öfverste 1801— 153 
Reinhold Henriksson, frih., generallöjtnant 1640-t.—1709 50 

Reinhold Jakob, frih 1755—1760 58 
Reinhold Johan 1685— 176 
Reinhold Johan, frih., major 1741—1824 14 

Reinhold Johan, generallöjtnant 1731— 150 
Robert Henrik, frih 1700-t. 12 
Robert Henrik, frih., civilingeniör 1877— 97 
Robert Henrik, grefve, ministerstatssekreterare 1777—1841 15 

Robert Otto Nicolai, frih., generalmajor 1851—1913 20 
Robert Reinhold, frih 1779—1782 87 

Roman Carl Johan, baron 1836— 153 
Rutger Reinhold, frih., ryttmästare 1700—1769 52 

Rutgert, öfverstelöjtnant —1667 169 
Samuel Wilhelm, baron 1758—1786 159 

Sergei, riksgrefve, öfverste 1885— 41A 
Stanislas Nicolai, konteramiral 1832—1881 135 

Sten Otto, frih 1908— 97 
Sten Otto, frih., godsegare 1826—1899 93 
Th., löjtnant 1500-t.—1600-t. 17ti 

Thorsten Fridolf, frih —1812 88 
Thorsten Magnus, frih 1807—1808 81 
Victor Maximowitsch, rysk tjensteman 1800-t. 116 
Wilhelm 1600-t. 176 
Wilhelm 1600-t. 171 

Wilhelm (I). godsegare 1500-t. 
Wilhelm (II), ryttmästare —1630-t. 125 
Wilhelm (III), ryttmästare —1709 126 
Wilhelm, frih 1600-t. 77 
Wilhelm, kapten * —1782 122 

Wilhelm, löjtnant 1600-t. 176 
Wilhelm, löjtnant 1600-t. 176 
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Lefde. Tab. 

Wilhelm, major' 1600-t. 169 
Wilhelm Christofer, assessor —1740 127B 
Wilhelm Christofer, assessor —1703 126 
Wilhelm: Henrik, ryttmästare 1600—1700-t. 106 
Wilhelm Johan, ryttmästare —1713 170 
Wilhelm Johan Arndt, baron, löjtnant 1775—1830 143 
Wladimir, riksgrefve 1878— 41A 
Wladimir, riksgrefve, ryttmästare 1855— 46 

Wladimir Maximowitsch, notarie 1800-t. 116 
Woldemar, baron 1835— 165 
Woldemar, baron, regeringsråd 1760—1833 122 
Woldemar eller Wladimir 1800-t. 136 
Woldemar Alfred Ludvig, frih., öfverstelöjtnant 1859— 91 
Woldemar Henrik Reinhold, öfverste 1704— 113 
Woldemar Jakob Fromh. Gustaf, baron, generalmajor 1814—1896 163 

Woldemar Otto, baron, generalmajor 1770—1821 151 
Wolter, godsegare —1625 169 

B. Manliga medlemmars giften. 
Lefde Tab. 

von Aderkas, Barbara Sophia —1706 126 
Ahlmark, Marina Alida Valborg 1863—1898 63 
von Andreewsky, Xenia 1878— 41B 

Antonowna, Jakobina 1800-t. 132 
von Asche, Benigna Alexandrina, baronessa 1700-t. 149 
Bailly, Wjera 1845—1886 90 

Baner, Margaretha, frih :a 1848— 67 
von Baranoff, Catharina Eleonora 1700-t. 123 
von Baranoff, Hedvig Charlotta Juliana Ernestina... 1816—1846 19 
von Baranoff, Juliana Augusta Charlotta Henrietta... 1818—1887 19 
de la Barre, Maria Eleonora 1600-t. 108 
von Bellingshausen, Catharina Eleonora, frih:a —1710 47 
von Bellingshausen, Margaretha Elisabeth —1704 26 
von Bellingshausen, Oktavia Elisabeth —1707 29 
Bergemann, Anna Adéle 1866— 35 
von Birkholtz 1600-t. 170 
von Bismarck-Schönhausen, Dorothée Sibylle Ca

tharina, gref:a 1892— 37B 
von Bistram, Agneta Helena —1753 31 
von Bistram, Helena Juliana —1789 120 
von Bistram, Julia Elisabeth —1747 29 
Björnsköld, Anna Margaretha 1700-t. 51 
Boismann, Ottilia Wilhelmina Christina 1824—1900 22 
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Lefde Tab. 

Boréll, Gunhild Valborg Maria 1877— 63 

von der Borg, Kynna 1500-t. 2 
Boye af Gennäs, Sophia Juliana 1695—1772 99 
Brandel, Lovisa 1769—1796 156 
Bremer, Ida Charlotta 1839— 93 
Briesemann von Nettig, Catharina Elisabeth 17<X)-t. 123 
von Brinkmann, Gabriele Eleonore, frih:a 1826— 1909 43 
von Brun 1700-t.—1800-t. 123 
von Buddenbrock, Christina 1600-t.—1700-t. 28 
Bure, Anna 1624—1690 5 
von Burghausen, Christina Elisabeth 1600-t.—1700-t. 6 

Butzkowsky, Dorothea 1700-t.—1800-t. 152 
Butzkowsky, Sophie Thérése 1800-t. 152 
von Cappelen, Dorothea 1765—1834 157 
Cedersparre, Brita Catharina 1727—1791 10 
Clapier de Colonque, Charlotta 1724—1808 113 
Clapier de Colonque, Gustafva Johanna 17(X)-t. 114 

Cronman, Eva Maria 1675—1706 137 
Czichanowitzky, Justina 1700-t.—1800-t. 151 

von Dahl, Alexandra 1803— 45 
von Dreier, Amalia 1776—1837 142 

von Diicker 1700-t. 155 
Ehrenrooth, Brita Catharina 1742—1770 80 
von Engelke 1700-t. 111 
von Ermes, Amalia 1600-t.—1700-t. 110 
von Essen, Sophia Helena 1702—1776 141 
von der Felden 1500-t. 171 
von der Felden, Barbara Sophia 1600-t—1700-t. 47 
von der Felden, Beata Johanna 1712—1792 155 
von Fersen, frih: a 1600-t. 176 
von Fersen, Catharina Elisabeth, frih:a 1768-—1795 160 
von Fersen, Charlotta Wilhelmina, frih:a 1777—1846 160 

di Feys di Piossasco, Valvere & Piobis, se di 

Piossasco 
Fitinghoff, Catharina Maria —1706 50 
af Forselles, Ulrika Jaquette 1791—1858 92 
Frantz, Charlotte 1833— 44 
von Frederici, Anna Helena —1839 139 
Furumark, Maria Charlotta 1769—1818 81 
Fägerskiöld, Hedvig Eleonora, frih:a —1727 56 
de la Gardie, Gabriella Augusta, gref:a 1832—1908 61 

von Gernet, Anna Helena 1770— 123 
von Gernet, Augusta Lovisa 1772—1851 119 
von Gernet, Christina 1777—1800-t. 123 
Gorlinka 1700-t.—1800-t. 154 
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Lefde Tab. 

Goräinoff, Nina 1846—1911 20 
Grill, Henriette 1860— 68 

Grotenfelt, Anna Catharina 1800—1882 83 
Grotenfelt, Hedvig Juliana Gustafva 1804—1844 83 
Grotjahn, Margaretha Elisabeth 1700-t. 138 
von Griinewaldt, Charlotta 1700-t. 128 

von Giintherhacken 1700-t. 138 
von Hahnebom, Anna —1629 3 

Hastfehr, Helena Dorothea 1640-t.—1684 75 
Hedenberg, Anna Elisabeth Charlotta 1788—1845 15 

von Heydenreich, Lubow 1854—1916 41A 

Hunnius, Sabina 1600-t. 176 
von Ihrmann, Catharina 1840—1867 90 
Ismailow, Sophia 1800-t. 165 
Josephowna, Stanislawa 1800-t. 136 

von Kalnein, Louise Gottlieba, gref:a 1700-t—1800-t. 142 
von Kalnein-Kilgis, Alexandrine, gref:a 1777—1860 143 
Kijk, Catharina Elisabeth 1748—1822 87 

Kletzen, Gertrud 1600-t.—1700-t. 104 
Klingspor, Sophie-Louise Ulrika 1833—1905 62 

von Knorring, Sophia Christina 1700-t.—1800-t. 166 
von Kothen, Ulrika Charlotta 1801—1828 60 
Kotschubei, Helena 1800-t. 134 
von Kotzebue, Marie Madeleine 1863— 37A 
Krogius, Agatha Catharina 1768—1831 18 
von Kriidener, baronessa 1700-t. 48 
von Kriidener, Beata Catharina 1734—1789 49 
von Kursell, Juliana Dorothea Helena 1700-t.—1800-t. 152 
von Kursell, Helena 1600-t. 105 
Köhler, Eva Catharina 1700-t.—1800-t. 55 
Koenenkamp, Irene Margarethe Mathilde Amalie... 1897— 37C 
von Lantingshausen, Amalie 1734—1769 164 

von Lantingshausen, Charlotte —1840 162 
Larson, Hilda Emilia Wilhelmina Johanna 1861— 65 
de Lais (von Löwis af Menar), Helena —1696 106 
Leijonmarck, Ulrika Eleonora 1767—1845 21 
Lenck, Wilhelmina 1700-t.—1800-t. 13 
von Liewen, furstinna 1700-t.—1800-t. 142 
Liljesvärd, Gustafva Catharina 1745—1787 101 
Lode, Margaretha Hedvig —1693 102 
Lode från Lifland, Beata Charlotta 1717—1761 11 
Lode från Lifland, Ulrika Sophia 1804—1890 82 

von Löwis af Menar, se de Lais 
Malmström, Ingeborg Hedvig Catharina 1858— 91 
Mannerburg, Elisabeth Charlotta —1750 76 
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Lefde Tah. 

Manninen, Ottilia 1800-t.—1900-t. 96 
von Marqvard, Helena Margareta 1732—1798 159 

von Marqvard, Juliana 1680-t.—1741 76 

Melin, se Waern-Melin 
von Meppen, Anna 1500-t. 2 
von Mestacken 1100-t.—1200-t. 1 
von Mewes, Marie 1886— 41A 
de la Mötte, Catharina Beata 1730—1774 80 
de Monbrisson, Jacqueline Marie 1871—1925 41A 
Munck af Fulkila, Elisabeth 1643—1699 6 
von Muller, Barbara Sophia 1600-t.—1700-t. 124 

von Nassau zu Leck, Gerdruta Franciska Elisa
beth, gref:a 1771—1838 38 

von Neuburg 1600-t.—1700-t. 27 

Neukahl, Gertrud —1724 51 
Niemann, Gerdruta 1500-t.—1600-t. 172 
von Nieroth, Barbara Sophia 1600-t.—1701 102 
Nordenstolpe, Catharina Maria 1782—1848 59 

Nohrström, Jakobina Sara Maria —1809 12 
Ohrling, Theodora 1822—1910 64 
Oldenburg, Lucinde 1814—1879 145 

af Palén, Christina Margaretha 1746—1804 14 
von der Pahlen, Agneta —1737 128 
von der Pahlen, Dorothea Elisabeth 1600-t. 169 
von der Pahlen, Dorothea Sophia, frih:a 1737—1768 31 
Palin 1700-t. 140 

Palmstruch, Catharina Elisabeth 1679—1699 7 

von Patkull, Augusta Fredrika 1760— 114 
di Piossasco, Christina Margaretha, gref:a 1722—1800-t. 27 
Pistolekors, Sophia Ingeborg 1600-t.—1700-t. 8 
von Plåten gen. Brölen, Anna Maria 1600-t.—1700-t. 111 
Pall, Anna Maria 1700-t. 176 
von Polossoff, Maria Danailowna 1828—1892 40 
Pomenow, Barbara 1800-t. 163 
von Porten, Anna Elisabeth 1600-t.—1700-t. 112 

Protopopoff, Anna Witaljewna 1800-t. 46 
Ranck, Magdalena, frih:a 1675—1733 50 
Rasamoy, Maria Proskowna 1700-t.—1800-t. 129 
Rehbinder, Charlotta Dorothea, frih:a 1689— 127A 
Rehbinder, Ebba Elisabeth, frih:a —1778 30 
von Rehbinder, Lovisa Christina, frih :a 1764—1827 122 
Rehbinder, Maria Margaretha Christina, frih:a 1692—1750 57 
von Rehbinder, Sophia, baronessa 1700-t.—1800-t. 115 
Relander, Ida Wilhelmina 1841—1897 85 
von Reutern 1800-t. 42 

532 



Lefde Tab. 

von Reutern, Sophia Juliana 1800-t. 42 
von Richter 1600-t.—1700-t. 176 

Ridderborg, Hedvig Ulrika 1729—1762 58 

von Rohr, Lunetta 1600-t. 16 
von Rosen (Hoch-Rosen) 1600-t. 171 
von Rutenberg, Anna Maria Augusta 1600-t.—1700-t. 174 

Rutenskiöld, Beata Sophia 1762—1804 59 
von Sass, Eva Charlotta 1700-t. 175 
Sauerhering, Sofie Wilhelmine 1774—1844 144 

Schadevitz, Herta Rosa Maria 1902— 95B 
Schauman, Anna Margaretha 1600-t.—1700-t. 16 

Schlicht, Augusta Rufine 1837— 146 
von Schoultz, Augusta Charlotta, baronessa 1700-t. 122 
Schumann, Emilie Berta 1872— 95A 
Schwartz, Catharina Sophia 1788—1859 98 
Schwartz, Maria 1792—1816 92 
von Schwengelm, Anna Magdalena Gustafva —1809 32 

Schönmeyr, Ida Nathalia 1817—1906 66 
Seitz, Augusta 1839— 147 

Soop, Anna Christina —1715 51 
Soop, Magdalena Charlotta 1699—1780 52 

Sparre af Söfdeborg, Jaquette Charlotta Augusta, 
gref:a 1852— 72 

Spens, Anna Maria Charlotta, gref:a 1807—1864 64 

Spens, Hedvig Helmina Axelina, gref:a 1835—1871 70 
von Stackelberg, Anna Helena 1600-t.—1700-t. 109 
von Stackelberg, Emerentia —1710 106 
von Stackelberg, Julie 1788—1849 39 

von Stackelberg, Wilhelmina Helena 1744— 150 
von Stauden, Catharina Elisabeth 1700-t. 176 
Strömhjelm, Anna Charlotta 1728—1809 53 

Stålhane, Helena Margaretha 1696—1766 9 
Suthoff, Maria Elisabeth 1768—1832 118 

Tallqvist, Berta Emilia 1880— 97 
Tandefelt, Erika Aurora 1738—1818 17 
von Taube, Anna Helena 1730— 176 
Taube, Augusta —1746 48 

von Taube, Eva Maria, frih:a 1730— 156 
Taube, Hedvig Helena, frih:a —1740 155 
Taube af Carlöö, Catharina, frih:a 1600-t.—1700-t. 75 
Taube (af huset Rickholtz), Augusta 1700-t. 127A 
von Tepeln 1400-t.—1500-t. 171 

Thrane, Carine Mathea 1803—1875 158 
von Tiesenhausen, Anna Elisabeth —1710 124 
von Tiesenhausen, Gerdruta, frih:a —1689 26 
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Lefde Tab. 

Tigerstedt, Johanna Mathilda 1823—1915 89 
von Tillisch, Anna Sophia, frih:a 1726—1754 156 
Tolstoy, Marie 1839— 131 
von Transche, Magdalena Elisabeth —1749 48 

von Uexkull ; 1600-t. 169 
von Uexkull, Hilgard Elisabeth 1679 5 

von Uexkull, Margaretha Anna 1600-t.—1700-t. 137 
von Uexkull, Sophia Elisabeth 1712—1737 11 
von Uexkiill-Gyllenband, Anette, frih:a 1835— 34 

Uggla, Elsa —1742 54 
von Ungern-Sternberg, Ernestine Sophie, frih:a 1793—1886 33 
von Ungern-Sternberg, Julie Eleonore Helene, 

frih: a 1803—1835 42 

von Ungern-Sternberg, Stella Charlotta, frih:a 1838— 36 

Velho, Sophia, baronessa 1796—1842 130 
von Vietinghoff, Elisabeth 1500-t.—1600-t. 4 
von Vietinghoff gen. Scheel 1500-t. 171 
Wadenfelt, Anna Christina —1710 107 

von der Weipte, Barbara 1500-t. 168 
Wellingk, Christina Helena —1749 79 
Wernsköld, Maria 1655—1711 77 
Wilhelms, Agatha Fredrika 1787—1868 88 
Woiletowska, Catharina Ignaziewna 1800-t. 133 
von Wrangel, Anna Christina 1728—1797 127B 
von Wrangell, Catharina Elisabeth 1700-t. 127B 

von Wrangell, Juliana —1703 127A 
Wrangel af Adinal, Berta Christina, frih:a —1728 138 

Wångenberg, Anne-Marie 1821—1896 71 
Wsern-Melin, Ragnhild 1892— 69 

von Yxkiill, se Uexkull 
von Zachariae, Regina Elisabeth 1600-t.—1700-t. 111 

Zarnoff, Elisabeth Iwanowna 1800-t. 116 
von Zandt zu Klingenberg, Euphemie Maria, frih :a... 1864— 43 
von Zimmermann, Beata Amalia 17C0-t.—1800-t. 119 
von Zinowsky, Julie 1700-t.—1800-t. 161 

C. Qyinliga medlemmar. 
Lefde Tab. 

Adelaide, baronessa 1815—1890-t. 161 

Adelaide Alexandrowna 1800-t. 115 

Adelheid Helena, baronessa 1800-t. 160 
Adelaide Ulrika, frih:a 1815— 13 
Adelaide Wilhelmina Sophia, frih:a 1817—1890 98 
Agatha Catharina, frih:a 1801—1879 21 
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Lefde Tab. 

Agatha Emilia, frih:a 1815—1816 88 
Agatha Sophia, frih:a 1800—1880-t. 18 

Agnes Fredrika, frih:a 1872— 85 
Agnete 1800—1878 143 

Alexandra, baronessa 18C0-t. 161 
Alexandra, riksgref:a 1849— 46 
Alexandra Helena, frih:a 1825—1857 98 
Alexandra Mariana, frih:a 1863—1865 90 

Alexandra Olivia, frih:a 1821—1822 98 
Alma Rufine Lucinde, baronessa 1873— 146 
Amalia Carolina, riksgref:a 1827—1858 33 

Amanda Leontina. frih:a 1830— 98 
Amelie Margaretha Charlotta, baronessa 1830—1875 164 
Anna 1800-t. 116 
Anna 160(*-t. 176 
Anna 1724—1784 176 
Anna 1700-t.—1800-t. 176 

Anna 1600-t. 3 
Anna 1600-t. 171 

Anna, riksgref:a 1846— 40 
Anna Barbara 1702— 127A 

Anna Catharina, frih:a 1709—1742 50 

Anna Catharina, frih:a 1708— 29 
Anna Charlotta 1864— 93 
Anna Charlotta 1734—1791 141 

Anna Charlotta, frih:a 1700-t. 16 
Anna Charlotta, frih:a 1770—1795 87 
Anna Charlotta 1797—1872 21 

Anna Charlotta Amalia, baronessa 1770— 142 
Anna Charlotta Fredrika Louisa, frih :a 1785—1842 59 
Anna Christina 1703—1740-t. 112 
Anna Christina 1703— 109 
Anna Christina, baronessa 1734— 155 
Anna Christina, frih:a 1723—1786 52 
Anna Christina Sophia, frih:a 1700-t. 54 
Anna Elisabeth 1600-t. 169 
Anna Elisabeth, frih:a 1680-t.—1700-t. 77 
Anna Fransiska, riksgr:a 1809—1822 39 
Anna Fredrika, frih:a 1799—1867 21 
Anna Helena 1700-t. 113 
Anna Helena, frih:a 1674— 26 

Anna Johanna, frih:a 1776 14 
Anna Juliana 1770—1801 139 
Anna Juliana • 1821—1861 33 
Anna Juliana, frih:a 1835—1857 83 
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Lefde Tab. 

Anna Margaretha, baronessa 1725—1790 155 

Anna Margaretha, frih:a 1736 57 
Anna Margaretha, frih:a 1680-t. 50 
Anna Margaretha, frih:a 1660-t.—1700-t. 6 
Anna Maximojewna slutet af 1800-t. 114 

Anna Sophia 1718— 176 
Anna Sophia, frih:a 1757—1787 53 

Anna Sophia, frih :a 1858— 62 
Anna Sophia, frihra 1768— 101 
Anna Sophia, frihra 1740—1776 11 
Anna Wilhelmina, baronessa —1786 159 
Anna Wilhelmina, frih:a 1838—1905 64 
Anna Wilhelmina, frih:a 1855—1862 

Anna Wilhelmina, frih:a 1886— 65 
Anna Wilhelmina, frih:a 1740—1800 48 

Antoinette Floribilla Sophia, baronessa 1802—1836 144 
Augusta Lovisa —1808 118 
Augusta Lovisa 1744—1789 141 

Augusta Maria, frih:a 1836—1918 64 
Augusta Ottilia, frih:a 1846—1913 
Augusta Sophia, baronessa 1739—1794 155 

Augusta Sophia, frihra 1741— 48 
Augusta Wilhelmina, frih:a 1817— 13 
Aurora Charlotta, frihra 1797—1872 21 
Barbara —1630 3 

Barbara, baronessa 1830-t.— 165 
Barbara (eller Beata) Eleonora, frilra 1763—1817 49 
Barbara Elisabeth 1666—1736 106 
Barbara Helena 1715—1803 112 

Barbara Helena, frih:a 1744— 48 
Barbara Maximiliana, baronessa 1700-t. 156 
Beata, frih:a 1778 14 
Beata, frih:a 1700-t. 54 
Beata Catharina, frih:a 1772— 10 
Beata Wilhelmina, frih:a 1726—1727 29 
Carolina Catharina Nathalia, frih:a 1847—1901 66 
Carolina Charlotta 1785—1800-t. 123 

Carolina Christina 1807— 21 
Carolina Fredrika, frih:a 1775—1777 87 
Carolina Louise, riksgrefra 1802— 38 
Carolina Maria, frih:a 1761—1762 53 
Carolina Maria, frih:a 1763—1853 53 
Catharina 1800-t. 136 

Catharina 1793— 129 
Catharina, baronessa 1869—1879 147 
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Lefde 

Catharina, baronessa 1854—1884 
Catharina, frih:a 1682—1725 

Catharina, frih:a 1600-t. 
Catharina, frih:a 1600-t. 

Catharina Charlotta, frih:a 1844— 
Catharina Eleonora, frih:a 1701—1727 
Catharina Eleonora, frih:a 1727—1764 

Catharina Elisabeth 1708— 
Catharina Lovisa, frih:a 1795—1864 
Catharina Wjera Dorothea, frihra 1869— 
Charlotta 1700-t. 
Charlotta, frihra 1681— 
Charlotta Dorothea 1725— 
Charlotta Dorothea, frihra 1689—1730-t. 

Charlotta Dorothea, frihra 1600-t.—1700-t. 

Charlotta Elisabeth 1759—1846 
Charlotta Helena, baronessa 1764— 

Charlotta Juliana, frihra 1706— 
Charlotta Wilhelmina 1753— 
Charlotta Wilhelmina, baronessa 1700-t. 
Charlotte —1868 
Charlotte, baronessa 1810—1865 

Christina 1678— 

Christina 1700-t. 
Christina, baronessa —1776 
Christina, frihra 1660-t.—1696 

Christina Charlotta, frihra 1733—1752 
Christina Elisabeth, frihra 1708— 
Constance, riksgrefra 1812—1869 
Dorothea 1600-t. 
Dorothea 1700-t. 
Dorothea Elisabeth, frihra 1641—1690-t. 
Ebba Elisabeth, frihra —1788 
Eleonora Hedvig, baronessa —1795 
Eleonora Maria, frihra 1688— 
Eleonora Sabina, frihra 1765 
Elisabeth 1600-t. 
Elisabeth 1800— 
Elisabeth —1665 
Elisabeth, baronessa 1824— 
Elisabeth, frihra 1733—1803 
Elisabeth, frihra 1695—1700-t. 
Elisabeth Amalia 1713—1782 
Elisabeth Dorothea, frihra 1680—1686 
Elisabeth Dorothea, frihra —1771 

Tab, 

163 
50 

6 
77 

64 
56 
57 

112 

18 

90 
122 

6 
138 

102 
26 

113 
150 

47 
176 

155 
176 
161 
176 

1 1 1  
176 

6 
57 
8 

39 

4 
128 

5 
76 

155 

50 
53 

171 
129 

3 
162 
54 

50 
112 

6 
16 
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Lefde Tab 

Elisabeth Helena Margaretha, baronessa 1788—1856 166 
Elisabeth Sophie, grefvinna 1700-t. 149 

Ellen Ida Charlotta, frih:a 1871 70 
Emilie Henriette, baronessa 1816—1870 162 
Emma Aurora Constantia 1809—1836 144 
Emma Charlotta, frih:a 1834—1911 64 
Ernestine Charlotta Erika 1846—1869 19 
Ernestine Gabriella, riksgrefra 1824— 33 
Ernestine Léonie. frihra 1844—1915 19 
Ernestine Stefanie Constance, frihra 1843—1844 19 
Ester Charlotta, frihra 1903— 96 
Eugenie Fredrika, baronessa 1837—1924 158 

Euphrosyne Eleonora, frihra 1704—1757 47 
Eva 1700-t. 174 
Eva, frihra 1691—1736 50 
Eva Maria, frihra 1725 99 
Eva Pauline 1822—1823 42 
Eva Sophia, frihra 1730—1818 79 

Evelina Adelgunda, riksgrefra 1825—1870 42 
Fanny, frihra 1865—1867 85 

Fredrika Carolina, frihra 1812—1852 88 

Fredrika Helena Wilhelmina, riksgrefra 1760— 31 
Gabriella, frihra 1860—1920 61 

Gabriella Hedvig Nathalia Felicia, riksgrefra 1850— 43 
Gerdruta Amalia 1709— 112 
Gerdruta Dorothea 1668—1756 106 

Gerdruta Helena 1706— 127A 
Gerdruta Helena, frihra 1714— 47 
Gertrud, frihra 1680—1762 50 
Gertrud Augusta, baronessa 1877—1880 146 
Gertrud Margaretha, frihra 1669—1730 5 
Gustafva Charlotta, frihra 1790—1791 81 
Gustafva Clementina, frihra 1819—1866 88 
Gustaviana Christiana, frihra 1670— 50 
Hedvig Cathrine-Charlotte Johanna, frihra 1804—1875 59 

Hedvig Dorothea, frihra 1600-t.—1700-t. 77 
Hedvig Eleonora, frihra 1698—1700 50 
Hedvig Maria, frihra 1723—1757 57 
Hedvig Sophia, frihra 1797— 81 
Helena 1784—1800-t. 123 
Helena 1600-t.—1700-t. 108 
Helena —1751 141 

Helena Catharina, frihra 1764—1806 80 
Helena Charlotta, frihra 1760— 10 
Helena Charlotta, frihra 1848— 22 
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Helena Christina, baronessa 
Helena Christina, frih:a 

Helena Josephina Catharina, frih:a 

Helena Juliana 

Helena Wilhelmina, frih:a 

Helena Wilhelmina Sophia 
Helene Adelheide, riksgrefra 
Helga Gabriella Gustafva, frih:a 
Helga Lovisa, frih:a 
Helja Ulrika, frihra 
Hellevi, frih-.a 
Hellevi Brita, frih:a 
Henriette Aurora, frih:a 
Henriette Aurora, frih:a 
Henrietta Maria, frih-.a 

Hilgard 
Hilgard Elisabeth, frih:a 

Hilgard Lisbeth, frih:a 

Hilma Charlotta 
Ida Enocha Josephina, riksgref:a 

Ida Helena, frih:a 
Ida Henriette Hilgard Victorsdotter, frih:a 

Ida Pauline Carine, baronessa 

Jakobina Maria, frih:a 
Jakobina Ottiliana, frih:a 

Jenny Eleonora, frih:a 
Johanna Albertina, frih:a 
Johanna Charlotta 

Johanna Charlotta 
Johanna Charlotta, frilr.a 
Johanna Charlotta, frih:a 

Johanna Helena 
Johanna Margaretha, frih:a 

Johanna Sophia 
Johanna Wilhelmina, baronessa 
Johanna Wilhelmina, frih:a 
Josepha Dorothea Augusta, riksgref:a 

Josepha Helena, frih:a 
Julia Anna, riksgref:a 

Julia Helena 

Juliana 
Juliana Helena, frih:a 
Juliana Magdalena, riksgref-.a 
Juliane Gabriele Amalie, riksgrefra 

Julie 

Lefde Tab. 

1740— 155 
1686—1700-t. 102 
1857— 90 

—1770 176 
1729— 29 
1771— 139 
1826 33 
1855—1856 61 
1858— 62 
1823—1907 60 
1670-t.— 50 
1670-t.— 50 
1759—1760 53 
1766—1767 53 
1819—1868 SS 

1642—1680-t. 5 
1660-t.— 6 

1665— 26 

1848—1908 22 

1829 42 

1873—1917 85 

1897— 68 

1835—1915 158 

1780— 12 

1824—1850 98 

1850—1880 22 

1773—1778 101 

1700-t. 109 

1741 — 128 

1745—1800 48 

1764— 49 

1735—1775 176 

1765—1793 10 

1740—1801 141 

1766—1829 142 

1748—1811 11 

1763—1786 31 

—1763 48 

1821—1861 33 

1752—1812 128 

1809— 129 

1724—1800 29 

1794—1864 32 

1847— 43 

1824— 161 
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Lefde Tab. 

Julie Louise Adelheid, riksgrefra 1821—1822 42 

Justina Elisabeth, frihra 1753—1787 48 
Leonetta Wilhelmina —1753 141 

Louise 1700-t. 128 
Louise Marie, rikgrefra 1834—1854 33 

Lovisa Christina 1764—1827 113 
Lovisa Charlotta Juliana Maria, frihra 1853—1880 19 
Lovisa Gustafva, frihra 1763—1800-t. 10 

Ludmilla, baronessa 1830-t.— 165 
Magdalena Charlotta, frihra 1755—1782 53 
Magdalena Elisabeth 1783—1800-t. 123 

Magdalena Elisabeth, riksgrefra 1758—1797 31 
Magdalena Sophia, frihra 1808—1860 59 

Margaretha 1600-t. 4 
Margaretha 1600-t. 169 
Margaretha Elisabeth, riksgrefra 1715—1734 29 

Margaretha Helena Catharina, baronessa 1792—1867 160 
Margaretha Magdalena, frihra 1734—1782 11 
Marguérite, riksgrefra 1886— 37A 
Maria 1500—1600-t. 168 

Maria 1800-t. 116 
Maria Charlotta 1700-t. 175 
Maria Christina, frihra 1726— 79 
Maria Gustafva 1829—1830 83 
Maria Helena, frihra 1666—1723 6 
Maria Margaretha 1600-t.—1700-t. 176 
Maria Margaretha Christina, frihra 1692—1750 77 
Maria Maximojewna slutet af 1800-t. 114 
Maria Sophia, frihra 1722—1725 52 
Maria Sophia, frihra 1790—1791 81 
Maria Ulrika, frihra 1783—1850 59 
Marianne Dorothea, frihra 1768 49 
Marie 1831— 130 
Marie 1873— 131 
Marie 1800-t. 134 
Marie 1800-t. 136 
Marie Madeleine, riksgrefra 1885— 37A 
Marvel Dorita 1922— 95B 
Mathilda Bernhardina, frihra 1840— 64 
Nadeshda Maximojewna 1800-t. 116 
Nanny Mathilda, frihra 1861— 22 
Nanny Sophia, frihra 1867—1917 85 
Nathalia Charlotta 1794— 119 
Nathalia Proskovia 1796—1862 118 
Nina, frihra 1873—1890 20 
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Lefde Tah. 

Olga 1836— 131) 
Olga, baronessa 1826— 165 
Olga, frih:a 1875—1880 20 
Olga, frih:a 1884— 20 
Olga Eugenia. frih:a 1861— 90 
Olivia Josephina, frih:a 1828— 98 

Ottilia Johanna, frih:a 1857— 22 
Ottilia Mathilda, frih:a 1825—1900 92 

Ottiliana, frih:a 1749—1780 11 
Ottiliana Augusta, frih:a 1808—1878 18 

Ottiliana Margaretha, frih:a 1804—1877 21 
Pauline, baronessa 1700-t.—1800-t. 143 
Pauline Augusta Elisabeth, riksgref:a 1810— 39 
Pauline Olga, frih :a 1823— 13 
Pauline Wilhelmina, baronessa 1818— 162 

Regina, frih:a 1678—1700-t. 50 
Regina, frih:a 1700-t. 54 
Regina Elisabeth 1600-t.—1700-t. 110 
Regina Elisabeth 1600-t.—1700-t. 126 
Reiibinder 1500-t. 176 
Rehbinder 1400-t.—1500-t. 176 
Rehbinder 1600-t. 176 
Rehbinder, baronessa —1786 176 
Rehbinder, frih:a 1700-t. 27 
von Rehbinder 1800-t. 176 
von Rehbinder 1600-t.—1700-t. 173 
von Rehbinder 1600-t.—1700-t. 173 
von Rehbinder 1656 105 
von Rehbinder 1700-t. 175 
von Rehbinder 1656 105 
Reinhild Hilda Henriette Reinholdtsdotter, frih:a ... 1916— 69 

Renata Charlotta, frih:a 1742—1822 11 
Sigrid, frih:a 1670-t.— 50 
Sigrid, frih:a 1680-t.— 50 
Sophia 1700-t. 111 
Sophia 1700-t.—1800-t. 123 
Sophia 1666— 176 
Sophia Amanda. frih:a 1821—1865 88 
Sophia Charlotta, frih:a 1695— 102 
Sophia Eleonora, frih:a 1754— 48 
Sophia Elisabeth 1715— 127A 
Sophia Helena 1600—1700-t. 106 
Sophia Juliana, frih:a 1769—1840 10 
Sophia Leonardina, frih:a 1837—1842 83 
Sophia Margaretha 1709— 127A 

541 



Lefde Tab. 

Sophia Sidonia, frih:a 1771—1783 12 
Stella, riksgref:a 1891— 37A 
Stella Jaquette Ebba Augusta Reinholdtsdotter, 

frih: a 1925— 69 
Stella Maria Elisabeth Ernestine, riksgref:a 1862— 36 
Thekla Carolina, frih :a 1858— 22 
Theophila Charlotte, baronessa 1805—1868 160 
Therese Marie, riksgref:a 1851— 43 

Ulrika, frih:a 1690-t.— 50 
Ulrika Beata, frih:a 1746—1829 11 
Ulrika Eleonora, frih:a 1782—1815 87 
Ulrika Eleonora, frih:a 1725—1767 79 
Ulrika Elisabeth, frih:a 1756— 10 
Ulrika Emilia Hildegun Folkesdotter, frih:a 1901— 63 

Ulrika Johanna, frih:a 1798—1870 21 
Ulrika Margaretha, frih:a 1777—1848 12 
Ulrika Maria, frih:a 1769—1800 80 
Vendela Louisa, frih :a 1758—1830 53 
Wilhelmina 1697—1755 176 
Wilhelmina Anna Catharina, baronessa 1798—18C0-t. 151 
Wilhelmina Marie Alma, baronessa 1835—1896 145 
Wilhelmina Marie Ida, baronessa 1841—1897 145 
Wilhelmina Marie Lucie, baronessa 1845— 145 
Wjera Alexandrowna 1800-t. 115 
Xenia 1908— 41B 

D. Qyinliga medlemmars giften. 
Lefde Tab. 

von Aderkas, Bernhard Otto, fänrik 1700-t. 127A 
Alftan, Isak, magasinförvaltare 1796—1865 21 
Aminoff, Germund Fredrik, major 1767—1816 80 
Anckarfelt, Anders, kommendör 1681—1737 50 

Anckarstierna, Samuel, generalmajor 1689—1767 56 
von Assweden, Didrik, kornett 1600-t. 105 
Baranoff, Casarin, bojar 1500-t.—1600-t. 168 
Becker, Jan Adolf, löjtnant 1751— 53 
von Beekern, Johan Wilhelm, frih., generalmajor... 1655—1733 6 
von Benckendorff, Paul Fredrik, verkl. statsrad 1784—1841 166 

Bernstedt, Selim Edgard, assessor 1862— 90 
Bildt, Daniel, generaladjutant 1671—1723 50 

von Black, Fredrik Johan, assessor —1775 48 
von Blanckennagel, Herman 1700-t. 128 
Blomgren, Otto Gustaf, prost 1828— 22 
Boye af Gennäs, Göran Carlsson, kornett —1660 5 
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l.efde Tab. 

Bränder, Johan Reinhold, kapten —1829 87 
Brändes, Gabriel, major 1600-t. 4 
Brand, Claes, löjtnant 1699—1781 16 
von Bremen, Carl Theodor, mannrichter —1892 33 
von Bremen, Constantin Carl, godsegare 1855— 36 
von Brevern, Peter Alexander, mannrichter 1813— 33 
Bremer, Victor Zebor, bergsråd 1804—1869 92 
von Brinck, godsegare 1400-t. 176 
von der Brincken, Philip 1600-t. 171 
Brun, Carl, köpman 1700-t.—1800-t. 123 
Brunnius, Johan, prost 1765—1828 59 
Brunow, Carl Fredrik, sergeant 1747— 10 
von Budberg, Leonard Georg Gottlieb, godsegare... 1700-t. 155 
von Budberg, Peter Ludvig, frih., öfverste 1800-t. 144 
von Burghausen, Herman Johan, öfverste —1708 77 
von Buxhövvden, Carl Reinhold 1700-t. 47 
Bäfverfeldt, se Jensen-Bäfverfeldt 

Cedercrona, Johan Ulrik, öfverstelöjtnant 1790—1855 59 
von Chumblowsky 1700-t. 175 
Clodt von Jiirgensburg, Bernhard Henrik, frih., 

generalmajor 1767—1853 32 
von Dellwig, Otto Gustaf, öfverstelöjtnant —1706 26 

von Ditmar, Georg Gustaf, hofråd 1751— 113 
Doubitzky, Michael, öfverstelöjtnant —1888 19 
Drossmann, kollegiiråd 1700-t.—1800-t. 113 
Drysén, Nils, kyrkoherde 1735—1809 53 
von Diicker, kornett 1700-t. 155 
von Diicker, Didrik Justus, major 1700-t. 48 
von Diicker, Henrik Adolf, manngerichtsassessor 1700-t. 48 

Dönhoff, Ernst, öfverstelöjtnant 1600-t. 3 
Enesköld, Gustaf, öfverste —1718 6 
Falck, Per Gabriel, ryttmästare 1719—1769 57 
von Fehst, Julius Johan, statsråd —1831 38 
von Fersen, frih., mannrichter 1600-t. 176 
von Fersen, Fabian, löjtnant 1600-t. 6 
von Fersen, Hans Henrik, frih., öfverstelöjtnant 1700-t. 31 
von Fersen, Herman Fredrik, löjtnant —1776 76 
von Fersen, Reinhold Johan, löjtnant 1700-t. 29 
von Fieandt, Carl Fredrik, kapten 1795—1869 18 
von Fieandt, Otto Henrik, öfverste 1762—1823 12, 80 
Fleming af Liebelitz, Herman, frih., kammarherre... 1734—1789 11 
Fock, Gideon, generallöjtnant 1671—1723 50 
Fock, Johan Georg, major 1738—1816 11 
Fortelius, Gabriel Ludvig, godsegare 1829—1861 98 
Freudenthal, Anders Nicklas, kapten —1741 77 
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Lefde Tab. 

Fridlizius, Petrus Andreas, kyrkoherde 1829—1909 64 
von Friesendorff 1500-t. 176 
Fägerskiöld, Erik Gustaf, frih., ryttmästare 1746—1799 53 
Gade, Herman Andreas, kabinettskammarherre 1831—1877 158 
von Gebsattel, Constantin Emil, frih 1800-t. 130 
Geete, Herman Fredrik, fortifikationskassör 1847—1925 62 
von Gernet, Alexander August, stabskapten 1788—1865 118 

von Gernet, Carl, major —1812 113 
von Gernet, Carl Gottlieb, adjunkt 1700—1791 112 
von Gernet, Christian Wilhelm, kreisrichter 1700-t. 113 
von Gernet, Christofer, major —1794 49 
Gredroycz, starost 1700-t. 174 
Grothusen, Otto Kristoffer, major 1600-t. 4 
von Hackwitz, Frans Joachim, ryttmästare 1692—1764 50 
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Harder, major 1600-t. 4 
von Harpe, Gregor Wilhelm, stabsryttmästare 1808—1847 39 
Hartz, Julius 1839—1880 144 
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Hillebrand, Ludvig Wilhelm, löjtnant 1700-t. 127A 
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Jasdowsky 1800-t. 160 
Jasdowsky, Chr. Georg, guvernementssekreterare ... 1800-t. 160 
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Jägerhorn af Storby, Thorsten, kapten 1738—1812 11 
Keller, Paul, grefve, kapten 1800-t.—1900-t. 37 A 

Kielptz, Simon Tabet, godsegare 1600-t.—1700-t. 173 
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Korsakoff, general 1800—1900-t. 46 
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von Kriidener, Gustaf Wilhelm, löjtnant 1700-t. 109 
von Kliiwer, Johan, kapten 1600-t—1700-t. 108 
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Lundström, rådman 1700-t. 101 
Lundstedt, Johan, kapten 1700-t. 54 
Liitke, Constantin Peter, grefve, amiral 1800-t. 46 
Mannerhjerta, Axel Adolf Ulrik, kapten 1755—1814 53 
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Odencrantz, Jan Carl, kammarjunkare 1813—1882 60 
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von Patkull, Berndt Ewald, kapten 1600-t.—1700-t. 106 
Paucker, Paulus Henrik Johan, pastor 1823—1855 164 
Pethman, Frank Ludvig, vice häradshöfding 1860—1914 22 
Piper, Peter, major 1642—1690 6 
de Pont, Claes Albert Mårten, löjtnant 1800-t. 98 

von Prittwitz, Fredrik Anton Gottlieb Jaroslav, 
frih., kammarherre 1700-t. 31 

von Rehbinder, Alexander Magnus, kapten —1718 123 

von Rehbinder, Carl Reinhold, mannrichter 1600-t.—1700-t. 102 
Rehbinder, Henrik Johan, frih., löjtnant 1710— 75 
von Rehbinder, Otto, premiermajor 1700-t. 113 

Rehbinder, Reinhold Fromhold, frih., kapten 1699—1752 77 
von Rehekampff, Otto, kapten —1812 159 
von Reuteln, kapten 1700-t. 113 

Riedell, Jakob Fredrik, källarmästare —1807 10 
von Rohr, Hans Christofer, kapten 1627—1700 5 
von Rosenthal, Johan Adolf, kapten 1600-t.—1700-t. 102 
Ruhr, Hans Christofer, kapten 1600-t.—1700-t. 176 
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von Saltza, Anton Philip, frih., major 1700-t.—1800-t. 123 
von Saltza, Johan, frih 1700-t.—1800-t. 176 
Sannholm, Erik, kontraktsprost 1728—1812 12 
Sawitsch, professor 1800-t. 161 
von Scharnhorst, Constantin Ernst, generalmajor... 1846—1906 19 
von Schleyer, kapten 1600-t.—1700-t. 176 
Schlosser, G., kyrkoherde —1920 43 
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Lefde Tab. 

Schmidt, Jakob, löjtnant 1700-t. 77 
von Schreiterfeld, Gerhard, kapten 1700-t.—1800-t. 126 
von Schwerin, Fredrik Wilhelm Carl, grefve, ge

nerallöjtnant 1739—1802 142 
Schauman, Knut Victor Ferdinand, godsegare 1870— 93 

Schrey, Otto Wolmar 1800-t. 21 
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Sevon, Benjamin, kapten 1721—1791 176 
von Siewers, Fredrik Wilhelm, landträd, major 1700-t. 141 
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Silfversparre, Adam, kapten —1742 8 

Soop, Erik, ryttmästare 1719—1756 52 
Spens, Carl Axel, grefve, godsegare 1806—1892 59 

Standertskjöld-Nordenstam, Gustaf Henrik, frih., 
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von Stiernhielm, Georg Erik, kapten —1708 26 
Stjernklo, Anders Daniel, lagman 1658—1733 50 
von Strijk, Bernhard Henrik, ordnungsrichter 1700-t. 141 

Stuart, Alexander, major 1692— 50 
Stålhandske, Henrik, assessor 1647—1714 6 
Stålhös, Carl Erik, landssekreterare 1832—1887 64 
Sylvander, Jakob, urmakare 1700-t.—1800-t. 10 
Taube, Gustaf Wilhelm, frih., godsegare 1600-t.—1700-t. 176 
Taube, Otto Fredrik, generallöjtnant 1832—1906 64 

Taube, Wilhelm Johan, frih., kapten 1700-t. 139 
Tawast, Thorsten, öfverstelöjtnant 1720-t.—1788 79 

Tegtmeyer, Johan Jakob, konrektor —1738 112 
Tetzner, Alexander, kammarherre 1800-t. —1900-t. 20 
von Tiesenhausen, Magnus Engelbrekt, frih., 

landtråd —1914 43 
von Toll, Christian Wilhelm, godsegare 1700-t. 141 
von Traubenberg, Georg, major 1700-t.—1800-t. 118 

Tyrol, kapten —1702 6 
Uggla, Gustaf Augustin, ryttmästare 1679—1702 6 
de Verrue, Josephe Scaglia, grefve 1700-t. 27 
von Vietinghoff gen. Scheel, generallöjtnant 1800-t. 143 
Vivolin, Woldemar, distriktsmekaniker 1854—1887 90 
Wallén, Axel Mortimer, godsegare 1842—1891 22 
von Wangersheim, Georg Bogislav, major 1600-t.—1700-t. 50 

Wasselius, Alarik Alexander, häradshöfding 1842—1887 22 
Weimar, O., med. doktor 1800-t. 176 
von Weiss, Philip, godsegare 1700-t. 175 
Wennerberg, Sune Gunnarsson, öfverste 1855—1908 61 
Werestschagin, Jurij, gymnasiirektor 1800-t.—1900-t. 90 
Wickberg, doktor 1800-t. 85 
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Witting, Gustaf Adolf, major 1699—1770 50 
Wrangel, Mauritz Otto, frih., kammarherre 1827—1890 158 
Wrangel af Fall, Claes Johan, öfverste —1715 6 
Wulframsdorff, Bengt, löjtnant 1600-t. 6 
Wunsch, Reinhold, öfverstelöjtnant —1632 3 
Zöge von Mannteuffel till Hannäjöggi, Fabian, 

mannrichter —1663 3 
Zöge von Mannteuffel till Kotzum, Fabian, mann

richter 1600-t. 5 

örnestedt, Carl, kornett 1712—1791 79 

II. Öfriga omnämnda personer. 

Acharius, Catharina Theodora, 196. 

von Aderkas, Arendt Wilhelm, 273, 
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Adlercrantz 499. 
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d'Aiy 420. 
d'Alembert 365. 
Alexander I 90, 360, 377 ff. 

Alexander II 96, 277, 279. 

Alexander III 279. 

Alexius 253. 
Allard 348. 
Ambrosi, Otto Reinhold, 486. 

Amedeo af Italien 472. 
Aniinoff 280. 
von Ammondt, Constance Sophia, 96. 

von Ammondt, Edvard Reinhold, 96. 
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Anckarstierna, Anna Catharina, 173. 
Anckarswärd, Henrik, 199. 
von Andreewsky, Michael, 137. 
Andrejanoff 433. 
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Anrep 315, 416. 

Apolloff, Anna Magdalena, 86. 
Apolloff, Johan, 330, 411. 
Appelman 346, 347. 
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von Arbin, Axel, 10. 

Arenius 452. 
Armfelt, Alexander, 400, 401. 

Armfelt, Carl Gustaf, 502 ff. 

Armfelt, Gustaf, 83. 

Arm,felt, Gustaf Mauritz, 85, 360, 384, 

386 7f„ 452. 
von Arnim, Sibylle, 129. 

von Ascheberg, Anna Elisabeth, 163. 
von Ascheberg, Georg Fredrik, 16, 25. 

von Ascheberg, Ludvig Wollrath, 16, 
25. 

von Ascheberg, Rutger, 307. 
Aschenberg 441, 442. 
von Ascheraden 10. 
d'Assisi, Francisco, 472. 
August den Starke 350, 406. 

von Baden-Hochberg, Johanna Mar
garetha, 255. 

Baer 271. 
Baetz 432. 
Bagge, Jacob, 334. 
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Bagge af Boo, Elisabeth, 77, 334. 

von Baggehufwudt, F. J., 118. 

Bailly, Constantin, 238. 
Baner, Claes, 212. 
Baner, Gustaf Adam, 444, 445. 

Banér, Isac, 423. 
Baner, Johan, 212. 

Banér, Johan, 255. 
Banér, Johan, 422. 
Banér, Per, 497. 

von Baranoff 328. 
von Baranoff, Christofer, 96. 
von Baranoff, Christofer Georg. 269. 

von Baranoff, Gotthard, 308. 

Barck, U., 493. 
Barone, Jobst Johan, 411. 
de la Barre, Bernhard Johan, 502, 

504, 505. 
de la Barre, Wilhelm, 260. 

Bataille 471. 
von Baumgarten, Anna Catharina, 

173. 
Bassi, Anna Charlotta. 242. 

Beck-Friis, Joachim, 493. 

von Beckern, Johan, 81. 
von Bellingshausen, Eberhard Gustaf, 

108. 
von Bellingshausen, Herman, 102, 108. 

von Bellingshausen, Leonard Johan, 

152. 
Berendes 339. 
Berendes, Fabian, 80. 

Berens 441. 
Berg 348, 469. 
Berg, Carl Anton, 118. 
Berg, Hjalmar, 221. 
von dem Berg, Magnus, 255. 

Bergengren 449. 
Bergengren, Anna, 156, 449. 

Bergengren, Anund, 449. 
Bergengren, Christina, 449. 

Bergenstråhle 459. 
Berling 67. 
Berselius 179. 
Berthold af Baden 137. 

Bertilsson, Johan, 439. 
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Berzelius, Catharina, 491. 
Berzelius, Jacob, 491. 
Bielke, Niels, 493. 

Bielke, Nils, 105, 414, 415, 422. 
Birch 464, 465. 

von Birkholtz, Erik, 304. 
Bischop 478. 

von Bismarck-Schönhausen, Otto Ed
vard Leopold, 129. 

von Bismarck-Schönhausen, Wilhelm 
Otto Albert, 129. 

von Bistram 114. 

von Bistram, Bengt Fredrik, 111. 

von Bistram, Bengt Henrik, 108. 
von Bistram, Gertrud Sophia, 311. 
von Bistram, Johan. 280. 
Bistramb 160. 
Björnsköld, Peter, 163. 
Bleckert 502, 504. 

Blidberg, Johan Petter, 176. 

von Block, Carl Jacob, 174 ff. 

von Block, Gillis Gabriel, 174. 
von Block, Ulrika, 172. 
von Blume 305. 

Bock, Beate Sophia, 86. 
Bocquet 476. 

de Boisdeffre 473. 

Boisman, Wilhelm, 100. 

Bonafide, J. J., 424. 
Bonde, Agneta Maria, 164. 
Borell, Gustaf Adolf, 194. 
von der Borg 315. 

von der Borg, Johan, 73. 
Borgman, Ingeborg, 450. 

de Bostquenard, Forgemol, 474. 
de Bourghe, Birag, 420. 
Boy 462. 

Boy, Johan Fredrik, 67, 199. 
Boye, Georg Henrik, 326, 336, 404. 
Boye, Göran, 248, 324, 404. 
Boye af Gennäs, Brita Maria, 180. 
Boyer, Joseph, 418, 420. 
Braas 353. 
Brandel, Henrik Gottfrid, 291. 
Brauer 412. 



von Breda, K. F., 456. 
Breitholtz 467. 

von Bremen 305. 

Bremer, Victor, 242. 
Brill 410. 

von Brinck, Anna, 307. 

von Brinck, Lorentz, 307. 

von Brinkmann, Carl, 149, 428. 

von Brinkmann, Gustaf, 428. 
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Bruhn 408. 

Brummer, Arvid Fredrik, 181. 

Brummer, Ebba Fredrika, 181. 
Brändström, Edvard, 10. 
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Budberg 260, 340. 
von Budberg 305, 329. 

von Budberg, Leonard Gustaf, 330. 

von Buddenbrock, Johan, 106. 

Buffon 365. 
Bukowski 452, 453. 

Bure, Axel, 502, 504. 
Bure, Elisabeth, 80. 
Bure, Olof, 77, 334. 

Bure, Reinhold Johan, 92. 
Burenstam, Axel, 468. 

Burenstam, Hedvig, 468. 
von Burghausen, Elisabeth, 230. 

Buturlin 345. 
Buxhöwden 361,374 ff., 380. 

von Buxhöwden, Adam Johan, 153. 
Biilow, Christofer, 226. 
Byron 433. 
von Bysing, Hedvig Elisabeth, 173. 

Bång, Magdalena Catharina, 249. 
Bäfverfeldt 449. 
Bäfverfeldt, Christina, 449. 
Bäfverfeldt, Petrus Canuti, 449. 
Bödtker, C., 10. 

von Böhnen, Caspar, 156, 449. 
Böllia. Herman, 318. 

Börstell, Görgen Johan, 79. 

Cajard 474. 
Canrobert 471. 

Carl IX 40, 41, 74, 75, 302. 

Carl X Gustaf 37, 40 ff., 318 ff., 332, 
338, 437, 439. 

Carl XI 26, 35, 40 ff., 62. 66, 226, 
250, 256, 320, 327 ff., 331 ff., 

334 ff., 340, 414, 437 ff., 485. 
Carl XII 40 ff., 58, 91, 102, 106. 152, 

157, 162, 166, 168, 169, 225, 228, 

229, 251, 253, 257, 258. 270, 273, 

341 ff., 349 ff., 404 ff., 445 ff., 
487, 488ff., 501 ff. 

Carl XIII 240. 
Carl XIV Johan 201, 461. 
Carl XV 187, 188, 464, 465. 467. 

Carl Emanuel I 422. 
Carlskjöld, Margaretha Charlotta, 241. 

de Carnall, Carl, 362. 
Carolus kansler 497. 

Carpelan, Sophia Albertina, 87. 

de Carpené, C. C. C., 424. 

Cassel, Knut, 468. 
Catharina II 60, 287. 359. 
Cedercrona, Johan Ulrich, 173 ff. 

Cedercrona, Åke Julius, 174. 
Cedersparre, Jacob Pontus, 85. 

Cedervall 189. 

Chanzy 214, 472. 
de la Chapelle 333. 
de la Chapelle, Julius, 252. 
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Christian IV 74. 
Christian VI 294. 
Christina 40, 41, 318, 319, 332. 

Christoffersen 478. 

Clairfelt 452. 
Clapier de Colonque 264. 
Clausen, Judith Abigael, 294. 

Clauson, Arturo, 11. 
Clemenceau 473. 

Clercken 444. 
de Clermont-Tonerre 475. 

Clerson 410. 
Cletcher, Henrik, 252. 
Clewing, Antonie, 130. 

Clincow 423. 
Collin, Maria Gustafva, 237. 
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Conqueré de Monbrison, Roger Henri, 
136. 

Constantin af Ryssland 394 ff. 
Constantin af Ryssland 428. • 
Cox 469. 
Cox, Enriqueta 98. 

Creutz, G. F., 497. 
Creutz, Gustaf, 502. 

Creutz, Johan, 330. 
Creutz, Lorentz, 260, 442. 

Cronhielm 442. 
Cronhjort 46, 82. 
Cronhjort, Abraham, 501. 
Cronhjort, Hans Henrik, 225. 

Cronman 255, 280, 441. 
Cronman, Joachim, 281. 

Cronman, Johan, 280. 
Cronman, Juliana, 225. 
von Cronsaz, Johanna Francisca Eli

sabeth, 132. 

Cronstedt 375 ff. 
Cronstedt, Hedvig Sophia, 191. 
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Daelman 476. 
von Dahl 150. 
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Dalman, Wilhelm Fredrik Achates, 
205. 

von Dampian 305. 
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De la Gardie, Carl Adam, 353. 
De la Gardie, Julius, 328. 
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319 ff. 
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von Dellwig, Walter, 485. 
von Derfelden 114. 

von Derfelden, Anna Maria, 92. 

von Derfelden, Magdalena Elisabeth, 
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von Diebitsch 428. 
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Tengström 384. 
von Tepeln 305. 
von Termo, Anna Maria, 83. 
Tersmeden, Benjamin, 480. 

Tersmeden, Ina, 480. 
Tessin, Hedvig Charlotta, 228. 

Tessin, Nicodemus, 227, 228. 

Thibaudin 471. 
Thirender 253. 
Tholander, Erik, 494. 
Thomander, Henrik, 241. 
Thorwigge 502. 
Thorwigge, Nils, 229. 

Thrane, Paul, 294. 
von Thurn, Henrik, 255. 
von Thiilen, Didrik, 74. 
von Tiesenhausen 114, 305, 315, 335, 

416. 
von Tiesenhausen, Anna, 73. 
von Tiesenhausen, Berndt, 251. 
von Tiesenhausen, Ebba, 308. 
von Tiesenhausen, Fabian Reinholds-

son 102. 
von Tiesenhausen, Fabian Wilhelms

son 413. 
von Tiesenhausen, Hans Henrik, 342, 

502. 
von Tiesenhausen, Henrik, 74. 
von Tiesenhausen, Magnus Gabriel, 

343. 
Tigerstedt, Adolf Wilhelm, 237. 

von Tillisch 291. 
Titz, August, 10. 
von Tolck 305. 
von Toll, Harald, 9. 

von Toll, Reinhold Wilhelm, 271. 
Torstensson, Anders, 308. 

Torstensson, Christina Catharina, 308. 
Tolstoy, Nicolaus, 278. 

de la Tour d'Auvergne 473. 

von Transche, Henrik Magnus, 153. 

von Treiden, Adam Johan, 408, 411. 
von Treutiger 427. 

von Treutiger, Beata, 427. 
von Treutiger, Helena, 427. 
von Troil, Knut, 363, 374, 392. 
Trubetskoy 341, 345. 
Tschammer 410, 411. 

Tumeneff. Nadejda, 99. 
Tunderfelt 260. 
Tungel, Gustaf, 442. 
Törngren 469. 

von Uchteritz, Hans Abraham, 250. 
Uddenberg 10. 

von Uexkiill 114, 305, 416, 423. 

von Uexkiill, Berndt Johan, 261, 325. 
von Uexkiill, Gerda, 78. 
von Uexkiill, Otto Ottosson, 77. 332. 

von Uexkiill, Otto Reinhold, 86, 332, 
503. 

von Uexkiill, Reinhold, 281. 
von Uexkiill, Wolter, 255. 
von Uexkiill-Gyllenband 315. 
von Uexkiill-Gyllenband, Fredrik, 124. 
von Uexkiill-Gyllenband, Hilgard, 77, 

332. 
von Uexkiill-Gyllenband, Johan, 332. 
von Uexkiill-Gyllenband, Otto, 36, 

316. 
Uggla, Knut, 166. 
von Ulrich, Gertrud Hedvig, 274. 

Ulrika Eleonora 442. 
Ulrika Eleonora d. y. 81. 
von Ungern, Edde, 302. 
von Ungern-Sternberg, Carl Ludvig 

Ferdinand. 122. 
von Ungern-Sternberg, Edvard Archi-

bald Percival, 125. 
Ussiakow, Feodor, 353. 

Vandenpeereboom 476. 

Vasa, Gustaf Eriksson, 221, 449. 
Veen Valk 478. 
von Vegesack 469. 
Velho, Joseph, 276. 
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Vhael, Barthold, 505. 

Victor Amedeus 416, 417, 420. 
von Vietinghoff, se äfven Fitinghoff. 
von Vietinghoff 305. 315, 416. 

von Vietinghoff, Dorothea, 318. 
von Vietinghoff, Johan, 156, 448. 

Virgin, Arvid Bernhard, 493. 
Virgin, Bernhard, 107. 

Vuillemot 473. 

Wachtmeister 442, 443. 
Wachtmeister, Bleckert, 342, 346, 347, 

446. 

von Wachtmeister 114. 
von Wackenitz, se von der Lancken. 
Wadenfelt, Magnus Johan, 83, 259. 
Wadenfelt, Per Gustaf, 249. 

Wahis 476. 
Wahlfelt, Charlotta Catharina, 186. 

Waldeck, Christofer Reinhold, 404. 
af Waldeck 415. 
Wallén, Carl, 383. 

Wallencreutz, J., 493. 
Wallencrona, Anna Fredrika, 196. 
Wallenius, Ingeborg, 240. 

Wallenstedt 443. 
von Wallwijk, Jean, 493. 
von Wartmann, Juliana Jacobina, 122. 
Wattson, Alexander, 325. 
Weckbrodt, Gödert, 255. 

Wedel-Jarlsberg 10. 
Wederkopp 468. 
Weide 345, 347. 
Weidenhielm, Oscar, 470. 
von der Weipte, Johan, 302. 

von der Weipte, Jvirgen, 302. 
von der Weipte, Tönnis, 302. 

Wellingk, Gotthard, 302. 
Wellingk, Mauritz, 229. 
Wellingk, Otto, 43, 229, 252, 340 ff., 

442, 487. 

von Wendt, Constantin, 482. 
Wennerberg, Gunnar, 191. 
Werburg, se von Andrian. 

von Werden 410. 

Wernsköld, Johan, 226. 

Wernsköld, Maria, 171. 

Wertmiiller 452. 

von Wesches 315. 

Wesenberg 285. 

Westermann, Anders, 228. 

Westerstrand, R., 267. 

Wilhelms, Eleonora Christina, 241, 
247. 

von Willebrand, Adolf, 362, 383, 389, 
393. 

von Willebrand, Gustaf, 362. 

Willmann, Hilda, 246. 

Wistingshausen, Christofer, 304. 
von Witten, Otto Johan, 306. 

Witting, Adam Gustaf, 448. 

Witting, Fredrik Carl Emil, 448. 

Witting, Ottiliana, 448. 

Wladimir 277. 

Woldius, Johan, 173. 

von Wolff, Juliana, 275. 

Wolffenskiöld, Bengt, 81. 

Wolters, Anna, Margaretha, 291. 

Wrangel 357, 442. 

Wrangel, Barbara, 106. 
Wrangel, Bertram, 271. 
Wrangel, Carl Gustaf, 221, 324, 449. 
Wrangel, Elisabeth Catharina, 224. 
Wrangel, Otto, 348. 
von Wrangel 305. 
von Wrangel, Bernhard Reinhold, 274. 
von Wrangel, Fredrik Wilhelm, 267. 
von Wrangel, Georg Gustaf, 311. 
von Wrangel, Henrik Johan, 152, 281. 
von Wrangel, Jacob Johan, 274. 
von Wrangel, Reinhold, 273. 
Wrede, Casper, 324. 

Wulff 349. 
von Wulffen, Gustaf Carl, 308. 
von Wulfsdorf, Johan Fredrik, 310. 

von Wiirtemberg, Mareks, 460. 
Wångenberg, Anders, 219. 
Waern, Hilda Carolina, 218. 
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von Yhlen, Gert Adolf, 176. 

Yxkull, se Uexkiill. 

von Zöge, Margaretha, 332. 

Zöge von Mannteuffel, Anna Marga
retha, 273. 

Zakrewsky 393, 394. 

von Zandt, Maximilian, 150. 

Zoffi, V., 418. 
Zöge, Anders Johan, 107, 353. 
von Zöge, Andreas, 281. 

Öländer, Johanna Gustafva, 219. 
Örneclou 160. 

Örnefelt 91. 
Örneström 441. 
Örteken, Simon, 484. 

Anmärkningar. 

Sid. 34. Fältmarskalken friherre Bernhard Otto Rehbinders monument 

i kyrkan S. Spirito i Torino är prydt med en vapenbild, som i öfre fältet af 

hjertvapnet visar de tio stjernorna, men i nedre fältet de trenne krönta or
marna. (Se beskrifningen sid. 422 och bilden sid. 421). 

Sid. 51. 1 «verldskriget» 1914—1917 deltog såsom officer i ryska armén 

äfven riksgrefven Sergei Rehbinder, som derunder mycket utmärkte sig och 

avancerade till öfverste. (Se sid. 136 och 147). 

Sid. 53. I bilaga 2 kan bifogas, under ryska armén, att riksgrefve Sergei 

Rehbinder (Tab. 41 A) till 1917 var chef för ett af kejserl. ryska lifgardets 

regementen. 
Sid. 56. I bilaga 4 n:r 17 står Tab. 37A, skall vara 37C. 
Sid. 136. Riksgrefvinnan Jaqueline Rehbinder f. grefvinna de Monbrison 

afled i mars 1925 (se äfven sid. 144). 

Sid. 192 står Marie-Louise, skall vara Sophie-Louise Ulrika Klingspor. 

Sid. 192. Wilhelm Geete afled i okt. 1925 (se äfven sid. 193). 

Sid. 253 betecknas rubriken Estländsk-ryska ättegrenen som n:r 8, skall 
vara 9. 

Sid. 308. Peter Rehbinder, theol. d:r, kallas i «Gelehrten-Lexicon» äfven 
Petrus Rehebender. Bland hans skrifter var «De Calvinismo irreconciliabili.» 

I nämnda källa uppgifves han vara död den 9 dec. 1671. 

Sid. 437. Bilden af Reinhold Rehbinder är reproducerad efter en kopia, 
som äges af Kronobergs regementes officerskår. Originalet eges af majoren 

friherre Folke Folkesson Rehbinder och hänger på Östanskog (se sid. 200). 
Af denna tafla finnas äfven flera andra kopior, däraf en eges af Värmlands 

regementes officerskår, en hänger i landshöfdingeresidenset i Kalmar slott, 
och en egdes af kommercerädet friherre Hugo Rehbinder (se interiör från 
Villa Rehbinder, sid. 455); genom testamente skänkte han svenska staten 

den sist nämnda taflan, som nu hänger på Gripsholm slott. 
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