
POST AL INSPE KTIONSRE SA

MED V A.LDSAMT SLUT
A S ven Carl in

Den I j uli 1729 satt e sig overpostdirektoren He nrie Bunge att skriva ett
odmj ukt memorial till kanslikollegie t och begarde att fa foreta en tj an stere-
sa . F ramstallningen fordes vidare till kungen sj a lv . och redan sa mma dag ,
den I j uli. undertecknade Fredrik I svaret.

»Sas0m j ag form ark t» skre v Bunge . wat t sedan j ag pa nagra ar for andra
sysslors skull inte haft tid att forratt a nagra postvisitationer , likmatigt min
instruktion . ar ett och annat kommit uti nagot oskick . som bor ratta s : a lltsa
hemstalles i odmj ukhet om j ag icke nu . medan t ide n til lat er migat t ofver
r t mana den nagot vara borta . kunde resa ikring till e n del af de fornamste
vagar ha r i riket saval som till Pommern och Hambourg. att narmare t illse
om ett och annat och hvad besparing man framdeles pa ett och annat satt
formenar kunna g ra. - - - och formenar j ag kunna forratta denna resa
pa 5 veckor eller 6 till det hogsta .»

Kungen svarade samma dag att han i nader funnit for gott att forunna
kansliradet och overp ostdirektoren Bunge tillstand watt pa nagre veckors
tid forrat ta de hono m aliggande postvisit ationer sa har hemma i riket som i
Pommern och Hamburg , alltsa gifve vi Eder sadan t till nadigt svar och
efterra tte lse harm ed tillkanna ».

Darmed inleddes ett handelseforlopp som pa slutet kom att bli dramatiskt
aven for den som i femton ar vari t med Karl XII i kriget och deltagit i
kalabaliken i Bender . Den enda handelse under kriget som kan j amforas
med inspektionsresan , var nar Bunge »under varande marsch» blev ner -
stucken av Pontus de la Gardie , som i sin tur hade fat t en orfi l av Bunge ,
formodligen »under det hek tiska noj eslivet i Dorpat». Men under det att
denna uppgorelse bara finns namnd som hastigast hos Frans G Bengtsson ,
har tj ansteresan och i synnerhet hemresan resulterat i en forsvarlig trave
brev och skrivelser i Riksarkivet.

Henrie Bunge
Men lat oss forst bekanta oss med Henr ie Bunge och forsoka fors ta vad

det var for »andra sysslor» som hade hindrat hono m fran att fullgora de n
viktiga inspektionsverksamheten.

Ambetet som overpostdirektor fick han ar 1710 nar foretradaren Jahan
Schmedeman utnamndes till kanslirad och statssekr etera re . Men Bunge
kunde inte komma hem fran sin tj anst i kungens fal tkansli forr an fem ar
senare . Och nar han pa forsommaren 1715 nadde huvudstaden fick han ta
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itu med att fa fram postforvaltarnas redovisningar , ibland for flera ar
tillbaka . Och inte var det mycket bat tre med kamrerarens egna bokslut -
men de var ju beroende av postkontorens grunduppgifter. Ar 17 17 gifte
Bunge sig med en <lott er i familj en Lohe , som ar mest kand for den stora
silverskatt som hittades ar 1937 i en kal lare vid Lilla Nygatan . Familj en
Lohe hade 18 barn som var kanda for sina manga och langvariga processer
inte minst sinsemellan - och det kan nog tankas at t Bunge redan fran
borj an fick en del bekymmer med slakten .

Fran borj an av 17 18 vet vi att Karl XI I :s stora postreform bor ha med fort
mycket arbete for postchefen . Det ar utan tvekan den mest genomgripande
omorganisat ion av postverket som nagonsin har planerats . Tanken var att
man skulle sla samman postverket och gastgiverirorelsen - sakert en
lockande tanke for kungen , som kunde finna annan anvandning inte minst
for de mang a hastar , som de bada organi sation erna var for sig kri vde . Men
grundiden lag sakert hos baro n Gortz . kungens idespruta pa det ekonomis-
ka omradet . Och pengar skulle sparas , bl a genom att man drog in post -
mastarnas avloning och expensersattning - de skulle j u kunna leva pa
bisysslan som gastgivare .

Reformen blev av dessa anledningar svargenomford och det var skada ,
for manga historiker menar att vi skulle ha fatt ett postverk bland de basta i
E uropa . Andra haller dock reformen for att vara orealist isk skrivbordspro-
dukt , antagligen for att den var ovanligt deta lj erad i sina foreskrifter.

Kungorelsen omfat tar 117 paragrafer och arstor som en kinesisk vagg-
tidning . Den sitter ocksa till paseende pa en vagg i Post museum. Manga
tankar verkar trots allt framsynta : sex olika poster skulle finnas , med olika
snabbhetskrav . de skulle sars kilj as med olika vapenbrickor for postilj oner-
na och olika signaler for deras posthorn . De nya postkontoren skulle ligga i
stadernas utkant for att medge snab b utvaxling - Stockholm fick ett
postkontor pa Norr for trafiken norrut och ett pa Soder for brev och
resande at det hallet . I dag bygger vi sadana postt erminaler och ser dem
som ett hogmodernt pa.fund . Samtidigt infordes f o hogertrafi ken i Sverige .

Men nar Karl XII den 30 november mot te sitt ode vid Fredriksten fick
oeksa he la denna postreform ett bratt - for a tt i nte saga forhastat - slut.
Den 5 novemb er nadde dodsbudet St ockholm och redan at ta dagar senare
skrev Ulrika Eleonora under e n kungorelse som foreskrev att al lt s kulle
aterstallas pa den gamla foten». Baron Gortz arr esterades och avrattades
lika snabbt , medan som exempel general Armfelt , som stod med en del av
hare n utanfor Trondheim , inte forr an den 29 i samma manad fick veta vad
som hant och att han kunde taga hem. Det var den forscningen som gjorde
att han kom ut i ovadret pa nyarsnatten , med pafoljd att halva armen fros
ihj a l vid Duved .

N u gick det inte sa latt for U lrika Eleonora att overta kungavardigheten
som hon trott. Radel kunde hon overrumpla och darfor fick hon ut de forsta
kungabreven , men det blev svarare att komma overens med riksdagen.
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Postm useum i S tock holm. Fas tig heten f orvarvades till P osten a v B ung e @r 1720 . Mitt emot
g r@vde hans sva ger ner Loheskatten f emt on ar senare . Den @terfanns 1937

I nnan sa skedde maste hon ga med pa inskrankningar i kungamakte n och
det drojde darfor fram till i april 17 19 inna n hon formellt blev kront . Det
medforde for den beky mrade overpostdirektore n att han hade svart a tt fa
klara besked om hur det skulle bli, trots att han skrev och fragade bade i
j anuari och i mitten av mars .

P v ren 17 19 nagon gang flytt ade postkontoret - med ce ntralforvalt-
ning och allt - tillbaka till Gamla stan igen. dar det enda postkontoret i
Stockholm alltid hade ansetts bora ligga fore reformen. Nu blev det i
fastigheten vid Lilla Nygatan som man fick lokaler och folj ande ar kop tes
fastigheten. som an i dag finns kvar i Postens ago och nu inrymmer
Postmuseum.

Om det var svart att genomfora Karl XII :s reform. sa var det inte lattare
att at erg a til l det gamla . Manga postmastare hade haft svart at t forlika sig
med tanken alt bli krogare och hade hoppat av . En del gi stgivare hade
f r sokt sig pa att vara postmastare , och skulle nu ers attas . Man kan rat t val
forestalla sig att Bunge hade fullt upp med detta och at t aren latt kunde
rinna undan uta n alt han fick tid alt f r eta nagra langre inspektionsresor . Pa
vare n 1728 avled hans maka . Det underlat tade knappa st forbindelserna
med den processglada familj en Lohe , som nu bodde mitt emot posthuset
vid Li lla Nygatan . dar Loheskatten gomdes i kallare n 1737. Forhallan det
var inte sadant att nagon liten silverader forirrade sig tvars over gatan . det
har j ag personligen forvissat mig om vid utgra vning i museets kallare .
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Men med ingangen av rotmanaden 1729 gav sigalltsa Bunge ut pa sin sex
veckors inspektionsresa . Det ar forst nar han kommer till slute t av den,
som vi far nagra upplysni ngar om den. Det arska da . eftersom de postala
iakttagelserna skulle ha varit av stort intresse . Yi far noj a oss med en sa
mycket mera livfull skildring av hur det var att resa pa den tiden .

Marknadsdag i Angelholm
Den 25 augusti 1729 hade Henrie Bunge tillsa mmans med postinspekto-

ren Anders Rydman och kammartj anaren Christian Heid enmuller lamnat
Helsingborg och beraknade att na Angelholm fore kvallen. Med pa post-
skj utsen var ocksa postbon derna Jons Andersson fran Fleninge och Be ngt
Persson i Roamolle samt postpoj ken Be ngt Andersson . Resa n gick lugnt
och stilla till dess att man kom en attondels mil fran Angelholm. En
attondels gammal mil ar 1336 meter , och platsen for de fortsatta hand elser-
na Jigger nu inne i staden . intill idrott splatsen och vagskalet mot Skorpi nge .

Samma dag var det marknadsdag i Angelholm och mycket folk hade
infunnit sig . De som gjorde mest vase n av sig , var fyra glada kavallerister
fran Norra skanska rege mentet t ill hast i Kvidinge . Redan tidigt pa efter-
middage n hade de . kvartermastarna valborne Carl Adlerstierna . Ernest
Wilhelm Clefvenow och Johan Liedin samt rytt aren Eric Holm . gatt i
sallska p genom staden och slagit med varj orna i gatan. Liedin och Clefve-
now hade slagit in fonster och Liedin hade ropat och skallt vakten for
»Canai lle » och H undswotter» och sedan hade de tillsammans med Ad-

ldrottsp latsen i A ngelholm. Har. vi d v@g skalet mot S korp ing e . @g de o ve rf allet r um. t F oto
Hans-Olof Tani».
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Karta over postvi gen fr an Helsingborg till A ngelholm .
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lerstierna gatt till marknadsbodarna . dar de sarat N ils Andersson fran
Helsingborg pa nasan och orfilat Lars Knapmakare . Darefter hade de tagit
N ills Faldberedares son Per N ilsson och mot hans vilj a fort honom med sig
mellan hastarn a . Det var med andra ord en normal och trivsa m marknads-
dag.

Men efter dessa handelser hade de funnit for gott all bege sig ut ur
staden . Nar de kom till vagskalet mot Skorpinge motte de postskj utsen med
overpostdirektoren och hans sallskap . Da ansag de tiden vara mogen for
lite mera ovningar som kunde a nsta fyra tappra kungens musketorer .

De borj ade med att ga till anfall mot postskj utse n. Jons Andersson blaste
i posthornet och ropade »Sla icke Konunge ns post», men det hindrade inte

Offi cer och underoffi cer vid kavalleriet i borj an av 1700-talet (Foto A rmemuseum).
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fortsa tt misshandel av de resande . Postinspektoren Anders Rydmans ver-
sion forefaller en aning forgylld nar han beratt ar a tt ha n »min Herr formans
liv fralsade med mitt eget livs hogsta aventyr efter manga mig agang ne
svara hugg och slag. da j ag ensammen maste kvarsta emot fyra overv aldiga
man ner».

I sj alva verk et var det overpostdirektoren Bunge som blev svara st
atgang en atminstone ta las det mest om ha ns skador. Det var ocksa ha ns

Sir.ala1 : 50 000

A N G EL H O LM S

K RO N OPA R K
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rang som gjorde att han blev medelpunkten i den omfattande brevvaxling
som foljde , och som har legat till grund for denha skildring .

Bunge berattar sj alv i den redogorel se t ill kungen . som han skrev pafol-
j ande dag :

Sedan iag ef ter Eders Kong/ May :ts allernddigste bef allning har f orrat-
tat storre delen av min Embetsvisitation , blef iag den 25 huj us om af tonen
kl 8 en ottondels mihl ifran staden Engelholm of werf allen tillijka med min
skrifware och I driing , af 3:e Cavallerie Under Offi ce rare och I Ryttare wi d
N orra Skanska R egementet , sa at iag nu tillijka med dem f ormedelst swa ra
blesseurer nodgas mig ndgon tid har upphalla - - - .

Han hemstaller ocksa att kungen skall lata landshovdingen i Kristian-
stads lan gora »en noga und ersok ning ofwer denna pa mig och mitt folk
under min resa forofwade swara waldswarkan . pa det slijka wanartig e
framdeles matte taga skyy och warnagel och folk frij och obehindrade har i
landet pa sina wagar passera .»

Samtidigt har man ocksa skrivit till regementschefen J K During i Kvi-
dinge - bosatt pa Tomarp s kungsgard - som gena st lovar att efterlysa de
tva som hade undkommit (kvartermastaren Clefvenow och rytt aren Holm )
och infora dem till Landskrona fastning.

Men en annan sak hasta de ocksa . En fa ltskar i Helsingor hade tillskri-
vits , men inte forran den IO sept kommer svaret , dramatiskt , instruktivt
men tyvarr ocksa nedslaende :

Wiilborne Hr Cantzlie Radh och d f wer Directeur,

Faltscheren kan omoij eligen komma of we r f or ahn om Mandagh s@som
han har sware patienter men han siiger det man ey maste soka stoppa
S wetningen och iir ey annat at giora iihn at holla saren wa hl yppen och
rena och saren wa hl uthstoppade s@ at de ey Iopa tilsammanz f or hastigt.
Lijte Kampf er siindez ti/ at bruka ti/ de andre saren, niir han kommer liirer
han medbringa wa dh nodig t i r.

A dj eu

P Barchman

Helsingor. I hast kl 8 om af tonen d JOsep t 1729.
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F ultscheren kan omo ij eligen komma . . . » Men lite kamf er me dfolj de till trost.
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Pd det narbeli gna Rosenl und i Morarp bod de inte bara lag ma nnen o ve r S kane och Bleking e .
Birger Rosensp arre . utan ocks cl p rof essor A n •id Moller, vi lka b@da s t@llde upp m ed g oda rrld

inf or ra ttegangen.

Goda rad ar vardefulla
Ett annat brev var ocksa bradskan de at t fa ivag. Bunge hade alldeles i

narheten en van i noden : pa Rosenlund i Morarp satt lagmannen over
Skane och Blekinge , Birger Rosensparre 1, som redan den I septe mber
besokte Bunge i Angel ho Im . Efter hemkomsten ti ll Morarp skre v han :

M in Hog ti.irade H r Broder,
S edan iag i gar hade then i.iran hos M in H g t:de hr Broder ajl iigga min

sky /dighet , har iag eff tertenkt saken angaende thet oj i,·erdadige anf al/ande
och oskicke/ige handterandet och intet 11nderlata k11nnat ge11om desse f a
rader att y ttra hwa d iag f unnet nodig t therwi d at till en begynne/se pa min-

1 Lagman Rosenspa rres <lott er Maria va r gift med gene ralauditoren Jakob Lagercreutz . so m
var syste rso n till Bunge .
(Maria Rosenspa rres <lott er Maria Bea ta . gift med kan s liradet Sven Lagerbring . blev mor till
overpostd irektoren Carl Lage rbring - enligt Fanrik Stals sagner en av de t re so m var narva -
rande nar kung Gustav IV Adolf iford Karl XII :s hand ska r b rot av sin langa tyst nad . tog lj ud
och hol l et t ta l .. ).
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na . Then beg@ngne w@ldsamh eten som thet eft er qvalitetem delicti ratteli-
gen heter eft er thet I5 Cap dri p med wilj a raknas ibland the sw@raste
N idingswerk, ty larer f or alla ogon kla r och upp enbar, hum thet iir begynt
och widare thermed f ortf art, therf ore ligger ho gel. makt upp@ att en noga,
omstiindelig och alfiwa rsam undersokning sker om hela f orloppet  - - .

Efte r att ytt erligare ha utrett sakens allva r och papekat att J ustit ie kans-
le rn bor ha lla s unde rrattad . menar han att »t il ett sa enorm t och groft
criminelt mahl en extraord ina rie unde rsoknings Commission forordnas
mott e », vilket ocksa hans son framfort till Justitiekansle rn . Dett a arvik tigt .
anse r ha n , »effter min hogt :de hr Broder ar af sina sar och o me nskliga
hand te rande sengliggande , att han nu intet sj elf kan biwij sta ransakninge n ,
ty ege n niirwaro ga r mycket - - - ».

Men pa Rosenlund vistades ocksa en anna n lagfaren man , niim ligen
profe ssorn Arvid Moller (us). Han skr iver den 4 september :

Walborne Hr Cantzli Rad
M in Hogt:de Morbroder 1

Eft er langt r@dgiorande med Hr lagmannen haf we r wi omsider kommit i
hog en braf karl, som uti den oma saken kan g@ min hogt:de Hr Morbroder
tillhanda, hwilk en ar bade arlig och f orstar Processen, dessutom ock star
under M k Morbroders lydno, nemligen Postmestaren i Ystad, Krutmeyer.
Om hans skicklighet aft f ora en sak med f orsichtighet kan Hr lagmannen
sawal som iag wittna . H r lagmannen iir mycket om diirom , att borj an af
ransakningen blifwer god och ingenting daruti f orses , hwilket bast genom
bemiilte Krutmeyer kan i acht tagas, om ock domaren skulle synas willia
slumra . Darf ore wore nodig t om M k Morbroder skulle behaga genast
genom en ex tra Post /ata kalla Krutmeyer till sig , och diir han inte kan
wara ti/1 logerdagen till stiides , kan M k Morbroder begiira , aft ransak-
ningen opskiuts till mandagen  - - - .

Och emedan iag f ornummit alt desse arrestanter wid det de f ordes till
LandsCrona warit inne i Morarps Gastg if waregard, wore nodigt att Gast-
gifwaren kallades att wittna, hwa d han hart desse arrestanter siiga, som
ock torde kunna giwf a nagon upp lysning i saken . Dock som denna giistg if-
waren, Mollerstedt benamnd, har warit til/forne Qwartermiistare och torde
willia undandraga sig att wittna, sd ar bast att han al/enast inka llas alt
gifwa upp lysning i saken, och ingen ting honom f ragas, innan han afl agt
Eden, da han sedan till sporj as kan, hwad A dlerstierna med hon om under 4
ogon talt , d han under arres ten war inne pd gi stgif waregarden hos
honom . L ikaledes kan och giistg ifwaren uti Fleninge, Piir Hyllgren, inf ord-
ras alt beriitta hwad A dlerstierna sagt, da han war inne hos honom , och

' Arvid Moller , food i Dorpat , professor i natur- och folkratt i Lund , var gift med Bunges
systerdotter Christina Margareta Lagercreutz .
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Giisrg ivare Par H_vllgren och hans husrm Pem i/la Tru/1s do11er i Fleninge vi ttnade 0 111

resenarernas past@d da v@ldsamh et .

wille resa till Engelholm , hwad han f or orsaker till denna sin reesa .fiiregif-
wit , da han f ornam att hans Cammarater haf t querelle i Engelho/111.

A tt M k M orbroder begiart om de af we knes arresterande . om de skulle
ry mm a of we r till Danmark , ma ste enteligen h@llas tys t . Det Hr Postmi sta-
ren Book I i gar talte om , alt han 11·ill beg iara af sa m telige borgerskap et
attest , att M k Morbroder intet wa rit drucken , iir m itt rad /I ll  S 0 /11 i gar, alt
det underlates , em edan det lander m era till M k Morbroders blame an det
gagnar, utan f ar man afs e om de die rf wa s med en ny inj urie anf ukta M k
Morbroder dd det sedan ar tids nag att bewi sa contrarium om sa omt ri ng-

as skulle .  - - -
Ef ter man icke kan f ortro sig sakert till n@gon , som man inter ratt

k ianner, sa maste M k Morbroder achta sig f or sin Ward , ef ter han torde
wa ra af offc erarnes p arti och genom n@gon utlatelse l@ta det blifwa
kunnig t att M k Morbroder f orskrif wi t Krutmey er, dd det snart handa kan ,
att honom af Contrapartiet f or sat s telles .

Forblifwandes M k M orbroders horsamste tienare

A rvid M oller

1 i Angelholm .
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Fran Malmo skrev generalauditoren Ja kob Lagercreutz :

Wiihlburne Hr CancelieR ad
M in H ogt:de Hr Morbror 1

M in 5 11'ager Prof M oller har redan beriittat M in H :de M urbror om det
s w@ra och f or mi g hog t tryck ande dodzfallet som genom min goda hustr us
af gang iir skied . £ /jest hade iag det me d f orra pos ten kunnat notificera . N u
f {lr iag uch beriitta att hon siste lordag blef fre del . begraf ven i ty ska ky rkan
hwa rif ra n lij ket om n@gra dagar ska/I blijirn hiim tat , att nedsiittas uti m ina
S wu rf ora l drars graf p@ landet .

H ll'ad slag af iingslan iag utstar kan j ag , ey heller behof we r iag beskrif-
wa f or m in H :de Morbror som sielf utstatt denna p l@gha och pd enahanda
siitt med mig mistat en f r uwi d hwil ken iag i anseende till f romh et , gudz-
f ruktan och iihrbarhet ll'iihl kan likna min Sahl. hustru . Derf ore skild es hon
af pd lika satt ifr an denna bes wa rl iga wa r den , och Gud late oss i sinom tid
f<1 raka dem , der iag rig tel. trur de 1111 iiro uti hiirligheten!

!bland f ar iag nagut goda tiender om min k M orbrors f orbiittring , ibland
ater sliittare alt som ry ktet loper bland f olket . M in H r Morbror tor wiihl ey
urka iinnu sj elf skrifwa derfore bed er iag att m1gon af betieningen matte f a
lata m ig wetta om m in Hr Morbrors tillstand och hwad det lider m ed
res titutiunen , den hogs te Guden hielpe dertill.

J ag skulle sielf kum m a ut um icke m ina munstringsf orriittningar h wilka
um 8 dagar ins tunda f orst heir i Malmo och sedan i Chris tianstad mig
derif ra n f orhindrade . Em edlertid lef we r iag med all wo rdnad of oranderl .

M in hog t:de Morbrors
odm iukaste och horsam ste tienare

J Lagercreutz

M alm o d 26 Sep t 1729.

Nu borj ade postmastarna i land et hora av sig . Johan Nourij n i Norrko -
ping hade genom postmastare Simon Book i Angelholm »fornummit det Tit
skall hafwa blifwit under sin resa Yid Engelholm grufveligen af okriste lige
forhardade manskor ofverfallen». Och sa fort satter han med al lman t
skvaller .

Palmfelt i Karlskrona har hort »sparg eras alt H kansliradet skall vara
litet hopp om och andra (pastar ) at t han ardod . Lat mig veta huru det ar.
Den redlige och fromme mannen har varit mycket kring i varl den - -
» .

1 Jakob Lagercreutz, generalauditor, var systerson till Bunge . Det var han som ar 17 I 2 av
Magnus Stenbock skickades hem med rapport om segern vid Gadebusch.
2 ryktas
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Brev kommer ocksa fran landshovningen i Kristianstads Ian som omtalar
att han har utsett haradshovdingen Li nne rhielm att kalla till extra ordinarie
ting i Engelholm , samtidigt som han hoppas att Bunge snart skal l »overv in-
na olyckan och fortretligheten».

Linnerhielm bekraftar detta och meddelar att han har kallat till ting den 6
september .

Postmastar e Krutmeyer i Y stad berat tar att de bedrovliga t idenderna har
sat t honom i st rsta hapenhet och angslan . Postmastaren och radmannen
Carsten Olofsson i Malmo ger utt ryck for sin stora gramelse infor nyheten .

Postmastare Lucas Lohman i Helsingborg lovar att skaffa fram beedigad
att est om »Cantzliradets Constitution sa wid afr esan fran denna Staden
som ifran Fleninge ». Och overs ten (sedermera generalmaj oren och faltmar-
skalken) During rapporterar dagligen om de atgarder han vidtar for att
skaffa fram de skyldiga .

Postkamreraren Adam Helding at og sig en del praktiska bestyr . Den 17
september beratt ar han salunda att ha n har utbetalat 50 dr silvermynt till
husj ungfrun , och vidare att »drangen nu ar borta efter hastarna da han
sedan larer komma att taga upp hoet . al lena st nagot gatt . hwad nu fas ar
elakt och watt af regnet».

Postsekreteraren Peter Konig kompletterar nagra dagar senare : » Det war
nodigt att hastarn e i tij d hemkommo . ty elj est hade de warc keligen fahrit
ilia under bar himmel».

Giirningsmiinnens syn pasaken
Redan dagen efter tingsforha ndlingarna i Angelholm har tre av de ata lade

borj at skriva brev t ill Bunge for att urskulda sig och be om hans medverkan
till ett mildare traff. Endast Adlerstierna underlater att hora av sig. Breven
ar alla skrivna i den tidens mangord ighet och med iakttagande av a lla de
upprepningar av titlar och fraser som art igheten bj uder.

E W Clefvenow skr iver redan den 7 september :

Hogedle och Walborne H err Cancellie R ddh
och Past Of e r Directeur.
Hoggunstige Herre .
Ef tersom j ag beklageligen rk at komma tills t@des wi d den oly ckelige

handelsen d@ Walborne Hr Cancellie Radet m ed sitt f olj e blef wo pd
L andsll'iigen af m ina C amm erader ilia och pa oanstiindig t siitt hanterade
me n j ag lij kwa hl icke det ringas te rorde eller of we rf oll h a rken wa hlborne
Hr Cance/lie R ader, hr Pas t l nspektoren el/er kammartienaren . utan alle-
nas t sokte f orswa ra mig mot Pastbonden , nar han slog mi g i huf wudet me d
sin pis ka , d@ j ag strax deref ter sedan j ag undf att styng sam t tiimm eligen
braf hugg . g ick derifr an f ast m in intention niir j ag dit kom , wa r att hindra
ett sadant oans tiindig t och elag t f orf arande . Och som j ag nu wi d detta
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Ex tra urdinarie Ting m ig s ielf ins tiilt , pa det m ina Cam m erader icke skulle
f a tillf iille g ifll'a mig skullden , sam t sedan f orriitten af sondrat m ig fr an dem
uch deras sak , uch deref ter till k iiinna g ifwit wid Ex am inerandet h wad j ag
11thi denna saken wet uch kan m ig pam inna hand t och p asserat uti m in
niin ·aru . Fordensku/1 1111derstar j ag m ig for Wiilburne H r Cance/lie R adet
inku11111a me d denna mi n odmj uka boneskrift derutinnan aldra odm iukast
bonf a llande det Wiilborne H r Cancellie R adet tuckes haf wa f or m ig n@gon
N @dh , samt n@dgunstig t f orhielp a m ig hoos hog a Ofiwe rheten till n@gor-
l unda lindrin gs ern@ende hals t j ag f orm odar sc111•i:ihl H r PcJSt l nsp ek turen
som ka111mart ienare11 nogsam t li:irer bewittna det j ag icke anting en m ed
hand . s take el/er 11·i:i1j a rorde h ll'arken Wei/borne H r Cance/lie R ade t , H r
P@st Insp ek toren el/er kam m art ienaren i ringaste nu1tt u och j ag dess utum
/ :G11cli iihra t :/ f ort ell s tadig t och s tilla le.fi,·erne i al/a m ina dagar sum
twif we lsutan lurer kunna intyg as utaf alla narwa rande som m ig ki nner,
hopp as derf ore och beder odmi ukas t a lborne H r Cance/lie R adel hi:ir-
11tinnan n{ldg 11ngstigs t 1·isa s in R aisonablite och ey m itt ll'i:irs ta el/er oly cka
pas t@, der j ag h r uti n@got m ot mi t t upp sa t sko la t f ela , som j ag lij k wa l
111edels t drvckenskap en ey kan i hc1g ko111ma . Of ll'er detta harj ag den i:ihra n
a tt af wa g ta en 111ild och 1u1dg unstig biinhiirelse so111 till m ilt s is ta ska/I
11·ara och f urblijira H ag ee/le och Wi:ilborne H err Cance/lie R c1det uch Past
Ofiwe r Dire cteuren ,

M in H iigg 11nstig e H erres
allra odmi ukaste och hors amm aste tienare

E W Clefive now

Eng elho/111 cl 7 Sep t 1729

Det d roj de inte langre an till de n 16 september forran han ate rkommer
med e ll brev till:

Edie och Wi:ilbom e H err Cance/lie R lulet ,
Jag skulle wa hl tagit 111ig den dris tig heten och h1tit m ig hos Wi:ilburne il r

Cance/lie R adet an111i:ihla . Mt f c1 dhen iiran och ta/a m edh Wi:ilburne H r
Cance/lie R c1det . 111e11 e.fier j ag dag F ein dag hord t a tt S iukdom en och
S wa gheten Continuerar, har j ag icke 11·ela t 1111derstd iu lt m ig a tt incom -
m endera Wiih lborne H r Cance/lie R {lc/et utan kom m er a ter m ed denna m in
odmi uka och hiirsam m a boneskrif t , h wi lken H r Cance/lie R c1det ti:icktes
m edh e tt nadig t oga ans e .

Hans redogo relse blir a lltmera osammanhangande :
- - -  blir af Postbonden f ra n Flening e ang if we n att j ag 111ed L iedin

a ttaq uera t honom pa Carethen , som al dri g i we rl den f orh @lles i sanning en ,
som g ud i himm e len tilika me dh wa h/born e H r Cancelie R adet me d dess
S vi te r aldra biist bekan t och ve t kamm a rtienaren niir j ag kom ridandes
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d@ hwa rken pas tbonden eller dess Pouike satt pd wagn och hi st , utan var
han da /2 el/er fl era steg bakom Carethen och p iskade omkring s ig ddrifran
hew kom pa m ig i f ult Ga/op niir j ag af s teg och wille leda dit till hoopen och
s tyra a/ting till godo som altsammans kammartienaren sag medh sina ogon
men ndr bem .:te kusk hiilsade m ig m ed sin p iskeskaft of wer huf wudet
nodsakades j ag gripa till det j ag hadde , e/jes t hadde han slagit m ig neder
som en hundh , ingen kan medh rent sam vete saga att j ag /opp pa nagon
miinniska , endr bonden och Past Karlen drogs ifra n mig uthan stode j ag
stille som en mur och satte m in hirsf i ngare i sanden men blef dock f orutan
all R aison s tucken ddr j ag stode, /ijk wiihl j ag mig icke rorde ] ran std/let ey
heller tdnkte m ig att rora . J ag will icke anf ora den s weda och wiirk j ag har
haf t och i nnu har, utan onskar att j ag skulle haf iva al/a saar som wiilborne
Hr Cancellie R adet f @at wi dh den actionen , beder dag och natt , att Gudh

Hirschf ang aren va r ursp r ungligen ett j akt va p en .
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den allra hogs te wi ll snart res tit11era och till s in f orr a halsa f orhie/pa
wa lborne Hr Cancellie R@det eme llertid g ior det mi g lijkwa l ondt uti m it t
hierta att dhen osky /dige ska/I Iida m edh dhen sky lclige , ty ll'ijsste j ag
hadde f ororsakat dhen ringaste blanaclt ll'ille j ag g ierna lij da derf ore .h wad
mig pclliigg its m en contrair j ag har iinn11 icke haf t dhen iihran alt fc1tt sedt
ll'ii/borne Hr Cance/lie R ddet 111edh mi na ogon . G udh iir m itt ll'ittne som
we et alting dhen bef allerj ag min sa ak , som biirer och hie/per att sanningen
komm e f or dagsliuset , ty s@ wa hl m in Of we rste under dess comm a ndo j ag
har st@dt 12 @hrs tij d , we t att j ag a/drig begadt den ringas te Ex cess utan
al ij d hallit m ig som en trogen Soldat bar ha/la sig . I betraktande af a/It
detta anhal/erj ag i s tors ta odm iukhet om hie/p och bonhorelse , som till m it
sidsta lef nad me dh odmiuk wo rdnat , E dle och Wiilborne Hr Cance/lie
R @l et och Of e r Pas t D irecteuren , M in hoggunstige H err es aldra odmi u-
kaste och hors amma ste tienare

E W Clef ive now

Engelholm d 16 Sep t 1729.

Johan Lied in skr iver de n 28 september :

Jag som en olyck lig wa rnlos och af alla wa nner of we rgif we n J ohan , har
f ordris tat m ig uti odm iukhet m ed detta f or Wiilborne Hr Cance/lie R lldetz
ogon fra mkom ma och f orsoka dess emot al/om betedde nad och fr om ma
hiertelag /m i/ken dj erfhet iag m ig inga/unda pa toge der iag icke Jon a hade
m ig bekant den fromhet som dess m ed.fodde \\'et stiidse emot de olyckelige
hyser. Jag ll'ill alltsa i an/edning deraf i den s tadige til/forsig t fr am triida
m ed siikert hop art m itt anbringande nadig t m@ upp tagas anh@llande m ed
lika Submission att m ig som den f orlorade Sonen al/enast en liten gnis ta af
Wei/borne Hr Cance/lie R adetz nad ma ti/Ide/as m ig . Jag tycker m ig f a det
nadige s wa ret digskall f orsumm at blifwa hwa d d u dig af din of ornuft ige
ungdoms of orstand i heftig het f orse kunnat, nadige herre , antingen det ma
m ig sci f orekom mit el/er ey s@ wi ll iag likwa hl bedj a herre haf nad f or m ig
att 1rittne iir i himmelen .

- - -  N @dig e herre lat m in anger och m ina hem mawara nde f att ige
I:och of we r denna oly ckeliga hiindelsen so,j ande kiira hus tru och Iii/a
omyndiga barns nod:/ nadig t blifiwa ansedd , hwi lka i fr ughtan att m ista sin
m an och f ader dag/igen medh hiertans suck up /yf ter s ina hiinder till him-
m elen och anropa den nadige guden om kraf iig t bijs tand att han som a/ting
s tyrer will rora Hog wa lborne Hr Cancellie R adetz hie rta, till nad och
m iskundsamhet emot m ig oly ckelige  -

Johan W Li edin
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Rytta ren Er ic Holm skrev endast en gang . Han ha r inte tillskrivits nagon
storre ande l i ove rfalle t. och han framhalle r dessutom att de ovr iga ho tat
hono m t ill livet o m han inte hj a lpt till :

Uti d iup as te 11nderdc1nig het inko111111er iag .fattig e Ry ttare och arrestant
m ed denna m in Enf aldi g e S upli q ue uti d d ,niukhet a t f or Ede rs N @d Insinu -
era m ed underdanig Boon och beg i@ran , at f @ den N @den hos Eders N @d ,
b/ij p erm itera t a t R eesa heem, s@ snart denna R ansakning en blij r ig enom
sed t . hiilds t som mi n f attiga hustru r S iuk och S iing liggande . sci 11·iihl so111
och m in Bam . och haar alz ing en som seer dem nago t tillgodo uti denna
mi n lang warig a ares t . som iag hle.f a.f Q 1rnrterm iis tare L ed ins Gruf sa111111a
me df art f orleden , twi nga t och ho tat till lifiwe t , der iag icke s@wa hl p a Eders
N ae/SO I /I dess me df ollj e . s log och hug . skulle han Iopa 11·ii1j a11ig e/10117111ig .
m en genom G uds N d f r l s te sci Eders N c1des som m itt L iJI  - - -  Och
p a det Eders N ad m a 1rnra f orsiikrad 0 111 m in p erson , wi ll iag s tiilla .f6r m ig
n6j aktig Caution till S akhens s /111. H eir 11pp c1 qf irnk tar iag uti d iup aste
underdanig odmi ukhet Eders N @des N @dg uns tig e R eso l ution , och till mi n
y ttersta dodss tand f orblifiwa nde Eders N @des Underdan O dm ukast e tiena-

re

Eric H olm

Den 2 oktober gjo rde Clefvenow annu ell forsok :

J ag horde j i,ller hafiwa f orsy n att 1111c1ter hes ll"iira H 6g ll"iilhorne Cllncel-
lie R c1det m ed mi na enf a ldig e boneskrif ter m en som j ag f a ttad t dhen tanken
att H og wa hlborne herr Cancellie R adets hogguns tige hume ur och me dli-
denhet sadan die1:f het m ed m ig of iwe rs ky ler, s@ hopp as iag a tt denna m in
1rijdare odmi uka S up liq ue och biineskrifi torde i nadig m ild heet op tagas
och som S aken G udi lof nu ar komm en f or s@ wi da m ot s l utet a tt D ef ensio-
na/ierne skol a ing if wa s , hwa reft er domm e n liirer ut.fallll ,  - - -  haf irnnde
j ag ey elies t till n@gon annan att taga mi n tilljlyckt iin G11ds och H 6g 1riil-
borne herr Cance/lie R c1det om nadig hielp  - - -  j ag .fattige och oly ckeli-
g e m iinniskll , som och of orm odelig en sci os ky ldig t rc1kat i denna f ortret
m edels t orolig t siillskap  - - -  d@ j ag ey annorlunda kan wederg iilla en
sadan N adh , dage/igen ska/I anropa den h6gs te g 11den . s0111 iir al/a beliina-

re  - - - .

E W Clef veno w
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Palsj o sl o t i Helsi ngborg . Dar b odde ami ralen Gyllenskepp s f ami lj . bl a den son , f or vilken
a mi ra len vi lle u ve rka lif t land v@g en till S tockholm.

De n 13 oktobe r ko m sa ett b rev t ill Bunge so m i sin he lt a nnorlunda
fracka fri skhet utg or en valg rande omvaxling till dessa me lodramat iska
bon eskrifte r.

A vsandare a r viceami ra len V G ylle nskepp i Ka rlskrona . Hans familj bo r
pa Pa lsi gard ' i Hels ingborg . so m ha ns maka haft med sig so m hemgift.
Hos henne vistas parets 13 a r gamle son . so m fatt o rder att infinna sig hos
Riksra det och overamirale n Clas Spa rre . »a tt hoggunst igst willia emplo ye -
ra ». Men trots s ina marina forb indelse r tycker pappa amiralen att det vore
lugnare om sonen fardades la nd vagen  til l  Stockho lm . och nu ha r han raknat
ut a tt Bunge ra tt snart mast e aka den vagen . och han vill ga rna utve rka lift
for sonen . »Skulle iag w inna for hono m denna grace . skall han till a lz inge n
Molest wid are wara , anendast han fa r niuta nago t s talle pa een wagn att
sitt ia , och hafwa med s ig ett lite t skr in».

S lut ligen kan nagra ytt er ligare rade r fran L ied in. som av kamrate rna
framhalls som den padrivande . vara av int resse :

' Palsj o slot t i Helsingborg . uppfort 1685 sedan ett aldre slot t bl ivit forstort under kriget 1679.
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Kongl M ay :tz Tro M an och Cancellie R ad och Of we r Directeur of we r
S weriges R ikes Paster, den hogwa lborne H erren , H r H enrich Bunge a
Engelholm

J ag maste med hiertans sorg och tara r tillsta m ina Stora synder, den
olycke/ige tim ma kom m en iir, att m itt unga /if (23 ahr) den 24 sidstledne
igenom tingzR iitt ens dom blifwit af sagd , nu har sorg och f rughtan f or m ig
tag it sa of werhanden att m itt ans ighte f orf al/nar, m ina hander darrar,
heh/a m in kropp iir biif wande .

J ag kan f or hiertans oro icke utbris ta med sadane bewekande ord som
iag onskade, ey heller understar iag m ig att wijsa f or Hog walb orne Hr
Cancellie R adets ansikte me n we t lij kwa l att Hog wa lborne Cancellie Radet
iir nadig . Derf ore har iag f ordris tat m ig f or dess Jott er nederf alla med
denna min odmiuka Sup lique beder underdanigst Hr Cancellie R adet f or
m ig y ng/ing tiicktes hoos Hans K ong/ M aj :t giora en n@dig f orb on . Hela
viirlden ll'et wij har en n@dig Konung . Derf ore nadig e herre hielp i J ern
namnf or m in af al/a of wergifna och nu s@ sorgande och bedrof wa de hustr u
och sma omy ndige Barn skull wij skoh/a alldrig underlata att bej da den
hogste guden wa lsigna Hog wa lborne hr Cancellie R adet me d he/a sin
hogfornama f ami li e och den diup as te wo rdnat til l doden fr amh ar da Hog-
wa lborne Hr Cancellie Radet och Of we r Directeurens underdan odmi u-

kas te tienare

J ohan W Liedin

Vad hande egentligen den dar marknadsdagen"?
Den 6 oktobe r kunde Bunge i ett b rev till J ustit ie kansle rn be ratt a . att

dom avkunnats tva dagar tid iga re . Ha n skr ive r :
Hog wa lborne - -  Jag har haf t den ahran at undf @ Hr J us tit iae

Cantl erens M in Hog t:de Hr Broders benig na skrif we lse - -  wa ran-
des dome n den 4 huj us s@ledes utf allen , nem bligen att M edan Ojj icerarne
Lidien och Clef ve now samt Ry ttaren Holm f or denna g ii rning f orwa rkat lif
och losoron eft er 3 / Cap Konunga Ba/ken Land-.-:.lagen . M en den .fierde
N emb ligen Qwa rterma staren A dlers tierna som en A delsma n , komme r ef-
ter Kong/ f orordningen och A delsP1-ii"i/eg ier at s tiillas under Kong/ Huf

Riitt ens domb .
Sa mma besked skickades samtid igt till r iksrade n . grevarna Horn och

Bane r samt ba ron Di.ibe n .
Men fo rt fa rand e a r bi lden av vad som egent ligen hande den da r lj usa

august ikvallen strax intill nuva rande id rott splatsen i Ange lho lm okla r . Ad -
le rs tie rnas ade lspr ivilegie r visade sig medfora svar ighete r att folj a malet i
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hovratte ns handlingar. Hans dom avkunnades och de andra faststa lldes
i nte forra n ett ar se nare , vilket betydde mer an e n halvmeter svarlasta
ha ndlingar att bladdra i.

Redan vid t ingsratt en slogs fast , att nar Bunge med sit t sallskap kom pa
vagen fran Helsingborg . hade Liedin och Clefvenow ridit emot vagnen .
Liedin hade fattat tag i postbonden Bengt Persson . som stod framfor
vagnen och blaste i posthornet. tagit honom i rockknappen och dragit
honom ner mot jorden sagande at t »den onde Anden skulle uti honom fara .
ha n skulle doo ». Under tiden hade Clefvenow ridit forbi. Postbonden Jons
Andersson som sag hur Liedin behandlade kamraten . ropade och begard e
att »Konungens post skulle fa fara i fred». och darefter utbrot al lma nt
slagsmal . Liedin ropade »Canaille» och »Hundswotter» och hogg mot hu-
vudet pa Jons Andersson. vilket de n senare avvarj de med sin piska . men
Clefvenow hade sara t honom i va nstra arm lede n. Darefter slogs vagne ns
fonster in och aven i ovrigt fick vagnen sina hugg.

I
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Yid det ovasen som nu uppstod steg kansliradet . postinspe ktoren och
kammartjanaren ut ur vagnen. Liedin gick emot dem med hugg oc h slag till
dess att Jons Andersson med sin piska lyc kades sla varj an ur hande n pa
honom. Denna tog Andersson upp och stallde in i vagne n.

Samtid igt hade Clefvenow slagits med postbond erna bakom vagnen . men
snarl nog kom han fram till vagne n . stack hirschfangaren i sande n och bad
om pardon.

Men Liedin fortsatte slagsm@let . Han ropade »Haj . Haj » och darvid kom
Adlerstierna ridande mot kansliradet sa at t denne och postbonden Jons
Andersson foll omkull . L iedin drog da varj an . satte den mot broste t pa
ryttaren Holm, som kom i sa llskap med Adlerstierna . och befallde honom
at t sla . vilket ryttaren gjorde i det ha n med en kapp overfoll postinspekto -
ren och kammartjanare n och »hugg och slag ofweralt blifwit utdelt af
warj or och kappar». Postbonde n Jons Andersson varnade vid detta tillfalle
Adlerstierna for att g ra vad ha n o m morg onen» skulle komma att angra .
Kansl iradet krop med stor moda , eftersom han nu var mycket mat t . upp pa
vagnsteget och bad all bli skonad till livet. Han sade att han var kanslirad .
a tt han hade sma barn och han erbj od sigatt lamna dem allt vad han hade .
Men likval hade Lied in »stuckit upp hans ben och forsokt ran na varj an
genom livet pa honom. vilket doc k ryttare n Holm hade forhindrat . Ave n
Adlerstierna hade da hindrat Liedin. i det han tog fran honom varj an och
lamnade tva varjor till Holm, varefter kans liradet hade krupit ur vagen upp
pa en sandbacke . Postinspekto ren hade fortfaran de fat t manga slag .

Omsider hade Jons Andersson , som begett sig till Angelholm efter hj alp .
aterkommit med stadsvakten som tog Adlerstierna och Liedin i arrest
medan Clefvenow och Holm hade undkommit. De insta llde sig dock se na -
re .

Tingsratten
domde . som redan framgat t . enl igt Konungabalken, landskapslagen Johan
Liedin, Ernest Wilhelm Clefve now och rytt aren Eric Holm att ha »forgiort
bade lif och losoron. dock hustrurne sin ra tt efter Edsoris Balken obetagen .
hafwandes T ings Ratten domt ogilde de Sar och Blanader . som L iedin .
Clefvenow och Holm undfatt ». Postbonden Jons Andersson fick 12 daler
silvermynt for sveda och lakarln .

K vartermastaren Carl Adlerstiernas dom overlamnades e nligt Ratte -
gangsordonnancen av ar 16 14 och Adelige Privilegierne av ar 1723 till
hovratte ns provning .

Hovratten
provade domarn a och begrundade ocksa de ytt randen som de a nklagade
inkommit med , bl a Liedins och Clefvenows obevisade pastaende att kans-
liradets sa llskap samma dag hade varit druc kna och »androm ofwerfallit».
Dett a , ansag hovratten , »strij der emot Giastgifwarens Petter Hyltgrens (i
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Fle ninge ) och H ust ru Pe rnilla T rulls dotte rs w ittnesmah l. hwart ill kommer .
att bemal te Qwarte rmasta re ic ke uti det ma let a r mal sagare ».

Hovratten gi llade tingsratte ns dom over L ied in och Clefveno w . inneba -
rande att de t ill walfortient st raff och androm ofwerdad igo m till Sk rack
och warnage l. enligt 3 1 Cap Kong! Protector ia l Forordningen den 23 j uni
1704 och 13 februa ri 1720 biigge mi s ta lif sitt och losoron , dock hustruren
sin ratt uti bemalte lo so ron 2 I och 3 1 Landskapslagen Edsoris Bal ken
forbehalle n . Dommandes K H ofRatt e n ogilda de sar och blanade r som
bemalte Lie din och Clefveno w undfatt .»

Dare mot andrades rytt a ren H olm s dom . H an hade atlytt Lied in t rots att
han hade ha rt posthornsingna le n och trots att han i dett a !age inte hade
va rit skyld ig att a tlyda kvart e rmasta rens befallning . Han domdes enligt
forordningen den 29 j uni 1698 till 20 par spa . 3 slag av vardera pa ret.
Kva rte rmasta ren Adlerstie rna s lut ligen . so m redan hade gett sig av pa
vg en mot Skorpinge da ha n hort kamratern a ropa , hade vant om fo r att
hj al pa dem . Han pastod sigha b livit anfalle n av de resande »med trenne
dragne va rj or » och slagen i ansiktet. ove r a rmarna och benen . sa all han
va rit nodsakad att sla o mkring s ig for att forsva ra sig och sina kamrater .
Men han hade inte a stadkommit nagra skador utan sna rare hindrat Lied in .
Han papekade ocksa att ha n hade ove rlamnat tva varj or till Ho lm. H ov-
ratte n a nsag honom ha de l i brott et och domde hono m till 14 daga rs
fange lse pa vatten och b rod .

Men kungen iindrar padomarna
Enligt vad so m framgar av j ustitiekansle rns betan kande de n 18 august i

1730 har emelle rt id de domda overklagat hos kungen unde r formenande att
deras uppgifte r inte ratt har ate rgivits i prot okolle t . Hovratten ha r darf o r
fatt i uppgift att anyo prova do marn a . T rots att det kunnat visas att
protoko lle t lasts upp for de anklagade , i nd rade hovratten vid ny omrost -
ning domarna sa at t L ied ins och Clefvenows dodsstraff andrades till 14
daga rs fangelse vid vatt en och b ra d . rytta ren Holms spostraff nedsatte s till
10 par spa och kvarte rmastaren Adle rstie rna fick 14 daga rs fangelse utan
vatt e n och b ra d - vilket betraktades so m mildare an med sadan kostbe -
gransning .

Forstarkt vakt till niista marknad
Bland manga andra gav den lagforfarne postmastaren Simon Boo k i

Ange lho lm utt ryck for besvike lse ove r att st raffen t ill sist blev sa lindriga .
Kansliradet hade dock ft t tva dj upa sar i huvudet over hj a ssan och en
kontusion i nacken utove r al la smasar . Postinspekto ren Rydman hade fatt
tva ha lvfinge rs dj upa sa r ove r huvudet , ett under hogra ogat av tva fingra rs
bredd och kammar tj anaren H eidenmulle r hade fat t e tt dj upt sa r i huvudet.

Postmasta re Book skriver ocksa infor marknaden 1730 att generalmaj o -
ren During ha r beordrat 16 man och en korpral som skall halla vakt utove r
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de 12 ma n som skulle ha uppsikt over kommissionssalen . Han fortsa tter
med markbar avsky :

K vartermi s tare n A dlerstierna passera de 3 ganger f orbi mi na f ons ter i
gar m ed mi ndre va rj a p d sig i n sista mark nad , hans upps ikt va r nu som
f orr han ej halste . j ag s tallte mi g u ti mi t t ena f ons ter och sag tamme ligen
knapp t ig en , n nu gif ve G ud han  vil le  battra sig . - - -

Efterrakningar
I nove mber 1729 skr iver Christia n Liung i Angelholm t ill postmastaren

dar och ber om hjalp . Under sex veckor hade arrestanterna Adlerstierna
och Lied in varit inhysta hos honom. och han har forgaves forsokt att fa
beta lt harfor av kronobetj anterna . »Derfore ville j ag mig odmj ukast insinu-
era hos min postmastare med forfragan hos hvem j ag tordes understa mig
att fordra nagon liten beta lning for sangkammare och lj us .»

Det sista ordet i de nna spannande och langdragna tj ansteresa skulle
komma att utsagas forst i slutet av j uni 173 I. Da skr iver Bunge t ill kansli-
kollegie t och papekar a tt han fort farande inte har fatt ersatt ning for sina
»reseomkostningar».

Men nar han i j anuari 1730 fick sta tssekreterares namn. heder och var-
dighet. lik som nar han i j uli 173 1 upphojdes i friherrligt stand . sa var det
med hanvisning till de vedermodor ha n statt ut med under sin visitat ionsre-
sa .

Under ytterligare sex aruppeholl han sin befatt ning som overpostd irek-
tor. Men i tillgangliga ha ndlingar finns ingen antydan om att han nagonsin
tog upp fra gan om nagon mer tj i nsteresa . i varj e fall ingen som skulle fora
honom till vilda ska ningars land .
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