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Robert Moffats bördsbrev

Av Anders Klarbring

Släktforskare med Värmlandsanor träffar ibland på det lite udda släktnamnet 
Moffat. Ursprunget kan kännas osäkert, men Moffat är en skotsk låglandsklan 
och även en stad i Dumfries och Galloway i Skottland. Namnet kom till 
Sverige i mitten av 1600-talet med en kapten Robert Moffat och finns sedan 
representerat till och med första hälften av 1800-talet. Släktförhållanden för 
de personer som bär namnet under denna period kan i huvudsak kartläggas. 
Robert Moffats anor har däremot varit okända, även om det varit känt att ett 
bördsbrev utfärdats av skotska riksrådet 1672, med anledning av ett utlovat 
svenskt adelskap. Fram till mycket nyligen har allt pekat på att detta bördsbrev 
förlorats under dramatiska former. Men som jag ska beskriva nedan visade sig 
undrens tid inte vara förbi! Innan jag kommer till detta inleder jag emellertid 
med en del basfakta om huvudpersonen.
 Robert Moffat är en av de många skottar som var i svensk krigstjänst under 
1600-talet. Enligt mönsterrullor för Närke-Värmlands regemente värvas han i 
Leipzig 1643 som fänrik i Björn Nilssons1 kompani.  Fyra år senare benämns 
han löjtnant och 1658 hittas han som kapten med eget kompani. Från senast 
1649 har han som boställe Vässby i By socken på Värmlandsnäs, och från se-
nast 1651 är han gift med Elisabet Rutensköld (adliga ätten nr 328).  För sina 
insatser i svensk krigstjänst erhåller Robert den 18 november 1665 ett kungligt 
brev där han tilldelas adliga rättigheter i Sverige. Emellertid finns ett förbehåll 
i brevet:2

[...] med dhe förordh att han till nestkommendh  Richzdagh sigh uhur 
Skottland förskafar gilltig och fullkommelig bewijs, dhermed han sin adelige 
herkomst kan verificera [...]

____________________
1 Björn Nilsson är släkten Lilljebjörns stamfar. Robert Moffats dotter Margareta kommer att 
gifta sig med Björn Nilssons ende kände son Niclas Lilljebjörn.
2 Detta neutralisationsbrev finns i två avskrifter; en kortare version finns i Carolina Rediviva, 
Uppsala, Palmskiöldska samlingen, vol. 226, sid. 279; en något längre version hittas på Riksarkivet 
i Ansökningar om adelskap (”Sköldebrevs-samlingen”), vol. 7 (uppgift från Berit Monn-Iversen). 
Den återgivna texten är från den förstnämnda versionen men överensstämmer utom i små 
detaljer med den sistnämnda.
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Han behöver alltså ett bördsbrev. Dessutom inte vilket bördsbrev som helst: det 
skall visa hans adliga härkomst. Nu kommer inte Robert som det krävs att till 
nästa riksdag införskaffa ett sådant brev. Möjligen på grund av den händelse 
som beskrivs i Nordensvans ”Värmlands regementes historia”:3  

Han lägrade nämligen under sin kommendering i Varberg 1666 en gift 
kvinna vid namn Carin Helgesdotter, som med gift avdagatog sin man. M. 
ställdes inför Krigsrätt, som dömde honom till döden 5 nov 1666. Hans 
hustru ingick med nådeansökan för honom, emedan hon, om domen ginge 
i verkställighet, skulle blifva ensam att försörja 9 omyndiga barn. I denna 
nådeansökan säger hon att hennes man tjänat 30 år. Han erhöll nåd, men 
måste af denna orsak afgå från reg:tet.

Behovet av ett bördsbrev kommer emellertid att så småningom bli påträng-
ande. Anledningen är en tvist mellan Robert och hans två svågrar Gabriel och 
Göran Rutensköld angående arv efter svärfader och fader Sten Rutensköld och 
hans hustru Catharina Wagner. Efter en serie rättegångar slutar saken i att allt 
hänger på bördsbrevet: utan bördsbrev inget arv! Under detta krav reser Robert 
till Skottland där han kontaktar inflytelserika personer och med införskaffade 
underlag vänder han sig till skotska riksrådet. Rådets beslut finns bevarat4 och 
baserat på underlag daterat 9, 10 och 13 augusti 1672 tillerkänns Robert ett 
bördsbrev under kungens sigill.  Emellertid tar saken här en ny vändning som 
bäst beskrivs av första delen av Elisabet Rutenskölds brev till Konungen av den 
16 augusti 1674:5

____________________
3 C.O. Nordensvan, Värmlands regementes historia, Personalhistoria, P. A. Norstedt & Söner, 
Stockholm 1904, sid. 17.
4  The Register of the Privy Council of Scotland, 3rd Series, Volume 3, 1669−1672, 
sid. 573. Editor: P. Hume Brown. H M General Register House, 1910. Den 
urspungliga texten på gammaldags engelska har översatts till modern engelska 
av Jeff Benson och finns återgiven på klanen Moffats genealogihemsida, http://
genealogy.clanmoffat.org/index.php. Bilden här intill av klanens hjälmprydnad 
eller krest (eng. crest) är hämtad från den sidan.
5 Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, Biographica, SE/RA/756/756.1/R/I/R 35 a, 
SVAR bildid: A0070109_00197. Den återgivna texten är från en transkription av Veli Pekka 
Toropainen som publicerats på klanen Moffats hemsida i artikeln ”The Travails of Robert Moffat 
in Sweden” av Colin Moffat.
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Aldenstundh till underdånig föllie af Eders Kongl. Maijtz d. 30 Aprilis Ao 
1670, till mine Bröder Gabriel och Jöran Rutenskiöldh uthgifne nådigste 
resolution angående mitt Fasta arffgods, som mig effter mine Sahl. Föräldrar 
är tillfallit, min man Capitein Moffat sigh till Skottlandh begifvit, der ifrån 
sitt gebürtz Breff at afhämpta, hvilket hen och bekommit, som bijfogade 
Skotzske Kiöpmans George Gallbraiths Breff aff d. 1 sidstframledne Febr. 
uthvijsar, men praesumeras vara förleden höst, Gudh bättre, på vägen 
druncknat, emedan skutan skall vara förgången.

Roberts skepp har således förlist på vägen från Skottland! Förutom att händelsen 
är tragisk gör man ju här som släktforskare reflektionen att bördsbrevet bör 
ligga på havets botten och kunskapen om Roberts skottska anor är sannolikt 
föralltid förlorade. Men så är alltså inte fallet, vilket framgår nedan.
 Ovanstående sammanhang har jag haft klart för mig några år och trots 
att vägen bakåt i tiden verkat blockerad har jag ägnat en del tid åt att försöka 
kartlägga Roberts ättlingar, dammsuga kyrkböcker och leta i domböcker. Detta 
sökande tog mig i januari i år till Riksarkivet i Marieberg där jag i Biographica-
samlingen hittade två mappar av intresse: en märkt Moffat och en märkt Mofatt. 
Det senare är en svensk variant av stavning av namnet: under 1600-talet används 
oftast den ursprungliga skotska stavningen Moffat, medan Roberts ättlingar 
under senare delen av 1700-talet oftast anges under stavningen Mofatt i kyrk-
böcker och domböcker. Jag förväntade mig därför att finna äldre materialet i 
den första mappen och yngre material i den senare. 
 Jag började med det troligen äldre materialet och hittade bland annat ur-
sprungskällor till händelsen i Varberg, noterad i Nordensvan.  I mappen med 
det troligen yngre materialet hittar jag först ett brev från 1805 ställt till Kungl. 
Maj:t från Christina Margareta Moffat (1749−1812) där hon hoppas kunna 
erhålla pension med anledning av att hennes far och farfar tjänat Sverige i 
krig som rustmästare respektive kapten. När jag sedan bläddrar framåt någon 
sida dyker ett mera elegant brev upp och det tar inte lång tid innan jag inser 
att detta, mot alla odds, är en kopia av det förmodat försvunna bördsbrevet.6                                 

Brevet är totalt på 6 ½ sida varav den första sidan är avbildad i denna artikel. 

____________________
6 Riksarkivets ämnessamlingar. Personhistoria, Biographica, SE/RA/756/756.1/M/I/M 13 b, 
SVAR bildid: A0069904_00233.
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Brevet inleds med ”Carl med Gudz Nåde, Konung i Skåttland, England, 
Francke rike och Iland”. Första och andra sidan innehåller en lite långrandig 
utläggning där det beskrivs varför en god regent bör stödja sina trogna under-
såtar. De ur genealogisk synpunkt centrala delarna i dokumentet återges nedan: 

Fördenskull, sedan wi hafwa igenom några förnäma och Trowärdige män/: 
hwilka wi hafwa det anförtrodt och befallat:/ grannerligen låtit ransakat om 
berörde adelsmans slächt och härkomst, så hafwa wi förnummit, såsom wi 
med detta offenteligen betyga at denna wåre undersåtare herr Robert Mofatt 
är född af ächta Säng, och så till fäderne som möderne uprunnen utaf höga 
och förnäma Familiar, som här i riket öfwer några hundrade åhr, hafwa warit 
i floor. nembl. fadern wälbördig axel ander mofatt Commendant öfwer Edny, 
hans fader war herr Vilhelm Mofatt, Comendant til Capella, hans faderfaders 
fader war herr Johan mofatt, herre til mofatt, des hustru war Evphemia Hum 
[Hume], friherrens til wadderburn [Wedderburn] dotter, hans faderfaders 
moder war fru maria Kera [Kerr] herr Thomas Keri [Kerr] dotter friherrens 
til mereinton [Morton] som hade til ächta friherrens af Jonston dotter Johan-
nam af Jonston, hans farmoder war fru Christina Hendersona [Henderson], 
friherrens af Hordel [Fordell], Johan Hendersoni [Henderson] dotter och 
Thomas Hendersoni [Henderson] friherrens til Hordel [Fordell] dotterdot-
ter; hwars hustru war fru margareta wärneta [Warne], friherrens af Leyes 
dotter hans farmoders moder fru Christina Menesia [Menzies]friherrens af 
Pittfält [Pitfodel] och Riddares herr Pauli Menosi [Menzies]dotter, hwars 
moder war fru Isabella Horbes [Forbes] friherrens wälborne herr Johan de 
Horbes [Forbes] dotter. men uppå mödernet är han född af wälborne fru 
Isabella Richardsone [Richardson], Vilhelmi Richardsoni [Richardson] til 
Aberkromby [Abercrombie] dotter, hwars farfader war Jacob Rechardsson 
[Richardson] til Smeton, hans hustru war fru Marina Duglas [Douglas] 
högwälborne grefwes, herr Mortone [Morton] dotter des morfaders moder, 
war fru agneta Keri [Kerr], friherrens af wiebotte, herr Mani Keri [Mark 
Kerr] dotter; hwars hustru war fru margareta maxvol [Maxwell], friherrens 
af herris [Herries] dotter, des mormoder war fru Elisabeta Jeuim [Irvine] 
herr Robert Jeuims [Irvine] til welty [Beltie] dotter des fader war friherrens 
af dräm [Drum] Alexander Jeuim [Irvine], hwars hustru war Isabella Duglas 
[Douglas], högwälborne grefwas af wastam [Buchan] dotter. des mormoders 
moder war fru Margareta Innes herr Johan Innes, herre til Bretorffer [John 
Innes, Bart, of Ortoun] dotter; des hustru war Elisabeta Gordonia [Gordon], 
friherrens af Haddo dotter.
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Första sidan av avskriften av Robert Moffats bördsbrev.
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Brevet är daterat den 22 augusti 1672, dvs. i överensstämmelse med de datum 
som finns angivna i skotska riksrådets beslut. Efter platsen för sigillet finns en 
text som lyder ”Med sitt höga originali lika lydande intyger undertecknade af 
Milswiks Prästegård d 11 Aprill 1765”. De undertecknande är Elof Sejdelius 
(1713−1788), kyrkoherde i Kila, Carl Spak (1711−1782), kyrkoherde i Milles-
vik, och Elias Lindgren (1702−1766), vid tillfället pastorsadjunkt i Millesvik.  
 Ett antal frågor dyker nu upp:
 
(1) Hur har brevet hamnat i Biographica-samlingen?

Denna fråga verkar ha ett ganska entydigt svar: Brevet sitter ihop med den ovan 
nämnda ansökan om pension från Christina Margareta Moffat. Av formulerin-
garna i hennes brev verkar det som om hon bifogat bördsbrevet som ett bevis på 
att hennes farfar kapten Robert Moffat d.y. (~1678−1748) tjänat Sverige i krig. 
Denne Robert Moffat är sannolikt sonson till den Robert Moffat vi hittills dis-
kuterat, och det fascinerande uppenbarar sig att Christina Margareta använder 
sin farfars farfars bördsbrev som bevis på sin farfars gärningar. Antingen vet 
hon inte själv hur det ligger till eller också är det en chansning, kanske eftersom 
det är det enda dokument av denna art hon äger? Hur som helst bifalls hennes 
ansökan vilket framgår av ytterligare ett välformulerat brev till Kungl. Maj:t 
som ligger tillsammans med det förstnämnda brevet i Biographica-samlingen.  

(2) Varför är brevet skrivit på svenska?

Anledningen bör vara att originalet är skrivit på latin och detta har sedan 
översatts till svenska.7 Det framgår av ändelser till en del av namnen att dessa 
förmodligen är översatta från latiniseringar av skotska namn, och här ligger 
en del av svårigheten i den genealogiska användningen av brevet: namnen är 
förvanskade genom att först vara översatta till latin och sedan, oberoende av den 
första översättningen, översatta till namn som kändes riktiga för den svenske 
översättaren.  Roberts far som anges vare Axel Ander bör i själva verket heta 
Alexander, Vilhelm bör vara William och Johan är John. Ytterligare förslag på 
normaliseringar av namn och orter finns inlagda inom hakparanteser i texten.8 

____________________
7 Att det urspungliga brevet av allt att döma är skrivet på latin noterades av Colin Moffat i privat 
kommunikation med författaren.
8 Dessa tolkningsförslag är hamtade från klanen Moffats genealogihemsida, se fotnot 4, och har 
angivits av Colin Moffat och Jeff Benson.
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(3) Varför görs en kopia av brevet i Millesvik 1765? 

Här finns ännu inget entydigt svar. Vad som kan konstateras är att i Millesvik 
vid denna tidpunkt finns Göran Moffat (1710−1772) och Elisabet Moffat 
(1698−1777), farbror och faster till Christina Margareta. En relaterad fråga 
är ju också om översättningen från latin görs i samband med att kopian skrivs 
1765 eller om denna översättning har gjorts tidigare och enbart en avskrift görs 
detta årtal. Med tanke på stavningen av Moffat (Mofatt) skulle man kunna 
argumentera för att översättningen gjorts en bit in på 1700-talet. En annan 
pusselbit är att de tre prästernas intyg av brevets äkthet är skrivet av en annan 
hand än resten av brevet.

(4) Slutligen har vi den kanske mest intressanta frågan: Kan man konstruera ett 
släktträd från brevet? 

Svaret är just nu: Inte riktigt? Den mest omedelbara tolkningen av den första 
genealogiska information man får borde ju vara att Roberts far är Alexander, 
hans farfar William, hans farfars far är John och att John är gift med ”Evphe-
mia Hum”. Emellertid står ju strax efter detta i texten att ”hans faderfaders 
moder war fru maria Kera”, varvid John verkar vara gift med två olika kvinnor? 
Naturligtvis ingen konstighet, men borde då båda stå angivna i ett dokument 
som ska ange blodsband? Motsvarande motsägelse dyker också upp på moderns 
sida. Hur har detta uppstått? Finns motsägelserna i det urspungliga brevet, har 
den uppkommit i översättningen från latin eller är den tolkning jag gör felaktig?  
En annan svårighet är ju också möjligheten att släktträdet är förbättrat jämfört 
med de riktiga förhållandena. Robert, och senare hans hustru, var i behov av ett 
släktträd av hög klass och man kan undra över om verkligen fyra generationer 
bakåt kan vara fullständigt kända. Förhoppningsvis kan studier av kända skotska 
genealogier ge vidare information om riktigheten av de i brevet angivna anorna.
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