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Dessa anteckningar tillägnas den andra 

hälftendelägaren i Duvnäs gård, 

min älskade Gun. 
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1504---1520-talet 
1520-talet 
Mitten 1500-talet 
1551-1749 

ÄGARE TILL DUVNÄS: 

Nils till Duvnäs 
Olof Svart 
Sten Sture och Gustaf V asa 
Danvikens hospital 

ARRENDATORER FRÅN HOSPITALET: 

Matts i Duvnäs från 1569 
Peder i Duvnäs 1630-talet 
Matts i Stockholm från 1687 
Mårten Bunge från 1688 
Jacob Bunge från 1694 
Mårten Bungencrona från 1731 

1749-1785 Robert Finlay 
1785-1803 Sven Roos 
1803-1809 Wilhelm Philp 
1809-1823 Adam Reuterskiöld 
1823-1844 Jacob Dubbe 
1844---1863 Jacob Adolf Hägg och dennes arvmgar 
1863-1908 Robert Kiisel och hans arvingar 
1908 A.B. Saltsjö-Duvnäs Villatomter 
1908-1909 Bernhard Soll®n 
1909-1940 Sigfrid Siegfrids och dennes arvingar 
1940--- Ivar och Gun Akerfeldt 

NILS, SVART, STEN STURE, GUSTAF VASA SAMT 
DANVIKEN ÄGARE. 

Den gamla herrgårdsbyggningen på Duvnäs i sitt nuvarande 
skick fyller i år, 1956, tvåhundra år, vilket är anledningen till 
utgivandet av dessa anteckningar om gården. 

De första kända anteckningarna äro från mitten av 1400-talet 
och återfinnas i Nils Ahnlunds: Stockholms historia före Gus-
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tav Vasa. Norstedts 1953. Sid. 262. (ang. privilegiebrefvet av 
den 1 maj 1436) - - - .. En nyhet av vikt var däremot, att den 
vidsträckta Siklaön intill Duvnäs och Konungshamn en gång för 
alla nu lades under stadens oinskränkta nyttjanderätt". Dessa 
två platser begränsade Skurusundets inlopp i norr och söder. 

Sid. 307 f. - - - "Åren 1467-1469 hade staden, som ju 
ålåg att hålla muren vid makt med portar och torn, stora ut
gifter för nya befästningsarbeten. Södertörn förstärktes. Ute på 
Helgeandsholmen uppmurades enligt rådets beslut det "yttre" 
Norretorn. Bommar spändes över strömmen. Bevarade räkenska· 
per för dessa kostsamma företag ge en bild av arbetskraft och 
byggnadsmaterial m. m. Tegel levererades i stora partier från 
Horn, där ju staden hade sitt eget tegelhus, från en Gråbrödra
klostrets tegelugn på Lederne, senare Kungsholmen, och ända 
från Duvnäs vid Lännerstasundet." - - -

Från 1500-talet har Ahnlund denna anteckning: 
Sid. 443 f. - - - "Till detta inledande skede av fejden hör 

träffningen vid Duvnäs - särskilt känd genom Edvard Bäck
ströms ballad "Herr Sten den unge Sture" -, där en landstigen 
dansk ryttarstyrka drevs på flykten. - - -

- - - Cppgifterna om Gustav Eriksson Vasas deltagande i 
Brännkyrka slag - liksom förut i fäktningen vid Duvnäs -
bygger enbart på senare tradition men har sannolikhetens 
stöd .. " - - -

"Herr Sten den unge Sture han stridde i Duvnäs skog", sjunger 
skalden Bäckström. 

Härom står även att läsa i Erik Tunelds Geografi över Kon. R 
Sverige 8. uppl. L del, L pland och Södermanland, Stockholm 
1827 p. 384: 

"Dufvenäs i Nacka socken. Ärke-Biskopen Gustaf Trolle var år 
1517 hårdt inspärrad på Stockholms slott af Sten Sture den yngre 
och Gustaf Eriksson. Då de fingo veta, att Danska hjelpsändning
en var kommen i skären, ryckte de emot densamma vid Dufnäs, 
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en udde i sjön utanför Stockholm, där fienden landstigit, och 
angrepo så tappert, att Trollens hopp tillintetgjordes. Gustaf Eriks
son deltog här för första gången i striden och hans tapperhet 
bidrog ej litet till segern. De Danske, sedan de lämnat fältet 
betäckt av döda, flydde till sjöss och hämnades med härjning på 
kusterna (von Dalins Sv. R. Hist. 2. del., sid. 883, Celsii Gustaf I. 

Hist. L del.) 
I Gustaf I :s krönika skriver Peder Swart: "Och ther hans Herre 

förbemelte Her Sten syntes honom bruka ij krigshandlingar, war 
han icke alenast ther til wiliegh, utan ock ganska lycksalig så att 
när han war medh j hoopen, hade de Swenske iu öffuerhondenne 
och förde segeren heem. såsom skedde uthi the skermijzler wid 
Wädla Wid Duffuenäs, wid Brennekyrke på Södermalm." 

Berättelsen bestyrkes av vissa fynd på Duvnäs, såsom förhugg
ningar, kulor och en sporre, som kan dateras från tidpunkten för 

striden. 
I Axel Klockhoffs "Danviks Hospitar ' I sid. 169 står: 

"Lägenheten Duvnäs befinnes vara i enskild ägo år 1504 och 
såsom ägare till densamma nämnes då en person vid namn Nils 
(Stockholms stads tänkeböcker 1504----07 p. 179). På 1520-talet 
är Olof Svart ägare till lägenheten, å vilken han erhöll frälserätt 
under något av åren 1528--30. (Konung Gustaf I :s registratur 

1521-1560 V. sid. 203). 
I Joh. Ax. Almquists "Frälsegodsen i Sverige under storhets-

tiden", sid. 584, läses: 
"Duvnäs, 1 mantal hospitalshemman i Svartlösa härad, Bränn

kyrka socken ingick i Gustaf I :s vederlag till Danviken ~551 18/ 3 
och konfirmerades i dess besittning 1578 12/5. Enhgt lands
hövdingens brev 1692 16 1 fick egendomen jämte }ärla 1 2 och 
Skum 1/ 2 skärhemman ladugårdsfrihet. Duvnäs innehades i pe
riodens slut av rådmannen, sedermera borgmästaren Jakob Bunge 
(död 1741) - vad }ärla och Skum beträffar hade dessa tidigare 
tidvis erkänts som säterier, men denna ställning hade berövats 
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dem omkring 1680, Järla med den motivering att säteribegreppet 
ej var förenligt med en äganderätt, som icke också inneslöt 
räntan." 

Gustaf V asa ärvde Duvnäs av Sten Sture och upplät egendomen 
för viss tid till Danviken genom kungl. brev den 24 juli 1557, som 
på denna punkt lyder: - - - "att dee fattige uthj Spetalen i 
Stockholm måge och skole Os till een behagelig tijdh niuta bruka 
och behålla sigh till een Ladugårdh och elleies till deras Nödtorfft 
desse effterskrevne Wåre Godz och Gårdar. som är Hammarby. 
Järla, Sickla, Skuru och Dufwenääs liggandes uthan för Stock
holm uthj Sootholms härad." 

Johan 111 har som förtydligande av orden "behagelig Tijdh .. 
år 1578 upplåtit de uppräknade gårdarna till Danviken till evär
derlig egendom. 

I jordeboken för 1544 är antecknat, att "Dufwenäs gård ligger 
för 2 öresland, sår ett pund, har äng till 15 lass och räntar 
afradspengar 8 mark". 

I generaljordeboken finns följande anteckning om Duvnäs den 
12 maj 1578: "Konung Johan höglofligh i åminnelse donerat til 
Everdeligh Ego åth the fattiga och Stockholms hospital." 

I jordeböckerna nämnes dock Dufnäs namn redan 1540. Gus
taf Vasa skrev den 21 februari 1551 från Västerås slott till sina 
slottsfogdar i Stockholm, " att the skole lathe flyttie spettallen 
Iffrå Gråmunckeholm och till Danewijken", emedan "en mechtig 
ond stank kommer udi hele stadhen ther i Stockholm aff then 
spettall". (Danvikens historia av Gustaf Näsström) . 

Skälet för helgeandshusets flyttning från Gråmunkeholmen till 
Danviken, som kung Gustaf åberopar i sitt brev från Västerås, 
är av hygienisk art. Pesten hade varit vanlig i staden under några 
år och vattnet vid Gråmunkeholmen, i vilket de sjuka tvättade sig 
och sina orena kläder, förde med sig en svår stank, då det av 
strömmen drogs omkring slottet, så att olägenhet uppstod för i 
staden boende personer. 
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Tryggandet av Danvikshospitalets existens berodde till en stor 
del utav inkomster av jordräntor och av gårdar, bland annat de på 
Sicklaön, av vilka somliga voro utarrenderade. 

Flertalet donationshemman såldes, men de ekonomiska förbin
delserna med Danviken fortsatte, genom att en rekognitionsavgift 
skulle erläggas dit vid varje ombyte av ägare. Denna avgift utgår 

än i dag med 3 % å köpeskillingen. 

I 1500-talsanteckningar omnämnes även en person vid namn 
Mats i Duvnäs, som betalade räntor till Danviken 1569, samt att 
"Duvnäs var 1/2 mantal frälsesäteri med bra skog och fiskevatten 
samt väl uppförda bostäder och ladugårdar". 

En anteckning från 1638 omtalar, att "Peder i Dufnäs gaf sig in 
i Danviken och bärgades både åkrarna för hospitalets räkning". 
Anteckning finns ej om anledningen var sinnessjukdom eller 

fattigdom. 
År 1687 finna vi hattstofferaren Mattes Persson som arrenda

tor å Duvnäs, men redan påföljande år innehades dispositions
rätten till Duvnäs av borgmästaren Mårten Bunge, sedermera 
adlad under namnet Bungencrona till Dufvenäs. 

På kartan över trakten från 1690 är Duvnäs gård upptagen. 
Den ligger där nere vid Duvnäsfladan. Enligt dåtidens praxis 
idealiskt placerad med fasaden mot sydväst, för att fånga dagens 
sista strålar, och sjön mot söder. 

Anteckning från 1739 anger, att å gården finns både kvarn 

och tegelbruk. 

FINLAY ÄGARE. 

1749 inköpte den från Skottland inflyttade industrimannen 
Robert Finlay Duvnäs från Danviken. Finlay var född i Dublin 
1719 och av gammal skotsk adel. Han bosatte sig i Stockholm 1744 
och blev snart en av våra främsta industriföretagare. Han blev 
kompanjon med en tidigare inflyttad irländsk grosshandlare Frans 
Jennings och dennes son John. De inköpte åtskilliga järnbruk i 

2. Duvnäs gdrd. 
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l.pland, Hälsingland och Finland, bland annat Forsmark, Skebo, 
Gimo, Ortala, Norrtälje faktori och Männäs masugn i Finland, 
och utvecklade sin bruksrörelse till den största i Sverige. (Biografi 
över Finlay i "Svenska män och kvinnor" samt "Ortala bruk" av 
E. Alfred Jansson). 

Finlay stöddes av hattpartiet, och han blev introducerad på 
riddarhuset, samt utnämnd till kommerseråd. 

Finlay grundlade tillsammans med Jacob Graver ett garveri på 
nuvarande garnisonssjukhusets plats i Stockholm. De garvade skinn 
dter engelsk metod. Garveriet stod på platsen 1753-1793. (Palm
grens sadelmakeris 7 5-årsskrift 1944). 

Finlay lät på Duvnäs ägor uppföra nålfabrik och klensmideri. 
Därom finnas uppgifter i både Dag-Bok rörande Directeurs
sysslan öfver Jern-Stål- och Metall Fabrikerne i Riket af S. Schrö
der Åren 1753-1771 och dels i jordeböcker och mantalslängder 
från tiden. 

Finlay var en mycket rik man och hade ett stort hushåll. 

Beträffande honom och Duvnäs gård har man fått många värde
fulla uppgifter från en dagbok, skriven av den unge prins Gustafs, 
sedermera Gustaf 111, guvernör. charmören Carl Gustaf Tessin. 
Denne bodde en sommar på Svindersvik, vilket ställe han fick låna 
av sin vän Claes Grill. rnder sin vistelse där var han en ofta 
sedd gäst hos Finlay på Duvnäs. 

I Svenska Turistföreningens årsskrift 1943, sid. 186, skriver 
Gösta Selling: "En Grandseigneur, som turist. Carl Gustaf Tessin 
är en lysande representant för svenskt sjuttonhundratal. Diplomat 
och politiker, vitter och vältalig, talangfull och charmerande var 
han den fulländade grandseigneuren, respekterad vid de inter
nationella rådsborden, välsedd i Versailles gallerier, uppburen i de 
vittra salongerna och hemtam i konstnärsateljeerna i Paris." -
Så skildrar Tessin själv i sin dagbok "les amusements de la vie 
privee": 

"Frihetstidens livliga byggnadsverksamhet och företagsamhet 
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präglar flera av ställena: - Duvnäs. där herr Finlay nedlagt 
stora penningar och upprättat det ansenligaste bränneriet i hela 
riket" - Naturligtvis reser Tessin omkring och beser flera av dessa 
gårdar. Han äter middag hos Lefebure på Järla, beundrar salen 
på Duvnäs, samt beser Kattunfabriken, .. en av våra bästa inrätt

ningar utan Publici förskott." 
I sin dagbok skriver Tessin: "15 7 1759. Dufvenäs, bäst till 

ägo af alla, uppbyggt för mera än 60 år sedan av Borgmästaren 
i Stockholm Bunge. Var redan då i rop för vidlyftig trädbyggnad 
och vacker trädgård, men förtjänar det nu fast bättre. sedan hr 
Finlay där nedlagt stora penningar och upprättat det ansenligaste 

bränneriet i hela riket. 
1759 28/ 7. Varit till middagen vid Dufnäs varest många pen

ningar sedan jag där senast var blivit nedlagda - En sal målad 
en berceau, med verdure blomster och treillage gör hos oss ett 
artigt nymodigt rum, men i Italien finnas grottor och andra välvda 

salar målade i samma art." 
Enligt uppgift från Selling finns ett liknande rum kvar på 

Forsmark i Upland. Väggarna och taket äro utförda som en blom
spalier med träribbor eller målade ribbor med slingrande blomster 

och blader. 
Tessin visar stort intresse för Svindersvik. Han håller niiroligen 

på att bygga en ny flygel på sitt Åkerö och studerar de moderna 
bekvämligheter, som inretts på Svindersvik, framför allt i köks
flygeln. Köket på Svindersvik var, som vanligen var fallet på den 
tiden, inrymt i en flygel, varför maten i ur och skur måste bäras 
över gårdsplanen. Men Tessin imponerades storligen över att köket 
var försett med marmordisk och avlopp, som dock utmynnade på 
gårdsplanen under köksfönstret. Han skriver: "Runt omkring köket 
voro skåp i hauteur' 3: l'apui med marmorskivor uti en träinfatt
ning. UtloppSTännan är täckt med ett bleck med små hål, så att 
vattnet fritt kart avlöpa, men den grova orenligheten bör bort

bäras och ej stanna vid husfoten". 
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Vägg, målad "en Berceau" på Forsmarks slott. 
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Även duvslaget, som är "ljuslimmat och glatt" , intresserar 
honom. 

Av hans anteckningar framgår vidare, att Kolbotten vid Duvnäs 
station på Tessins tid var krog. Han skriver bland annat: "Nacka 
krog och Kolbotten här i nejden påminna om min ungdoms yra 
och galenskaper." 

På den tiden var det möjligt att sjöledes ta sig in till Stockholm 
från Duvnäsfladan över Järlasjön till Hammarby sjö. Det behövdes 
krogar lite varstans under vägen, där de, som rodde in sina varor 
till stan, kunde få något till livs. 

Ur "Stockholmstraktens Natur- och Kulturminnen", Rådet till 
skydd för Stockholms skönhet (Samfundet S :t Eriks upplaga) sid. 
977 antecknas: "Duvnäs. Nedre girdens huvudbyggnad uppfördes 
på 1750-talet av den kände Stockholmsköpmannen Robert Finlay. 
Den övre girdens huvudbyggnad, som ursprungligen torde ha varit 
flygel, uppfördes sannolikt i början av 1800-talet." 

Robert Finlay var gift med Elisabeth von Plomgren, dotter till 
en av frihetstidens förnämsta finansmän, Thomas von Plomgren, 
vars familj ägde Huvudsta slott. Elisabeth var känd som en strå
lande skönhet och var betydligt yngre än sin make. 

Hon invecklades i ett kärleksförhållande med en annan ofta 
sedd gäst på Duvnäs gård, nämligen "kungagunstlingen, kvinno
tjusaren och statsfången" Robert Montgomery. Han var Gustaf III :s 
gunstling, han blev statsfånge såsom medlem i Anjalaförbundet, 
sammansvärjningen mot kungen. Han sändes som fånge till S:t 
Barthelemy, men fick så småningom återvända till hemlandet. 
Beträffande sin egenskap av kvinnotjusare skriver han oförbe
hållsamt i sin dagbok, som förvaras på Segersjö gård. Han tycks 
ha varit ständigt kär, det var bara föremålen , som växlade. 

Vid sjutton års ålder skickades Robert till Stockholm för att 
vid Gustaf III :s hov lära sig seder och vett. Under sin hovtjänst
göring fick han bo hos föräldrarnas goda vänner Finlays på 
Duvnäs. Han var ung och hetblodig samt såg mycket bra ut, och 
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det dröjde inte länge, förrän Elisabeth Finlay och han invecklades 
i ett kärleksförhållande. Han trodde länge, att han var ensam 
härskare i hennes hjärta - men en kväll fick han bevis för mot
satsen. Han gick in i hennes sovrum, men fann rummet tomt. 
Då hörde han röster ute i korridoren. Vad var att göra? Han 
rusade in i garderoben. Här stod han inklämd bland styvkjortlar 
och fiskbenskorsetter och fick höra den ömmaste kärleksscen mel
lan den tillbedda och inte hennes make, som han först trodde. utan 
en i Stockholm känd excellens, rik på guld men också på år. Man 
tillät sig också förhåna hans kärlek, som betecknades som page
kärlek och de gjorde sig lustiga på hans bekostnad. (Se "Den 
sturske Montgomery" av Vivi Horn, Medens Förlag 1938) . 

En gång sände Gustaf III Robert Montgomery i ett diplomatiskt 
uppdrag till Frankfurt. Naturligtvis blev Robert kär. den gången i 
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en av societetens högsta damer. den vackra Sibylla von Stahlbourg. 
Henne enleverade han till Sverige. Han placerade henne i Enköping 
och skulle snart komma efter dit. Men han träffade ju Elisabeth 
igen och hade så när glömt bort Sibylla. Men så en dag vid tebor
det berättade han hela saken för föräldrarna. Hon väntade till 
och med ett barn med honom. Fadern sa: "Det var en förbannad 
aventure, men jag är ändå nöjd, att du intet är gift. Din skyldig
het är att ha all den attention och egard för henne, som hon så 
väl i anseende till sitt stånd som för den ömhet hon haft för dig, 
förtjänar. Du bör. så länge du lever, lämna henne hälften av allt 
du kan förvärva, enfin, göra allt. men intet gifta dig". 

Modern dånade och uppmanade Robert att gifta sig med Sibylla. 

Så småningom hämtade han Sibylla till Stockholm och föreställ
de henne för föräldrarna. De blev helt intagna av den vackra 
Sibylla. I dagboken skriver Robert, att fadern ··väl hundra gånger 
om dagen kysste hennes händer och bedyrade, att han aldrig sett 
make och påyrkade. att de unga skulle gifta sig utan dröjsmål". 

Robert tyckte emellertid. att han var för ung att binda sig -
bara 26 år. - Men så hände, att han jämte bland annat Sibylla 
blev bjuden på middag till Duvnäs gård. I middagen deltog också 
Finlays huskaplan. Det var på modet att hålla sig med sådan. Efter 
middagen förklarade värden, att nu skulle det bli bröllop på 
Duvnäs. Och faktum är att huskaplanen efter middagen vigde 
Robert och Sibylla: han vägrade inte längre. Det var tydligen 
inte heller så noga med föregående formaliteter på den tiden. I 
dagboken skriver Robert: "Ehuru ogiärna jag vid 26 års ålder ville 
ingå i äktenskapet, hjälpte det intet. Finlay bjöd oss således en 
vacker dag i mars månad till Dufnäs, där han var förut med en 
präst. Copolation skiedde i största hast i hans och min mors 
närvaro". 

Äktenskapet blev lyckligt; de fick tio barn. 

Finlays huskaplan bodde sannolikt i en röd byggnad vid Strand
promenaden, som ännu i dag kallas "Prästgården". Detta skulle 
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förklara namnet, då byggnaden aldrig torde ha varit bostad åt 
någon församlingens präst. 

Den mäktige Robert Finlays sol började emellertid så småning
om att dala ned. Han hade avundsmän och blev inblandad i vissa 
ekonomiska transaktioner, som medförde, att han slutligen måste 
göra konkurs år 1771. 

Därefter flyttade han till Frankrike och dog i Bordeaux 1785. 
Elisabeth Finlay åtföljde ej sin make till Frankrike, utan bosatte 

sig hos släktingar på Måstena fideikommiss ett par mil nordost om 
Nyköping, där hon "förgrämd" bodde till sin död. 

Gustaf Fröding har skrivit en dikt, där Finlay förekommer: 
"Vem står på lur vid dörren"? (efter Burns, Samlade dikter, tryckt 
1905 sid. 204). 
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Vem står på lur vid dörrn? 
Vem där? 
"Å, det är bara Findlay." 
Så gå er väg. I bor ej här. 
"Är på besök", sa Findlay. 
I kanske är en tjuv? Vem vet? 
"Kom ut och se", sa Findlay. 
I vill bestämt nå'n dålighet. 
"Det händer allt'', sa Findlay. 
Men om jag nu lät opp för er -
"Låt opp, låt opp", sa Findlay -
så fick jag ingen nattro mer. 
"Det händer allt", sa Findlay. 
För I , I gick väl icke strax? 
"Jag stannar kvar till gryningsdags. 
Ja visst, ja visst", sa Findlay. 
Men slapp I in - så om och men -
"släpp mig in", sa Findlay. 
I kanske snart kom hit igen. 
"Ja visst, ja visst," sa Findlay. 

Men om nå't sker, I hör jag ber. 
"- Låt det ske", sa Findlay, 
- var tyst som murn, med allt som sker. 
"Är tyst som murn", sa Findlay. 

Duvnästrakten har åtskilliga gånger varit skådeplatsen för histo
riska tilldragelser. Här en berättelse ur Svenska historien. 42 
delen, F rihetstidens sista år och revolutionen 1772, av And. 
Fryxell, 21 kapitlet: "Sprengportens företag i Finland". 

Såsom bördig från detta land, ägde han därstädes flera släk
tingar och vänner, såsom översten vid Nylands och Tavastehus 
regemente likaledes många förbindelser och mycket inflytande. 
På sådana förhållanden grundas nu den plan att han skulle 
begiva sig till besagde landsort och där värva anhängare åt 
konungen, tillställa en uppresning, bemäktiga sig Sveaborg och 
därvarande öilogsfartyg, och sedermera med en betydlig tropp
styrka segla tillbaka till Sverige och understödja den likartade 
rörelse, konungen ämnade i Stockholm tillställa. -

Så förberedda borde sammansvärjningens ledare invänta Spreng
portens återkomst från Finland. Denne skulle då genom Sand
hamns skärgård styra till Erstavik och där landsätta sina trupper, 
varvid man skulle utsprida, att det var hela flottan med en be
sättning av 4--5000 man, som ankommit. På samma gång skulle 
konungen åtföljd av sina vänner bland krigsbefäl och borgare 
under någon förevändning begiva sig ut till Kolbotten. 

(Enligt Fersen 3 :88 skulle konungen under förevändning av en 
picknick locka alla gardesofficerare ut till Kolbotten, varest de 
skulle av Sprengportens finnar överraskas och fängslas.) 

Därpå skulle han och Sprengporten förena sig med varandra 
och nästa natt tåga in i Stockholm, bemäktiga sig artillerigården, 
häkta de farligaste motståndarna, kalla ständerna till rikssalen samt 
där föreslå och genomdriva den nya regeringsformen. I fall någon 
vägrade densamma besvärja, skulle soldater tillkallas och de mot
sträviga häktas. 

3. Duvnäs gdrd. 
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Sprengporten avreste till Finland, där han lyckades få anhängare 
bland trupperna, som överskeppades till Sverige. Men på grund 
av otjänligt väder, ömsom stiltje och ömsom storm, försenades 

Stenhallen med porträtt av Drottning 
Hed vig Eleonora, målat av Ehrenstrahl. 

deras ankomst. När de slutligen landsteg på Dalarö, var revolutio
nen redan genomförd. Sp1 engporten blev befordrad och mycket 
hedrad. 

År 1774 i augusti fick Duvnäs gård bevittna en annan histo-
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risk tilldragelse, som mycket lät tala om sig - kanske den mest 
uppseendeväckande händelsen i Nacka historia. 

Då Gustaf 111 varit gift i åtta år utan att han fått någon arvinge, 
beslöt han, att hans bror hertig Carl aY Sörmland skulle gifta sig 
för att betrygga arvsföljden. Han utsåg till gemål åt brodern deras 
då femtonåriga kusin Hedvig Elisabeth Charlotta av Hollstein
Gottorp-Oldenburg. Man skickade en deputation till hovet i Eutin 
för att fria och svaret blev ja. En förberedande vigsel ägde rum i 
Eutin, vid vilken emellertid brudgummen inte personligen var 
närvarande, utan baron Carl Otto von Höpken fungerade såsom 
ställföreträdare. 

Prinsessan fördes på fregatten Sofia Albertina till Erstavik, där 
hertigen mötte. Slottet hade ställts till hovets förfogande av dåva
rande ägaren Johan Abraham af Petersens. 

Gustaf 111 var synnerligen noga med ceremonielet vid mottag
ningen, som han ville ha genomförd enligt franskt mönster. Det 
var tydligen för tidigt för kungen att möta hertiginnan redan vid 
Erstavik, men han kunde inte avhålla sig från att förklädd vara 

där och få se en skymt av sin nya svägerska. 

Först vid Duvnäs gård, närmare bestämt vid Stubbsundets äng, 
mötte kungen brudföljet i sin praktvagn "Burmannia", som var 
en gåva från Holland till Sverige. Vagnen kan beskådas i all sin 
prakt i Nordiska museets stora hall. 

Från Duvnäs fortsatte brudföljet till Stora Nyckelviken, där 
kungens gemål Sofia Magdalena, hans mor Lovisa Ulrika och hans 
syster, Sofia Albertina, välkomnade bruden. Sedan en måltid 
intagits, vilade man sig till följande dag, då prinsessan gjorde sitt 
intåg i Stockholm, "förmodligen det vackraste, hvarmed någon 
svensk prinsessa blifvit hedrad", enligt A. L. Hamilton. Anekdoter 
till svenska historien under Gustaf III :s regering. Utgiven av 0 . 
Levertin, Stockholm 1901. 

I en gammal kista på Erstavik, förvaras anteckningar härom, 
gjorda omkring år 1800 av pastor Pladecius i Nacka. Här med-
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tages följande utdrag därur: 'Tnderrättelse för Framtiden: Vid 
Hertiginnans (Hedvig Elisabet Charlotta) Landstigning i Erstavik 
(sommaren 1774) voro stora appareiller. Sluparne lade i land vid 
Bryggan. På Holmen voro Canonerne placerade med Rotmeister från 
Stockholm. Ifrån sluparne intill Huset var lagt med Blått Kläde och 
Kronor då Hertiginnan uppsteg med sin Svite. Huset hade Kongl. 
Secreteraren ( J oh. Abr. af Petersens) appreterat och prytt med 
mycken smak. Rummen voro tapetserade äfven med guldskir. Allt 
vad som hörde till en Furstelig hovstats kom dels från Holstein, dels 
från Stockholm. Presten och Doctorn hade deras logis i kyrkan. 
Stallet var Casern och Corps de Garde. Militärisk vagt var utsänd 
från Stockholm. Taffel och annan musique uppfördes av Pukor. 
Trompetter och andra Blås lnstrumenter. Vid Uptåget var Konungen 
Gustaf III med en Herre incognito vid Frnstuguängsgrinden. Fru 
af Petersens var dagligen inviterad och ibland hennes Herre, vilken 
dagligen med präktig habit och värja syntes. Herrskapet flyttade 
under den tiden uti lnspectors Byggningen. Hofstaten och betje
ningen hade sina logis till och med i Ladugårdshusen. Hästar till 
skjuts voro dageligen upbådade. En sort af marknad hölls ifrån 
Stockholm och tillförsel af allahanda victualie vahror strömmade 
dageligen från alla ortec. Hertigen med sin svit infann sig också. 

Och när detta hade påstidt något öfver 8 dagar skedde aftoget 
med all Splendeur till Stockholm. Vid ängen som tillhörer Stubb
sundet voro två vägar gjorda, där beneventerade Konungen Her
tiginnan och därifrån skedde resan till Stora Nyckelviken, som den 
tiden ägdes af en utländsk Minister, och sedan med stor ståt och 
Magnificence skedde touren sjöledes till Stockholm. Bagage och 
Köksvagnarne gingo förut ifrån Erstavik till Stockholm. - - -

Herr Kongl. Secreteraren och Ägendoms Herren Johan Abraham 
Petersen emottog henne på ett värdigt sätt, och blef därigenom 
adlad och kallad af Petersens. Dessutom hade hans Fru och Döttrar 
Fröknarne, mycken Nåd och presentation vid Kongl. Hofvet." 

I "A. L. Hamilton. Anekdoter till svenska historien under Gustaf 
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111 :s regering. Utgiven av 0. Levertin, Stockholm 1901" berättas: 
"Allt var avpassadt efter den noga beskrifning 1770 års avisor 
gjort på Ludvig XIV :s och la Dauphine's möte. Ingen omständig
het var glömd. Sedan förmälningen ägt rum i slottskapellet och 
bröllopsmåltiden avätits överlämnades hon med vanliga ceremo

nier om aftonen till sitt ändamål". 

Att inga detaljer glömdes framgår av de förordningar, som 
kungen lät utfärda för festligheterna ifråga. Det kan ju vara 
intressant för eftervärlden att ta del av bestämmelserna, som 

framgå av följande: 
"Utdrag utur alla ifrån den 19 augusti 1772 utkomme Publique 

Handlingar, Placater, Förordningar, Resolutioner och Publica
tioner, som Riksens styrsel samt inwärtes hushållning och författ
ningar i gemen, jemväl ock Stockholms stad i synnerhet angå. 

Ceremonial vid H. K. H. hertigens av Södermanland - Prins 
Carls instundande höga förmälnings-act, samt dess tillkommande 
gemåls, prinsessans Hedvig Elisabet Charlottas av Hollstein-Gottorp, 

intog och emottagande uti residencet. 

§ l. Då Hennes Kunglig Höghet vid Erstavik landstiger, emot
tages H. K. H. av de tvenne herrar riksens råd, som Hans K. Maj :t 
utnämnandes varder, att å Dess vägnar complimentera Hennes 
K. H. och framföra K. Maj :ts nådiga hälsning och lyckönskan över 
H. K. H. :s ankomst, samt försäkran om Hans K. Maj :ts nådiga 
välvilja för H. K. H. Varefter landshövdingen Över Stockholms 
län greve Jacob Gyllenborg samt de av ridderskapet och adelen 
som i länet äro possessionati och sig därtill kunna inställa, å 
länets invånares vägnar avlägga deras underdåniga lyckönskan över 
H. K. H. :s ankomst. Enär H. K. H. vid Erstavik intagit de för 
H. K. H. tillredde rum lära Deras Majestäter Drottningarne, genom 
deras överhovstallmästare, samt deras Högheter hertigarna genom 
deras första stallmästare samt H K. H. prinsessan genom dess 
överkammarherre betyga deras fägnad över H. K. H. :s lyckligen 

fullbordade resa. 
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~ 2. l nder H. K. H. :s vistande vid Erstavik förordnas ett 
Compagnie av Hennes K. Maj :ts änkedrottningens lifregemente 
med behöriga officerare till vakthållning. 

~ 3. Så snart allt är färdigt till H. K. H. :s intåg i sesidenset. 
begiver sig H. K. H. ifrån Erstavik till Nyckelvik att där avvakta 
H. K. Maj :ts nådiga 'ttrande ÖYer dagen, den H. K. Maj :t be
hagar utsätta till Hennes K. H :s intåg och Deras Kungliga Hög
heters höga biläger. Till 'akthållning vid Nyckelvik under Hennes 
K. H:s varelse därstädes a\rnarschera lOO:de man av K. Maj:t,, 
lifgarde. 

~ 4. Dagen för intåget och bilägret begiver sig Herr riksmar
skalken och riksrådet greve Liewen till Nyckelvik att på Ham 
K. Maj :ts vägnar giva Hennes K. H. tillkänna att följande dage'n 
har blivit av H. K. Maj :t utsatt till Hennes K. H:s intåg och 
Deras K. H :s biläger samt att H. K. Majt förmodar att Hennes 
K. H. vill finna sig därmed nöjd. 

~ 5. Samma dag varda ock herrar riksens råd med deras fruar 
genom tvenne kammarherrar utan nycklar budne att sig inställa 
på den tid och ort enom varje tillsagt bliver. 

~ 6. Härvarande franske ambassadören och främmande mak
ters sändebud gives tillkänna den förre av ceremonimästaren Gus
taf W achschlager och de senare av vice ceremonimästaren att 
ställen äro dem uti K. slottskapellet utsedde. 

§ 7. Följande dagen om morgonen församla sig i Hans Maj :t;; 
rum j ärnte herrar riksrådet och riksmarskalken de sex herrar 
riksens råd vilka K. Maj :t utsett att hämta prinsessan. Likaledes 
församla sig där de hovkavaljerer, som skola avsändas emot 
Hennes K. H. nämligen en hovmarskalk, tvenne kammarherrar och 
sex hovjunkare. 

~ 8. Sedan allt är i ordning begiver sig herr riksmarskalker 
och riksrådet jämte de sex herrar riksens råd och ovannämnde 
hovkavaljerer sjöledes till Nyckelvik i K. Maj :ts slupar och det 
så tidigt att de kunna vara där kl. 10 f. m. Herr riksrådet och 
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riksmarskalken anbefaller sex K. Maj :ts pager samt anmodar herr 
riksrådet och riksstallmästaren greve Adam Horn att anbefalla 
Eex K. Maj :ts stallpager att sig likaledes till Nyckelvik begiva. 

§ 9. Efter landstigningen därstädes sker processionen till huset 
på följande sätt: 1. Pagerne med deras hovmästare. 2. Hovmar
skalken med stav i hand. 3. Hovjunkare. 4. Kammarherrarne. 5. 
Herr riksrådet och riksmarskalken med riksmarskalksstaven i hand. 
6. De sex herrar riksens råd. 

§ 10. Sedan Herr riksrådet och riksmarskalken berättat Hen
nes K. H. att allt är färdigt till intåget, och att H. K. Maj :t skickat 
honom och sex herrar riksens råd att vara Hennes K. H. följaktige 
samt inhämtat Hennes K. H :s b~fallning, sker embarqueringen i 
följande ordning. 1. K. Pagerne. 2. Hovmarskalken friherre Thure 
Leinhard Klinkowström, som varit emot Hennes K. H. skickad till 
Wismari bredd med den hovmarskalk, som följt riksmarskalken 
från Stockholm bägge med stav i hand. 3. Hovjunkarne. 4. Kam
marherrarne två och två. 5. Herr riksrådet och riksmarskalken. 6. 
De sex herrar riksens råd tvenne i vart led. 7. Hennes K. H. förd 
av K. Plenipotentiaire-commissarien, Presidenten i K. Wismarkska 
tribunalet och kommendören av K. Nordstjärneorden friherre Carl 
Otto von Höpken. Hennes K. H :s släp uppbäres av dess hovfröknar 
Magdalena Lovisa Lewenhaupt, Lona Ekeblad och kammarfrö
ken Carolina Juliana Lewenhaupt uppbär ändan därav. 8. Fru 
riksrådinnan grevinnan Fersen, förd av en kavaljer. 9. Hovmästa
rinnan grevinnan Sprengtporten, född Taube. 10. Fröken Anna 
Magdalena Strokirch och Fröken Sophie Fersen med de fruen
timmer som varit hos Hennes K. H. på Nyckelvik. 

§ 11. Hennes K. H. embarquerar sig i den K. slupen av 18 
par åror. Fru riksrådinnan grevinnan Fersen, Hovmästarinnan, 
Kammarfröken, K. Plenipotentiaire commissarien friherre von Höp
ken och amiralen Greve Wrangel gå ombord i samma slup som 
styres av ContrAmiralen och chefen över Holmen, Nordenankar. 

~ 12. Då Hennes K. H. är ombord sker intåget sjöledes, som 
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följer: 1. Slup med pukor och trumpeter. 2. Pa~rne i tvenne slu
par. 3. Hovmarskalkarna i en slup. 4. Hovstaten i fyra slupar. 5. 
Herr riksrådet och riksmarskalken samt herrar riksens råd i råds
slupen. 6. H. K. H. Hertigens av Södermanlands slup. 7. Hennes 
K. Maj :ts änkedrottningens slup. 8. H. Maj :t Konungens lilla slup. 
9. Hans Maj :t Konungens stora slup som förer Hennes K. H. och 
omgives av fyra slupar med musik tvenne på vardera sidan så att 
två äro paralella med förstäven och de andra två med akterstäven. 

10. Hennes K. Maj :t Drottningens slup. 11. Hovfröknarna 1 en 
slup. 12. Tvenne andra slupar för fruentimret. 13. En slup med 
pukor och trumpeter. 

§ 13. Överståthållaren friherre Carl Sparre drager försorg att 
alla handelsskepp som ligga vid Skeppsbron, flagga och lägga ut 
på strömmen att vid Hennes K. H :s förbifart göra Honneur. 

H4. De kronofartyg, som finnas i Stockholm, läggas även 

åt strömmen och siras med flaggor och vimplar. 
~ 0 15. Översten av artilleriet generalmaj oren friherre Charpen

tier drager försorg att kanoner planteras så väl vid västra stranden 
på Blasieholmen som på arsenalsgården. 

~ 16. Paraderingen sker på följande sätt: Tvenne esqvadroner 
av K. Maj :ts lätta dragoner ställa sig en på vardera sidan ifrån 
trappan av den så kallade Lagården ned till sjön. Tvenne Batail
loner av K. livgardet formera sig på Logården och göra front 
emot varandra vändande ryggen åt slottets bägge flyglar. Ifrån 
nedersta steget av slottstrappan allt igenom slottsgången uppför 
Hennes K. Maj :ts änkedrottningens trappa ända till Hennes Maj :ts 
stånddrabantsal formeras haye av K. livgardets granadeurer. 

~ 17. Hela vägen ifrån stranden till drabantsalsdörren belägges 
med blått kläde med gula kronor, broen likaledes och sättes där
över en baldaquin av tält inuti klädd med blått sammet broderat 
med guldkronor. 

§ 18. Alla fruentimmer presenterade vid hovet äro klädda i 
vita robes de cour. Herrar riksens råd samt övriga av adelen som 
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aro presenterade vid hovet infinna sig vid stranden att emottaga 
Hennes K. H. sedan de först samlat sig i östra galleriet och Hennes 
K. Maj :ts Drottningens rum. 

~ 19. Då Hennes K. H. stigit i land giver översten av artilleri · 
et generalmajoren friherre Charpentier tecken till salvorna. Först 
skjuter artilleriet som är på arsenalsgården. 128 skott, därnäst 
artilleriet på Blasieholmen lika många skott. därefter lika många 
ifrån Skeppsholmen utur de kanoner som av marineregementet 
skötas. Därefter givas salvor av handgevären först av K. livgardet, 
så av lätta dragonerna, och sist av Hennes K. Yiaj :ts änkedrott
ningens regemente. Och som artilleriet är sysselsatt med kanonernas 
servcrande som äro fördelade på sa många särskilda ställen. ty 
befrias det från salvors lassande ur handgevären. Dessa salvor 
ske uti tvenne omgångar. 

~ 20. Så snart Hennes K. H. stigit utur slupen. avlägger över

ståthållaren friherre Sparre med magistraten och deputerade av 

borgerskapet i Stockholm underdånig lvckönskan till Hennes K. 
H :s lyckliga ankomst och därefter sker processionen upp till slottet 

följ ande ordning: 

~ 21. Hennes K. H . emottages av Deras Maj :ts överhovmäs

tarinnor, statsfruar och hovfröknar i Hennes Maj :ts Änkedrott

ningens drabantsalsdörr _ ., och så vidare. 

Vid denna tidpunkt bodde på Nyckelviken franske ambassadören 

baron Louis Auguste le Tonnelier de Breteuil. 

Hedvig Elisabet Charlotta skrev en utförlig dagbok, varigenom 
hon förvärvat sig eftervärldens tacksamhet. I dagboken har hon 
tecknat ett självporträtt, som vittnar om en strävan att vara 
sann. Hop skriver: "Mitt ansikte är ingen skönhets, tvärtom har 
jag själv svårt att fördraga det och tycker för egen del - även 
om andra vilja påstå motsatsen - att jag har en mycket näsvis 
uppsyn, vilken oavsett ett visst, ibland nyckfullt påkommande gott 
uttryck, för det mesta tyckes inbjuda till ett par örfilar. -

4. Duvnäs gdrd. 
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Mina tänder äro ganska väl ställda och någorlunda vita men 
för stora för att vara vackFa, och när jag småler, visar jag två 
tänder, som se ut som vildsvinsbetar. Min haka är lång och spetsig, 
min hy ganska vit men saknar nästan alldeles färg, och det lilla 
därav,. som funnits, har sminket fördärvat. Min figur är ganska 
bra samt någorlunda väl proportionerad och min växt rak. Skulle 
det ej tyckas så, är det mitt eget fel, ty jag kläder mig slarvigt. 
Fast jag ej särskilt tycker om dans, visar jag mig dock gärna på 
baler. emedan jag vet, att jag dansar bra och tycker om att få 
beröm. Jag spelar tämligen bra på clavecin och gitarr ävensom 
något på harpa, dock sällan i takt, ty till följd av mitt livliga 
lynne ger jag mig ej tid därtill. 

Jag är av naturen ganska högfärdig men har under min upp· 
fostran fått lära mig att kuva denna onda böjelse, som dock under
stundom vill återkomma. Man skall skaffa sig respekt genom mild
het och sådana egenskaper, som äro värda aktning, men ej genom 
den samhällsställning, man intager. Jag umgås gärna förtroligt 
med mina vänner - ibland t. o. m. till överdrift - och har 
mycket svårt att finna medelvägen. 

Mitt hjärta är av naturen gott, ehuru jag själv fördärvat det 
med mina dåliga egenskaper, jag har varit mycket_ nyckfull och 
är det ännu rätt betydligt men försöker att behärska mig så att det 
ej skall märkas. Jag är ganska häftig och kan vara rätt elak. om 
jag ej lägger band på mig. Jag är road av förtal och av att skämta 
över vad andra göra samt måste anstränga mig mycket, för att 
detta mitt fel ej må taga överhand. 

En enda väninna är mig nog. Det enda jag begär som bevis på 
hennes vänskap är, att hon ej må skona mig utan Öppet förehålla 
mig för alla mina fel. Min högsta strävan skall ständigt vara att 
bli älskad." 

Beträffande sin gemål skriver hon i sin dagbok våren 1781 : 
"Så länge han hade sina älskarinnor, var det mycket bättre, men 
sedan den sista blev landsförvisad för att hon tillåtit sig nedrig-
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heter emot kungen och han ej skaffat sig någon ny, har hans 
lynne blivit ännu värre, och jag har dagligen varit utsatt för -
häftiga utbrott därav, vilket till och med inträffat inför betjä
ningen. Denna hans häftighet har under den gångna vintern så 
tilltagit, att mitt tålamod är slut. -

Trots alla hans fel älskar jag honom ännu och kommer alltid 
så länge jag lever, att göra det mer än han verkligen förtjänar". 

På Finlays tid satt Bellman understundom och diktade på det 
gamla Sågtorp. Som Duvnäs låg tvärs över viken, kanske han lät 
sina blickar vila på den gamla gården i kvällsbelysning, när han 
skrev en av sina vackraste dikter. Det var Fredmans sång nr 32 
eller aftonqväde, dedicerat till fru assessorskan och författarinnan 
Carolina Weltzin, som bodde på Sågtorp: 

"Träd fram, du nattens gud, att solens lågor dämpa. 
Bjud stjärnan på din sky mot aftonrodnan kämpa. 
Gör ljumma böljan kall. 
Slut ögats förlåt till, kom lindra kval och krämpa 
och blodets heta svall. - - -

Kring nattens majestät sig allt i dvala sänker -
mot rodnan av ett moln en åldrig urna blänker 
uppå en ättehög. 
Bland drakar där på gods, bland gyllne bloss och skänker 
sig Plutos skugga smög. 

Nu råder nattens frid och ögat vill sig sluta -
lägg bort din pipa, Pan. Alexis, tag din luta 
och sjung i skogens valv. 
Cykloper, fauner, tyst. Hålt, gastar, opp att tjuta 
vid storm och jordeskalv." - - -

ROOS, PHILP, REUTERSKiöLD, DUBBE OCH HÄGG ÄGARE. 

År 1785 köptes Duvnäs gård av bryggaren och kaptenen vid 
borgerskapets infanteri Sven Roos. Han förvånade sin samtid med 
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Salongen med Gustaf Adolfsporträtt av van Honthorst 
samt byrå, signerad Chr. Linning 1763. 

att, trots att han var oadlig, gifta sig med högadliga fröken Char
lotta Wrangel. 

Men det var ett intresse, som i hög grad förenade paret, näm

ligen spiritism. Sedan de gift sig, företog de en resa till Paris för 

att få deltaga i spiritistiska seanser. Det var ett stort företag att 

göra en så lång resa på den tiden. Man hade sin egen resvagn 

och bytte hästar vid skj utshållen utefter vägen. 
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Efter ett par ars vistelse i Paris återkom paret till Duvnäs. Här 
hölls nog åtskilliga seanser. men man fick snart annat att tänka 
na. Charlotta nedkom med en son. 

Om paret Roos skriver Giörn ell en historia i ett brev till sin 
, lotter. fru Lindahl. Makarna hade under sin vistelse i den franska 
huvudstaden blivit påverkade a\· revolutionära tänkesätt och ville 
döpa sonen till "Egalite·· . :\ien pastorn i Danviken. Hasselgren, 
som skulle förrätta dopet. ansåg namnet olämpligt, ··och sa blef 
saken åter därhän förlikad. att den lille hedningen skulle efter 
hin håles vederbörliga delogering I besvärjelsen i dopet) kallas 
Jean Egalite ... 

Av den år 1801 den 22 augusti upprättade bouppteckningen 
dter Sven Roos framgår. hur Duvnäs då var bebyggt. Där nämnes 
bland annat: "Ett stenhus - - - nederst är förstuga, 3 rum och 
kök. våningen häröver har 2 :ne salar och 3 kamrar. l'ti vinden äro 
5 rum - - - Uti kjöket är bakugn och ett afplankat skafferie. 
I nedra våningen är ett och i den öfra fyra rum med Bröstpaneler 
,Jch Papperstapeter. ';- rum hafva ordinaira kakelugnar de öfriga 
utan. fönsterna äro med bh och dörrarna med fyra h Ilning
ar - - -

Till höger härom på afstånd ett stenhus 26 aln långt 13 alnar 
bredt med % alns murar en våning högt under brutet tegeltak 
inrett till smedja med Filkammare. Bagare Stufva och ett däruti 
afplankat Contoir. Under huset är en hvälfd källare, trappan till 
vinden af trä och har tvenne rum med spisar, till gården är en 
gång-port och ett par dubbla portar med litet fönster, 9 stycken 
fönsterlufter med bly, 2 :ne med kitt och en vindskupa beklädd 
med järnplåtar. - - -

På lika afstånd till vänster om första huset: En lika lång, bred 
och hög korsvirkesbyggnad panelad med bräder under brutet tegel
tak, inrett till fyra bodar och ett mangelrum, stängda med 1 par 
portar och 7 dörrar, - - -
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L'ti trädgården ett likabeskaffadt 8:ta kantigt lusthus af bräder 
till väggar och tak med fritt läge har 1 port och 6 små föns
ter, - - -

Ofvanför Trädgården ett Brännerihus af sten - - -
På husets norra sida ett stall - - -
Wester ut härifrån ett af timmer bofälligt Ox och Kohus för 

27 kreatur under enkelt brädtak med tegel, har inom sig genom 
liggare med metalls tappar ständigt vatten. - - -

Norr til en loga med 2 :ne golf af timmer - - -
Öster ut 16 alnar långt, 11 alnar bred Stallbyggnad med 9 spiltor 
under brädtak, 16 hvarf i höjden, af lika ålder med förenämnda 
men bättre underhållit - - -

Söder om ladugården ett timrat redskapshus tio hvarf högt under 
Tegeltak med Svinhus å östra änden - - -

Trädgården. 
Wid östra änden af sistnämnd 2 :ne wåningars stallhus conti

nuerar Trädgårdsmuren 150 alnar med Espalier trän å inre sidan 
och mot den yttre är ett Material skjul uppfördt - - -

Är vidare i samma sträcka 48 alnar lika mur med stenbyggnad 
på norra sidan af 12 tums murar och 81/ 4 alns bredd utom 
Trädgården inredt till 2 vagnshus och 2 :ne stall, af delningarna 
inuti huset äro 3 :ne af tegel och ett af bräder. På alla gaflar äro 
rum för 3 kor, foderwindarna häröfver äro rymliga, förenämnda 
under brutit brädtak med 3 stycken hisskappor av bräder, 5 små 
enkla fönster och 4 simpla gångportar gamla, några spiltor och 
golf innefattar alla husets behof - - -

Tolf alnar från förenämnda mur och paralellt med densamma 
inuti Trädgården af sten ett Drif och Orangeriehus samt Träd
gårdsmästareboställe - - -

Wärdet af hela denna Ägendom är således efter nogaste under
sökning, yttersta förstånd och noggrannhet i dess nu befintliga 
tillstånd jemfördt med de i Stockholm varande priser å Materialier 
och Byggnadsnämnden ansedt Sten och Träbyggnader tillsammans 
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til Trettontusendetrehundrade nittiosju Riksdaler Banco Specie, det 
v1 ansvara vara mer för lågt än för högt åsatt, hvilket betygas. 

Dufnäs ut supra 
å Ämbetets Wägnar 

Erland Runbäck" 

Då båda makarna Roos voro döda, såldes Duvnäs år 1809 till 
majoren Adam Reuterskiöld. Han hade tio barn, fem söner och 
fem döttrar Rekord sattes genom att få sex barn på tre år - ett 
i januari 1779 - ett i december samma år - ett i december 1780 
- samt trillingar i december 1781. Dessa döptes till Abraham. 
Isak och Jakob, men dog redan dagen efter födelsen. 

Adam hade ett gott hjärta, vilket framgår av följande: Han 
skulle dela arvet efter sin far. ryttmästaren Axel Didrik Reuter-
5kiöld, med sina två bröder. Arvet skiftades i tre lotter. En skulle 
få Gimo bruk, en Rånäs egendom och den tredje lotten bestod av 
en penningsumma. Det var en av bröderna, som särskilt gärna 
\ ille ha Rånäs, men vid lottningen var det penningsumman. som 
tillföll honom, och Adam fick Rånäs. På natten efter arvskiftet 
hörde Adam, hur den brodern, som så gärna ville ha Rånäs, sömn
lös gick av och an i sitt rum. Adam, som tyckte synd om 
brodern. gick då mitt i natten in till honom och gav honom Rånäs 

i stället för pengarna. 
Adam var gift två gånger. första gången med Juliana Kjerrman

sköld, dotter till skeppsbyggaren Abraham Lothsack, som hade 
Lothsackska varvet på Djurgården. Han adlades och fick då nam
net Kjerrmansköld. Han bodde i det vackra så kallade apoteks

huset på Djurgården, vilket ännu står kvar. 
Andra gången var Adam gift med Henriette Stegelman, vars 

mor hette Anna von Creutz av portugisisk härkomst och mycket 

rik. 
Adam dog på Duvnäs 1823. 
l'ppgifterna om Reuterskiöld äro lämnade av fru Daniel Wulff

crona, född Reuterskiöld. 
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1823 såldes Duvnäs till den legendariske "sjökonungen·· Jakob 

Dubbe. Hans intressanta och mystiska person och liv har skildrats 

av Pelle Sollerman i hans romantrilogi "Jakob Dubbe··. 

Däri berättas bland annat följande. 

Jacob Dubbe. 

Jakob föddes i Visby 1769; fadern var skeppare. 

En dag kom hans mor att berätta, så att den lilla parveln 
hörde det, att onda människor brukade förskriva sin_ själ åt 
djävulen, bara de fick vad de ville under jordelivet. 

"Jag skall skriv mig till djäveln också", sade plötsligt Jakob 
efter en stunds eftertanke till modems förfäran. 

En dag kom sorgebudet, att den brigg, som Jakobs far förde, 
förlist med man och allt, Jakob var då åtta år. 
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Som det blev svårt för mor Dubbe att försörja sig och sma 
tre barn, gav sig Jakob ut till en bonde som "lambsork". 

En dag rymde han i sina slitna vadmalskläder och kom tiU 
Liibeck för att lära köpenskap. 

Därifrån återvände han i en herremans skepnad till Visby och 
etablerade sig som köpman vid Lilla Strandporten. 

De unga herrarna i stan tyckte Jakob var en sprätt och drog 
sig för hans sällskap, men hos de unga flickorna stod den ståtlige 
unge mannen högt i kurs. särskilt hos Anna Torsman. 

Annas far gillade inte. att hon kastade ögonen på en enke~ 

boddräng. Han hade sina egna planer och gav bort henne mot 
hennes egen vilja till Kongl. hovsektern, adelsmannen Gustaf 
Björnram. Han var fattig och tjugusex år äldre än Anna, men 
fadern tyckte, att det var ett förnämt parti. 

Ett ståtligt bröllop, som skulle vara i dagarna tre, anordnades. 
Men på bröllopets andra dag, berättade Björnram, att han fått ett 
kungligt bud, att han genast måste inställa sig vid hovet. Han 
lämnade Anna - det enda han tog med sig var brudsilvret. Där
efter såg Anna aldrig till sin make. 

Björnram återvände till hovet, där han som samtidens kanske 
störste magiker hade stort inflytande på Gustaf IIL Ja, samma 
dag, som den ödesdigra maskeraden på operan skulle gå av sta
peln, varnade siaren Björnram sin konung för att bevista festen. 

Jakob Dubbe hade stora framgångar i sin affärsverksamhet, 
och ett handelshus i Hamburg vågade till och med ge honom 
kredit. 

Den unga fru Björnram, som var mycket religiös, ville inte 
skiljas, utan gick och väntade i tolv år, att maken skulle komma 
tillbaka - men förgäves. Men varje gång hon såg den ståtlige, 
kraftfulle Dubbe, fick hon hjärtklappning. 

Äntligen 1799 inlämnade Anna Björnram till kämnärsrätten 
ansökan om skilsmässa, som omedelbart beviljades. Enligt Visby 
kämnärsrätts dombok 1799 innehöll hennes ansökan bland annat 

5. Duvnäs gård. 
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följande: "Kort efter min förening med Kongl. Secreteraren wäl
borne Herr Gustaf Björnram år 1787 afreste han från Orten med 
löfte att snart återkomma och han har alt sedan icke låtit höra 
af sig, oaktadt jag sådant uti flera särskilda skrifvelser äskadt. 
Tålig med mitt öde wäntade jag at ändå sluteligen kunna winna 
den kärlek af honom jag trodde mig berättigad til och få se honom 
återkommen, intil des jag efter sistledna krig fick höra honom med 
en piga i Finland begått hor. Jag fann då det mit hopp at widare 
med honom framlefwa något lyckligt omgänge för altid wore för
loradt uti begåendet af en så ryslig gärning. Jag tillskref honom 
med begäran at blifwa upplyst, om detta wore grundadt och att i 
sådant fall jag wille söka skilsmässa. Hans swar härpå bestod uti 
tillsändandet af närgående bekännelse af det begångna brottet och 
med begifwande däri af skilsmässan utan sitt widare hörande". 

Dubbe borjade göra strandningsaffärer och sälja vrakgods. Han 
blev allt rikare och en svår konkurrent till de andra köpmännen. 

En dag blev han bjuden på fest till Annas far, tullöverinspektör 
Torsman. Landshövdingen var också bjuden. Denne tyckte, att 
Dubbe var en duktig karl och la sig ut för honom hos pappa 
Torsman. Han frågade honom, vad han egentligen hade emot 
Dubbe och tyckte, att Anna väl nu kunde få gifta sig med honom, 
när hon var skild från Björnram. 

Detta hjälpte tydligen, och Jakob och Anna fick varandra. 
Ganska tätt efter vartannat föddes tre små flickor, men alla tre 
dog mycket tidigt. Ett mystiskt olycksöde vilade över Dubbe, sa 
folk, och pratet gick'. 

Dubbe var en hård husbonde och fordringsägare, och han fick 
därför många emot sig. Så var det också med hans kusk, Jakobsson. 
Typisk för Dubbe och hans levnadsöde är följande berättelse i 
Soller1Uans bok. 

Kusken hade för sig, att han inte hade annat än ont att vänta 
av sin husbonde. Något måste ske för att avvärja olyckan. Han 
skulle röja Dubbe ur vägen. 
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En dag skulle Jakobsson köra Dubbe till stan, och nu skulle 
det ske. Men Dubbe var vid gott humör på morgonen, när de 
skulle ge sig iväg, och stack till honom en hel riksdaler. Kusken 
hade så när gett upp sin plan - men det måste ske. 

Piskan sniällde, och vagnen skramlade ut. De kom till en brant 
backe invid en myr. 

J akobsson höll in hästarna. 

"Vad är det?" frågade Dubbe inifrån vagnen. "Hästarna måste 
vila", sa Jakobsson. Men han drog upp en kniv ur fickan, skar av 
remmarna, så att de bara hängde i en svag tråd, och löste tistel
stången. Så slog han hårt med piskan på hästarna, som satte a\ i 
sken. V agnen rullade rakt ned i m) ren, alldeles som J acobsson 
tänkt sig. 

Denne sprang förskräckt in till stan och gick in pa en stojande 
krog, (lär han tog några supar. Så slängde han riksdalern, han fått 
av Dubbe, på disken och bjöd runt på dricka. Han söp mer, blev 
modig och berättade om Dubbes olycksfärd. Han var medel
punkten för allas intresse. 

Emellertid hade resvagnen börjat sjunka i myren, och vattnet 
steg allt högre på Dubbes ben; han kunde inte komma ut ur vag
nen. Då kom en båt roende från andra änden på myren. Ett par 
tjuvfiskare skulle ut och vittja. Han skrek åt dem, de rodde till 
vagnen. De hade väntat en slant, för att de räddade Dubbe från en 
säker död, men fick i stället en skrapa, för att de tjuvfiskade på 
Dubbes vatten - de skulle få svara vid tinget. 

Dubbe vandrade den besvärliga vägen till stan, våt och trött, 
och gick in på krogen för att vila sig. Jakobsson, mosig av bränn
vin och öl, höjde just kannan för att skåla --,--- då dörren öppnades 
och Dubbe steg in. Kannan stannade på ha\ va vägen, och Jakobs
son trodde, att han såg ett spöke; han rusade ut på gatan, ut i 
skogen, bara sprang. Man gick skallgång efter honom i flera dar 
och fann honom slutligen vild och galen. 

Mystik tycks Dubbe ha älskat - han höll på att skrämma slag 
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pa sina gäster vid ett av sina gästabud. Han hade från ett skepp 
bärgat bland annat en morian. S~m det var på modet att ha svarta 
tjänare, hade han anställt denne som betjänt, och skulle nu efter
tryckligt presentera honom för sina gäster. 

Då man hunnit till de3serten vid middagen, och njöt av det 
söta vinet. släckte tjänarna ljusen, ett efter ett. Endast brasan 

lyste upp rummet. Dubbe berättade en hemsk historia om en gran
ne, som sålt sin själ till den onde. Gästerna darrade och fann 
mörkret otrevligt. 

Då hördes en knäpp i en dörr, och den svarte morianen gled in 
i salongen, som Dubbe föreskrivit. 

Damer dånade, glas slogs i golvet, man skrek, och stämningen 
Yar hysterisk. 

Det var bara ett skämt. förklarade Dubbe. Men gästerna hade 
fått nog, den ena efter den andra bröt upp, och festen fick ett 
brådstörtat slut. 

Dubbe hade visserligen framgång som affärsman. Han blev allt 
rikare -- men ett mystiskt olycksöde vilade över honom. Inte 

nog med att hans tre små döttrar dött och lämnat honom i obeskriv. 
iig sorg. Xu dog också hans hustru, hans goda ängel, år 1837. 
~u trivdes han inte alls på Gotland utan bodde hela året om 

på Duvnäs säteri. Han hade också inköpt fastigheten nr 13 och 
14 vid Stora Glasbruksgatan och Stadsgårdshamnen i Stockholm. 

På Duvnäs lät Dubbe uppföra en del byggnader, som ännu står 
kvar, såsom "övre gården", och även det "Sidenbladska" kors
virkeshuset. 

Jacob Dubbe skulle just fylla 75 år, då han dog, år 1844. Han 
begrovs på Katarina kyrkogård i Stockholm i Rosenbladska grav
kapellet (nr 30), som Dubbe inköpt av bryggaren J. Rosenblads 
änka. 

I "Herrgården Rosendal och minnesmärket Jacobsberg" av Gus
taf Collberg berättas, att enligt en skepparhistoria ingen vågade 
forsla den döde Dubbe till Gotland, ty fartyget skulle säkert förlisa. 
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Jacob Dubbe var nog bättre. än många människor ha menat. 
Han gav släktingar rikliga gåvor, och i sitt testamente hade han 
skänkt en hel tunna guld till fattiga skeppare och deras änkor och 

barn. Han mindes sin barndoms fattigdom. 

I sitt testamente har han bland annat förordnat: ''111,11 Rdr, 6 
Be, varav den lagliga räntan skall användas till understöd för 
antingen ålderstegne, för nykterhet och ordentlighet i sin lefnad 
kände, men af sig komne eller orkeslöse, fattige, sjuklige Corp
vaerdie Skeppare, eller ock till fattige Skeppare-Enkor och barn, 

som äga om sitt lefnadssätt ett gott vitsord." 

I sessionsrummet i Visby sjömanshus intar Dubbes porträtt en 

hedersplats och likaså finns ett porträtt på Gotlands fornsal. 
"Sjökonungen" är bevarad i tacksamt minne. 

Men ännu efter döden är det något mystiskt med den legen
dariske Dubbe. Ser man sig i en spegel på Duvnäs i sk) mningen, 

kanske han syns bakom ryggen. 
Men är det underligt? Han brukade, enligt Sollerman, vid sina 

körturer vara iförd svart ansiktsmask för att skydda sin något 
ömtåliga hy mot blåsten samt svart fladdrande slängkappa. På 
kuskbocken satt den svarte morianen och enligt folktraditionen 
glänste vagnen och seldonen i mörkret med fosforglans. 

Mystisk sång och andra oförklarliga ljud hörs på Duvnäs, och 
då stora huset under åtskilliga år stod tomt, såg två av grannarna 
vid skilda tillfällen, att fönsterna var upplysta, och att gestalter 

dansade förbi under musik från det tomma huset. 
En föregående ägarinna till gården berättade, att hon en kväll 

gått in i tvättstugan i källaren för att lägga kläder i blöt. Då hon 
gick ut och låste källardörren, stod hennes gårdskarl där och 
frågade: "Ska Frun låsa in karln, som var med Frun i källaren?" 

"Vilken karl, jag var ju ensam", svarade hon. "Jag har ju stått 
en lång stund utanför källarfönstret och sett en karl bredvid Frun 
i källaren", sa gårdskarlen. De följdes åt in, men såg ingen där. 
Gårdskarlen var i allmänhet mycket tystlåten men en dag kom 
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Husfängelse på Duvnäs. 

han till sm matmor och berättade, att någon väckt honom på 
natten. Det var en mystisk, spöklik människa, som kom in i hans 
rum. Detta upprepades flera gånger. 

En dag kom en sömmerska. Hon fick sitt sovrum på kontoret, 
nuvarande gästrummet på nedra botten. På morgonen kom hon 
uppriven och förstörd och förklarade, att hon genast ville fara 
hem. "Det spökar om nätterna här. De är ute i hallen. Jag kan 
inte stanna en natt till här". 

En dam~ som bodde en längre tid på gården förklarade: "När 
vi bodde där, trodde vi, att det var tjogtals människor i huset 
ibland. Man hörde dem gå och flytta möbler". 

Även nuvarande ägare ha fått höra mystiska ljud, bland annat 
sång, och skymtat gestalter vid Dubbekrusen i gårdsfängelset, men 
tro nog inte på spöken för det. 
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I Dubbes testamente var som universalarvinge insatt hans syster
son Jacob Hägg, som hade fått sitt namn Jacob efter Dubbe, och 
som stod hans hjärta nära. 

Nästa ägare till Duvnäs blev alltså handlanden Jacob Hägg, 
som var född 1806 i Östergarn på Gotland och dog 1859 på 

Duvnäs. 
Som han var ogift, nämnas som hans arvingar brorsönerna, 

den kände etsaren Axel Herman Hägg och marinmålaren, amiralen 

Jacob Hägg. 

KDSEL, A.B SALTSJö-DUVNÄS VILLATOMTER, SOLLEN, 
SIEGFRIDS OCH ÅKERFELDT ÄGARE. 

Från bröderna Hägg inköptes Duvnäs 1863 av Robert Kiisel. 
Av brandsyneinstrument över Duvnäs den 20 september 1873 

för Robert Kiisel framgår, att vissa förändringar vidtagits be
träffande byggnaderna: 
"antagne stenhus - - - är till inredningen sålunda förändrad, 
att å nedra delen eller bottenvåningen nu finnas förstuga, sju rum 
med kakelugnar, tapetserade väggar och gipsade tak samt kök 
med spisel, och uti andra våningen likaledes sju rum, af hvilka 
fem hafva kakelugnar men tvenne utan eldstäder och å winden fyra 
rum med tegelkakelugnar och tapetserade väggar - - -

Den i 1801 års Brandförsäkringsvärdering Instrument och 1851 
års brandsyn upptagna stenhusbyggnad till höger om sistbeskrifne 
hus - - - befanns vara inredd till kök med spis och bakugn 
samt boningsrum för Rättaren med grönglacerad kakelugn samt 
ett mindre afdeladt rum och å winden till boningsrum, innehåller 
nu på nedra botten förstuga, kök med spis och tvenne tapetserade 
boningsrum med kakelugnar och på winden 4 rum . samtliga med 
kakelugnar och tapeter försedda. - - -

Det i 1801 års Wärderingslnstrument beskrifna uti Trädgården 
befintliga åttkantiga Lusthus med väggar och tak af bräder var 
redan till 1851 års brandsyn borttaget - - -
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Duvnäs gård före 194() med 1800-talsverandor, flaggstång 
på taket och "T örnrosas trädgård". 

Likaså det i 1801 års wärdering upptagne stall - - -
Enahanda förhållande med det i 1801 års wärdering beskrifna 

sedermera försäkrade Ox och Kohus - - -
Den i 1801 års brandförsäkringsinstrument beskrifna Loge med 

2 :ne golf af timmer befanns jemväl till 1851 års brandsyn vara 
borttagen - - - och slutligen befanns - - - Stallbyggnad 
- - - med 9 spiltor - - - borttagen. - - -

Drif- och Orangerihuset blifvit förändradt till Boningshus och 
inredt till förstuga, garderob trenne rum deraf kakelugnar i 2 :ne 
och kök med spis. - - -

I ett besiktningsinstrument den 11 september 1889 angives : 
"Boningshus - - - På venstra långsidan är en dubbelveranda 
af stolpar under tak af munksjöpapp - - - lika hög som 
hufvudbyggnaden, oljemålad och ny. - - -
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Hus nr 2 - - - Vid husets södra långsida är en dyrbar 
veranda af stolpvirke under plåttak - - - mycket prydlig.'" 

Duvnäs gård inköptes år 1908 av Aktiebolaget Saltsjö-Duvnäs 
' illatomter. 

Samma år förvärvade egendomsmäklaren Bernhard Sollen herr
g1rdsbyggnaderna med parkområde som emellertid redan år 1909 
försåldes till grosshandlaren Sigfrid Siegfrids. 

Av hans sterbhus inköptes Duvnäs gård år 1940 a\ Hovintendent 
och Fru Ivar Åkerfeldt. som med hjälp av Nordiska Museet lät 
restaurera gården och, så långt det var möjligt, återställde den 
i ursprungligt skick. 

I samband med upprättandet av "Generalplan för Sicklaön" har 
riksantikvarieämbetet föranstaltat om en undersökning av före
komsten av fornlämningar där, som bör skyddas. Bland annat 
nämnes "en minnessten av granit innanför grinden till Duvnäs 
gamla gård". 

Nämnda sten är en så kallad skenesten, som utmärkte gränser 
för en gårds vägunderhållningsskyldighet. Den har stått på en 
gammal släktgård inom den Åkerfeldtska släkten. So-lvalla [ 
Faringe socken i l"pland, och uppsattes där av Ivar Åkerfeldts 
farfar Johan Petter Åkerfeldt år 1850. 

I generalplanen nämnes vidare: "Därjämte finnes inom om
rådet en del byggnader och gårdar av sådant historiskt värde, att 
de bör beaktas i generalplanen. Till dem, som är att anse som 
omistliga och som under alla omständigheter bör bevaras har 
hänförts - - - Duvnäs. 

Sedan finns det en annan grupp av byggnader. som har ett 
betydande värde och till vilka därför hänsyn så långt möjligt är 
bör tagas i generalplanen. Det är här fråga om - - - Duvnäs 
övre g1rd, Kolbotten och Stubbsund." 

I trädgården till Duvnäs g?trd finns ytterligare en del före
mål - som kan vara av kulturhistoriskt intresse. till exempel 
en h ktarm av järn. som tidigare tillhört restaurant Pelikan vid 

6. Duvnäs gdrd. 
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Broderiparterren, som numera kompletterats med valvbågar. 

Slussen. och en dopfunt av granit, samt en handkvarn från 

Gotland. 
Enligt tradition från romantikens trädgårdar står också i ett 

fridfullt hörn en gravsten. Ingen är begravd där, men stenen skall 
skänka romantik åt trädgården och giva människorna en tanke
ställare, som påminner dem om, att de äro dödliga. Vidare märkes 
en tupp av tenn från en kyrka i Frankrike samt fyra tennurnor 
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från ett gammalt hus i Stockholm. Ett verkligt museiföremål är 
en liten modell till Karl XII :s staty i Stockholm, vilken "hittats" 
i en antikbod. 

Trädgården är nu återställd i renässansstil. Utmärkande för 
stilen är symetri, instängda trädgårdsrum med fond, som här ut
göres av tre höga pelare med urnor, lövgång under valv med 
perspektiv samt naturligtvis fontäner och dammar, ju flera dess 
bättre. Mitt i trädgården framför stora huset är en nedsänkt bro
deriparterr, gjord efter linjer, som man kunde spåra i "Törnrosas 
förvildade trädgård" vid restaureringen. Häckarna i broderierna 
äro planterade av den förvildade isop, som hade spritt sig i hela 
trädgården. Mellan "broderierna" är enligt stilen röd sand, tegel, 
och vit sand, marmor, samt givetvis fontäner. Parterren omges 
av dubbla rader av valvbågar av järn med slingrande caprifolium 
och rosor. 

I lövgången, gjord av järnbågar med äppelspalier och clematis, 
är en "vattentrappa" med fontäner i rad. Två boskeer av syren, 
är kvar från gamla tider. 

De stora järngrindarna äro signerade C. K. Åhr 1769 och 
ditsatta av nuvarande ägarna. Grindstolparna med kulor äro 
kopierade från en systergård till Duvnäs, nämligen Katthamra 
på Gotland. 

Vid grindarna är som sig bör en damm med röda guldfiskar 
och röda näckrosor. Stilträdgården kompletteras ytterligare av 
putti, en italiensk bronsfigur, samt buskar, som formats efter 
modeller, ritade av Carl von Linne, till exempel klippta kulor 
ovanpå varandra med en fågel i toppen. 

I källaren under stora huset är fortfarande i ursprungligt skick 
bevarat det gamla gårdsfängelset, där husfadern hade rätt att 
inbura tjänstefolk, som inte skötte sig. Detta tillhör äldsta delen 
av huset, 1500-tal eller tidigt 1600-tal. Det har tunnvalv, murade 
med munktegel och lera. Dörren med sitt järngaller för luckan 
är ännu i behåll. 
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Guldfiskdammen med röda näckrosor samt grindarna från 1769. 

I fängelset finns ett litet gårdsmuseum med några fö remål, som 
kan ha kulturhistoriskt värde för Nacka. Här hänger en av de 
flaggor med Nacka vapen, som då Nacka blev stad vid års
Ekiftet 1948--1949, prydde en av de trumpeter, som " inblåste" 
den nya staden från kyrktrappan klockan 12 på natten. Här finns 
det stora låset och gångjärn, som suttit på porten till Nacka gamla 
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L 

Lås från ,Yacka gamla kapell. 

kapell och även den dymlingsbC?rr, som använts vid knutningen 
av timret till kapellet. Här förvaras en kula, funnen i jorden 
på Duvnäs, som av experter daterats från Sten Stures och Gustaf 
Vasas strid mot Sören Norrby. På en hylla stå några av de ler
krus, som Dubbe medförde vid flyttningen från Gotland. Av 
intresse är också munstycket till ett talrör. som vid restaureringen 
satt i serveringsrummet och skulle förmedla kontakten mellan 
köket och de olika våningarna i huset. Även visselpipan. som 
man gav signal med, är kvar. Fynd i jorden äro också ett vävjärn, 
som skulle hålla väven jämnbred, en gammal bössa, mynt och en 
flaskstämpel med inskription "1.1 3 Stop. Biörknäs'". som suttit 
på en flaska, gjord vid Biörknäs glasbruk. Den sjö i Boo socken 
pi Värmdö, vid vilken bruket låg, heter fortfarande Glasbruks
sjön. Intressant är också en spelpenning, funnen vid Nacka 

"Telefon". 
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gamla kapell. troligen lagd i kollekthåven, men ratad och ut
kastad. 

Vidare kan nämnas följande föremål, samlade utom Nacka, en 
byalagssparbössa med byamännens olika initialer, ett kuttinglås, 
som far satte i sprundet på brännvinskaggen, då han gick ut, för 
att inte drängarna skulle kunna supa ur hans brännvin, brand
redskap för gården, bestående av en liten kopparspruta samt en 
vargsax och gammalt husgeråd av varjehanda slag. 

Inuti stora huset är bland annat bevarade från 1700-talet golv. 
paneler, dörrar, kakelugnar och smide. 

Ett av de sist gjorda förvärven till gården är en tavla, målad 
av Anshelm Schultzberg 1882, som föreställer "Duvnäs herrgård" 
från väster. I förgrunden syns ett pumphus, som inte fanns kvar, 
då nuvarande ägarna 1940 inköpte gården. Brunnen fanns emeller
tid på platsen, och som vattnet skulle användas till fontänerna i 
trädgården, byggdes ett nytt hus över brunnen för purnpanord
ningarna. Tavlan utvisar, att det nya huset kom att få nästan 
samma utseende som det tidigare pumphuset. 

Duvnäs har sedan gammalt varit ett känt tillhåll för konstnärer 
och författare. 

Knut Stangenberg berältade vid en bägare i det gamla gårds
fängelset följande: På den så kallade Övre gården bodde 1904 
Albert Engström, Hilding Nyman och Karlfeldt jämte Stangenberg 
själv. Ofta sedda gäster på Duvnäs voro Anders Forsberg, Hen
ning Erdman, Eugen Jansson, Anders Zorn, Oskar Andersson 
och Henning Berger. 

På Duvnäs bodde dessutom följande författare och konstnärer: 
Karl F orsstrand, Ernst Didring, Anton Genberg, Gustaf Jansson 
och Knut Rasmussen. 

Albert Engström fick en gång låna Duvnäs gård av dåvarande 
ägaren Kiisel och gav där en storartad fest för allt vad Stockholm 
hade av konstnärer och litterära storheter. 
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Anshelms Schultzbergs tavla av Duvnäs gård 1882. 

Det nya pumphuset, som av 
en slump kom att likna det, 
som tidigare stått på platsen. 
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I ett rum i en lada. som förr stcd pa Silrnnderska udden. bodde 
Knut Stangenberg och Hilding Nyman. Man kunde sitta i fönstret 
och fiska i sjön. Även August Strindberg bodde där en tid. 
I Kvarngården bodde Gösta Ekman. 

En underlig ödets nyck t\ eks vara. att både den första och 
den nuvarande värdinnan pä Duvnäs gård komma från Huvudsta 
slott. Elisabet Fin la' var nämligen född von Plomgren, vilken 
släkt var ägare till Huvudsta. i\" uvarande \ ärdinnan. Gun Åkerfeldt. 
är född Wibom. vilken släkt nu äger Huvudsta gård, och hon 
föddes i en flygel på Huvudsta. som \ar hennes föräldrars första 
hem. 

Redaktören i Stockholmstidningen Sten Ingemark har efter ett 
besök på Duvnäs diktat: 

"Duvnäs, sägnernas, mmnenas hus 
fagert vid Saltsjöns bölja 
vilar Du trolskt i höstmånens ljus. 
Dimmornas drömbok Dig hölja. 

Vi anade slumrande seklers sus, 
när vi Finlay och Dubbe fick följa 
i fängslande skildring av ödenas hus, 
Där murarna minnena dölja." 

Det är en nåd att stilla tacka för att få bo i ödenas hus och njuta 
av dess gammaldags skönhet och charme - att få erfara dess själ 

Måtte detta förunnas också kommande släktled. 

Ivar Åkerfeldt. 

Ektorp 1956 
B. Lindströms Tryckeri 




