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Rodga

Petter Hellwegh.

När man på de branta och slingrande vägarna i Kolmårdsbergens 

otillgängligaste trakter i Simonstorps socken nalkas Rodga säteri, slår 
en stark stämning av förgången tid emot besökaren. Herrgårdens av
skilda läge och ålderdomliga prägel — det är ursprungligen en 1600- 
talsbyggnad, rödmålad med högt brant spåntak — förhöjer ytterligare 
denna stämning. De väldiga träden i den omgivande parken ge ett 
intryck av hemlighetsfull skönhet. Här vore det lätt att bli stämd 
till tro på underliga sägner och sällsamma händelser. I många gene
rationer har också på denna plats i folkets minne med ovanlig styrka 
fortlevat en gammal tradition om den märkliga levnadshistoria flera 
av de personer haft, som i forna dagar bebodde Rodga säteri. Särskilt 
kring den stolta Maria Magdalena Eurenia, änka efter brukspatronen 
Jacob Graver, har under tidernas lopp bildats en rad sägner, som ge 
henne en viss likhet med Eriksbergs beryktade Pinntorpafru eller ma- 
jorskan på Ekeby.

Men Rodga har inte bara varit hemvist för rika brukspatroner och 
deras familjer. Uppför de slingrande backarna ha inte bara kört täck
vagnar med gäster till brukspatronerna Hamiltons, Gravers och Eke
lunds berömda festligheter och sällskapsspektakel. Gå vi ändå längre 
tillbaka i tiden kunna de gamla månghundraåriga träden på gården 
berätta om att det en gång varit en helt annan sorts liv och rörelse 
på Rodga.

Utlänningar ha ofta ingripit i vårt ekonomiska liv och främjat det 
svenska näringslivets blomstring och utveckling. Hults bruk i Kvil- 
linge socken i Östergötland, som under en lång tid varit in
timt förbundet med Rodga, grundades år 1697 av en utländsk indu
strimän, holländaren Jacob Reenstierna. Kanske är det lättare för en 
främling, som med friska ögon ser på ett lands tillgångar och förhål
landen att upptäcka dess möjligheter och outnyttjade resurser. Hur 
härmed än må förhålla sig, även vid Rodga har en driftig och fram
synt utlänning, Petter Hellwegh, troligen invandrad holländare, varit 
den förste att utnyttja platsens läge och möjligheter. Han hade kom
mit till Sverige ungefär samtidigt med flera medlemmar av släkten 
Reenstierna och i samband med tillkomsten av mässingsbruket i Norr
köping. Enligt privilegiehandlingarna var det buldans- och segelduks
väveri, som på hans initiativ inrättades vid Rodga år 1678, det första 
i sitt slag i Sverige. Leveranserna gingo huvudsakligen till amiralitetet96
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i Karlskrona och användes till flottans segel. Det var också under 
början av Karl XII:s många krig väveriets storhetstid inföll. Till en 
början ville Hellwegh ha fabriken förlagd till Norrköping och för
sökte härtill förvärva Bredsholmen i staden. Holmen tillhörde Kro
nan, men staden hade sedan gammalt använt den för mulbete och 
köpet kom inte till stånd. Ett minne har emellertid segelduksfabriken 
kvarlämnat i Norrköping, Rodgagatan på Saltängen, vilken otvivel
aktigt utgör ett minne från den tid, då manufakturverket vid Rodga 
för sin drift behövde bruksgård i Norrköping.

Tillgången på vattenkraft vid Rodga och Vikbolandets lintill
gångar voro väl några av orsakerna till att fabriken förlädes till om
rådet kring Rodga gård, som ligger öster om sundet mellan Norr- och 
Sörsjöarna i Simonstorps socken i norra Östergötland.

I boken Hults bruks historia 1697—1947 (Sthlm 1949), en industri- 
historisk framställning av ett gammalt järnbruk och manufakturverk, 
numera mest känt för sin yxtillverkning, har jag även i korthet be
rört Rodga segelduksfabriks historia. I en inlaga till Amiralitetskol- 
legiet år 1679, undertecknad av Petter Hellwegh, få vi några upplys
ningar om de svårigheter han haft att kämpa med vid starten. Han 
hade från början vetat att själva igångsättandet skulle bli besvärligt. 
Redskap för spinning och vävning måste man vid denna tid rekvirera 
från utlandet, och dessutom fanns inget inhemskt folk, som var upp
lärt i spinnandets och vävandets konst. Vidare utgjorde själva råva- 
ruanskaffningen ett stort problem. Men Hellwegh tycks ha övervun
nit svårigheterna. I inlagan framhåller han att han redan nu, år 1679, 
lärt upp så många svenska bonddrängar vid sin fabrik att där nu kun
de tillverkas ca 1 000 styck buldan om året. Han skryter dessutom 
med att duken redan nu var fullt jämngod med den utländska.

Den nya industrien uppmuntrades och stöddes i fortsättningen av 
myndigheterna, ty denna tid utgjorde för manufakturerna en gyllene 
period. För Rodgas del innebar detta bl. a. befrielse från olika statliga 
pålagor mot att fabriken iklädde sig att förse amiralitetet med all den 
segelduk det behövde.

Om fabrikens utseende och drift under Petter Hellwegh och hans 
efterträdare finnas följande uppgifter bevarade.

Själva väverilokalerna lågo delvis intill själva gården, delvis längre 
upp mot skogen, där den förste Hellwegh lyckats förvärva en del 
torp och lägenheter. Intill den första väverilokalen lågo även bygg
nader för häckling, varpning och bykning. Den pottaska, som an-

Buldans- och 
segelduksfabriken.
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vändes i bykhuset, brändes på gården av rutten björk och al, och till 
detta hade faktoren själv lärt upp sitt folk.

Efter tvättningen kom torkningen, och för denna funnos två tork
hus, av vilka det ena var försett med ugn och användes på vintern 
och det andra på sommaren. — Hampan förvarades i en bod vid 
Björnviken. Därifrån fördes den till stampen. Stamphuset drevs med 
åtta stampar. — Linet hämtades delvis från Vikbolandet, men ham
pan infördes från utlandet, särskilt från Holland. Hellwegh fram
håller i en del handlingar från 1600-talets slut, att han funnit på ett 
speciellt sätt att bereda hampan, som gjorde att den, sedan den blivit 
stampad, spunnen och vävd, tålde vatten bättre än den holländska. 
Vidare, påstod han, hade man i Holland börjat blanda hampan med 
den livländska, som tydligen inte var lika god, ty härigenom hade 
kvaliteten försämrats, och detta förhållande gav den svenska ytter
ligare ett försteg.

Hellweghs ideliga försäkringar om att hans segelduk var av en 
ypperlig kvalitet får kanske tas med en viss reservation. Flera gånger 
framkommo nämligen klagomål över hans duk från amiralitetets sida. 
Av Amiralitetskollegiets protokoll år 1680 framgår bl. a. att »Hell
weghs duk var dålig och gick sönder då den syddes under råå». Hell
wegh svarade på detta, att ovänner spritt ut att duken var dålig, och 
försvarade sig med att av det levererade partiet var blott »20 stycken 
något elakt». Är 1688 kommo nya klagomål. Hellweghs duk blev 
svart i stället för vit, när den kom i beröring med vatten, påstods det, 
men amiralitetet såg hellre trots detta att duken användes, än att man 
lät pengarna gå ur landet.

I en handling från år 1708 omtalas den gamle Petter Hellwegh 
som en numera »åldrig och bedagad man», och han önskade därför 
lägga företagets väl och ve i händerna på en yngre kraft, adoptiv
sonen och efterträdaren, Hans Hansson Hellwegh. De egna arvingar
na uteslötos då de vistades på utrikes ort. På denne adoptivson över
gick sedermera 1677 års privilegium.

Men frihetstiden bröt in, och Arvid Horn tog ledningen av Sveriges 
politik. De många krigens tid var i stor utsträckning förbi, och här
igenom minskades också amiralitetets beställningar och Rodga är, he
ter det i en handling från år 1723 under senare krigsåren »mycket 
av sig kommet». Tre år senare var fabrikens läge helt enkelt i uslaste 
skick. Endast halva antalet vävstolar var igång. När alla stolarna 
arbetade fabricerades upp till 100 000 alnar om året. Kungl. Amira-98
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litetet gjorde emellertid upp sina kontrakt så sent, att fabriksägaren 
numera inte hann inhämta den förnämliga holländska hampan i god 
tid. Dessutom gäldade det i skuld till Rodga. Skuldsumman var inte 
mindre än 4 880 daler smt. — Läget var så dåligt, att den permanenta 
arbetskraften vid väveriet, som vid denna tid uppgick till 160 per
soner, i stor utsträckning fått lov att slå sig på tiggeri. Hade inte 
fabriken nyligen fått en beställning på 200 tält till Östgöta Kavalleri
regemente, som förskotterat hela summan, hade den säkert helt enkelt 
fått slå igen.

Även en annan orsak anförde Hellwegh till fabrikens nedgång. Det 
visar hur stor vikt han fäste vid råmaterialets kvalitet och rör den 
stärkelse som användes vid fabrikationen. Emot de utlovade privi
legierna hade stärkelsen, som han hämtade från utlandet, blivit be
lagd med stora sjötullen. Han ville emellertid på inga villkor använda 
den svenska stärkelsen, då denna enligt hans egen utsago: »icke var af 
sådan fijnhet, att den sätter togarne tillsammans, utan ruggar dem, 
när de kommer i skaften».

Åtskilliga gånger söka också andra segelduksfabriker få del i av
sättningen till flottan i Karlskrona. Men härvidlag fick Rodga alltid 
företrädet, då det ansågs ha bistått Amiralitetet, när detta haft största 
behov av billig och god inhemsk segelduk.

Även om väveriets största blomstringsperiod var förbi vid frihets
tidens inbrott, och både före och efter denna period svåra tider av 
depression drabbade fabriken, hade den dock hädanefter en liten men 
ganska säker avsättning och behöll namn om sig att i stort sett leve
rera en förnämlig tält- och segelduk. Följer man inventarie- och rä
kenskapsböckerna framåt i tiden, minskar antalet vävstolar i antal, 
men för övrigt är gången vid denna lilla textilindustri i stort sett den
samma. I en inventarieförteckning från början av 1800-talet har an
talet vävstolar sjunkit till 18. Enligt räkenskapsböckerna har emeller
tid fortfarande all häckling och även det förberedande arbetet med 
linet och hampan skett vid Rodga, och spinningen var som tidigare 
utlämnad till folket i trakten, bl. a. på gårdarna i Simonstorps och 
Skedevi socknar. Spinnarlön räknades efter mängden levererat garn. 
Varpning, vävning och bykning skedde vid Rodga, där vid denna 
tid ungefär 11 vävare funnos.

En liten glimt av arbetets gång och fördelning kan här lämnas med 
hjälp av 1814 års räkenskapsbok för Rodga.

Lin köptes i stor kvantitet från Eberstein & Co. i Norrköping,

Arbetets gång.
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detta år ca 600 lispund. Häcklingen utfördes vid Rodga av häcklaren 
Peter Carlsson. För sitt arbete uppbar han en häcklarlön av 1 rdr 
per 20 lispund häcklat lin. Detta utlämnades sedan i poster till 
spinnare, av vilka några bodde på Rodga, återstoden i trakten 
på olika torp och lägenheter t. o. m. ganska långt från bruket. Mest 
var det hustrur och änkor, men det förekom också manliga spinnare. 
För spinningen voro lönerna 24 skilling för 10 skålpund tåggarn och 
16 skilling för 10 skålpund biångarn (inklusive avfall).

Vid Rodga arbetade Anders Månsson med bykning av garnet och 
uppbar i bykarlön 16 skilling för 6 lispund garn, som han uttagit och 
mot vilket han inlevererat 4 lispund och 12 skålpund garn samt 1 
lispund och 8 skålpund avfall. Proportionerna mellan garn och av
fall varierade något men bykarlönen var densamma. De poster han 
tog ut och levererade voro numrerade från 1 (i januari) och framåt.

Spolningen utfördes av 11 vävare, och varpningen av varparen 
Eric Ericsson, som var ensam om att utföra detta arbete. Beroende 
på den kvalitet, som segelduken skulle få, tog han ut garn, som han 
varpade till varpstycken samt levererade en mindre del på rullar. För 
varje varpstycke uppbar han varparlön med 2 skilling och 8 run
stycken per varpstycke.

Duksorterna voro betecknade A, B, eller T (tältduk). Varje vävare 
tog ut en viss kvantitet såpa, ett varpstycke samt garn för inslag. Den
na post erhöll ett löpande nummer (med början på nr 1 i januari). 
Vävarlönen för varje post var oberoende av duksorten, 2 rdr och 12 
skilling per post. Den färdiga väven erhöll samma nummer som den 
uttagna posten råmaterial, och under detta nummer såldes posten, 
som hade en längd av 60 till 70 alnar. Det mesta av segelduken såldes 
genom Eberstein & Co. i Norrköping, Jacob Schotte & Son i Norr
köping och andra handelsmän såsom Fortz, Hammelin m. fl. samt till 
Göta kanalverk. Sammanlagt såldes under 1814 för ungefär 10 300 
rdr duk.

De vid bruket boende arbetarna togo ut från bruket spannmål, salt 
och halm. De uppburo kontantlön för sitt arbete vid fabriken och 
gjorde dagsverken vid gården. Ett mansdagsverke räknades till 8 skil
ling och ett kvinnodagsverke till 6 skilling. De flesta häftade i skuld 
till företaget vid årets slut med ända till 100 rdr, men det fanns även 
de som hade tillgodohavanden.

Genom räkenskapsboken får man således en uppfattning om dels 
hur arbetet varit fördelat och i viss mån även utförts, dels av de till-100



Rodga gård i Simonstorps socken i Östergötland var 
ursprungligen ett militiehemman men erhöll säteri
frihet 1681. Stockholmsborgaren och köpmannen 
Jacob Graver köpte Rodga 1763. I början av 1800- 
talet övergick det i familjen Ekelunds händer. Med
lemmar av denna släkt bebo ännu om somrarna det 
gamla säteriet.

Matsalen på Rodga



Brukspatron Jacob Graver (1707—1778) och 
hans hustru Maria Magdalena Eurenia (1730— 
1819). Originalporträtten, som äro utförda av 
O. Arenius och Fr. Brander, äro bevarade på 
Rodga. — Foto SPA.

Magnus Lorentz Ekelund (1777—1830) efter 
porträttmedaljong signerad V. Le Moine. Ägare 
Justitierådinnan Dagmar Stenbeck.
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verkade segel dukssorterna, dels i någon mån av arbetsförhållandena.
Framemot 1800-talets mitt avtynade emellertid fabriksrörelsen av

sevärt för att på 1850-talet alldeles upphöra. Av de gamla textilred
skapen finns numera intet kvar. Endast den gamla fabriksstämpeln 
samt en del gamla redskap för spinning av tråd berätta numera om, 
att en viktig industri en gång bedrivits vid denna gård.

Men låt oss nu från fabriksrörelsen vid Rodga vända vårt intresse 
mot herrgårdsbyggnaden. Tillkomståret för denna är inte exakt be
stämt. Den del i vilken köket ligger uppfördes under 1600-talet och 
är byggnadens äldsta. Detta första corps de logis hade sin allé mot 
Sörsjön. Men sedan stockholmsborgaren och handelsmannen Jacob 
Graver förvärvat Rodga år 1763 randades en ny tid. Graver hade 
dessförinnan företagit en resa till Paris, varifrån han förde med sig 
hem en mängd möbeltyger, målningar etc., och Rodga genomgick un
der åren 1764—66 en grundlig restaurering för att såsom Gravers 
huvudsäte utgöra en värdig inramning till de nyförvärvade dyrbar
heterna. I detta sammanhang tillkom övervåningen, där bl. a. den 
vackra matsalen är belägen. Flyglarna ha tydligen tillkommit något 
senare, ty 1770 omtalas en av dem vara »under byggnad».

Även för Graver personligen inneburo dessa år inledningen till en 
ny period. Är 1764 ingick han sitt andra äktenskap. Han firade då i 
Stockholm sitt bröllop med en fattig prästdotter från Ångermanland, 
Maria Magdalena Eurenia. Den rike brukspatronen var trettio år äld
re än sin fru. Många högstämda dikter skrevos till Maria Magdalenas 
ära både nu och vid senare tillfällen. Ty förutom kvinnlighet och 
dygd kunde hon visa, att det även bland Evas döttrar fanns folk scm 
tänkte lärt.

Den första Jacobsdagen den graverska familjen firade på Rodga 
(den 25 juli 1763) hade i trädgården uppförts ett herdatjäll, och alla 
gästerna voro utklädda till herdar och herdinnor. Namnsdagsbarnet 
uppvaktades med »trompeter och styckeskott» och sånger och hymner 
regnade över honom, författade och framförda av hans vittra gäster. 
Jacob Graver var en levnadsglad och praktälskande person, men 
fogade till dessa egenskaper stor driftighet och duglighet. Han för
bättrade bruksdriften vid Hult, som han förvärvat samma år som 
Rodga, och först genom hans nyanläggningar blevo Stens bruk och 
Graversfors, som han senare blev ägare till, av större betydelse. Föl
jande strofer, som troligen har Samuel ödmann till upphovsman, äro 
ett exempel på dåtidens sätt att skriva hyllningsdikter:

Säteriet.
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»Dig blifve lifvet lätt! Sitt glad i nöjets famn!
Att Rodga länge än må skyddas av ditt namn.
Ej elden någonsin skall Dina parker härja 
Vår vaksamhet och flit skall sådant alltid värja.
Ej björnens vassa klor, ej vargens glupska tand 
Med dina hjordars blod skall färga något land.
Din skog skall trifvas väl och frodig tillväxt njuta,
Han ur sitt mörka sköt skall rika skatter gjuta.
Och föda tusind lif, som alla himlen be 
Förlänga Jacobs dar som dem kan trefnad ge.
Men när ock ödets sax fådt vid din lifstråd röra,
Skall tusend trogna bröst Ditt namn beständigt göra.
Din ätt ock grönska skall i många seklers tid 
Och främja i vår bygd ett ostört lugn och frid.»

Ostört lugn och frid blev emellertid inte Jacob Gravers lott på 
äldre dagar, och inte alla skott på familjeträdets grenar skulle komma 
att göra hans ålderdom ljus och lätt. Sonen Henrik Bernhard, hans 
ende son i första äktenskapet, kom att förorsaka sina föräldrar många 
sorger och bekymmer och blev i mer än ett avseende familjens svarta 
får. Jacob Graver beskyller vid ett tillfälle denne son för att med sina 
dåraktiga tilltag och sitt sedeslösa liv » ha skyndat honom i graven», 
och de uppgifter som stå att få om Henrik Bernhards liv och leverne 
äro inte uppbyggliga. Jacob Graver försökte dock vid flera tillfällen 
råda bot på dessa missförhållanden.

Först sände han sonen till sin svåger vid Trollhättan, och därefter 
försökte han få honom gift med ett som han sade »förnuftigt och 
artigt Fruntimber». Äktenskapet kom också till stånd, och den unga 
hustrun fick ett rusthåll »Nafwestad» i morgongåva samt tillsammans 
med sin man ett rundligt underhåll. Men så snart de blivit gifta, märk
tes snart »kallsinnighet» och klagomålen började. Jacob Graver be
skylldes för att vara en snål förmyndare. Han avsade sig då förmyn- 
derskapet och lät förklara sonen myndig. Med detta blev emellertid 
sonhustrun missnöjd, då hon föredrog att styra och ställa för Henrik 
Bernhard och själv bestämma över deras egendom. Svåra slitningar 
blevo följden, och Jacob Graver var den som fick sitta emellan. Vid 
68 års ålder författade han en skrivelse, där han i resignerad ton vid
rör dessa förhållanden, men samtidigt framhåller han, att han är för
säkrad om, att alla de som känt honom äro villiga intyga, att han104



Rodga

under hela sin borgerliga vandel aldrig »svikeliga med någon umgåtts 
eller bedrägeliga handlat».

Vad åter Gravers hustru Maria Magdalena beträffar, framstår hon 
under hans livstid som en hängiven och uppoffrande maka, och hon 
omtalas dessutom som vacker, begåvad och kraftfull. I folkfantasien 
kvarlever hon emellertid som den, hos vilken på äldre dagar de två 
sistnämnda egenskaperna blivit de mest framträdande, men nu i en 
annan form än tidigare. Begåvningen tycks ha utvecklats till list och 
förslagenhet och hennes kraftfullhet till ohämmad härsklystnad.

Bland alla de historier, som gå om henne i trakten, berättar en att 
hon kommit åt Gravers hela efterlämnade förmögenhet genom att 
förfalska hans testamente. För att trygga innehavet av förmögenheten 
skall hon därefter ha gift om sig med barnens ombud vid arvskiftet, 
häradshövdingen Christian Brandt. Och inte nog härmed. Snål och 
missunnsam mot sina efterlevande, lär hon ha gömt undan sina skat
ter. Under lönnen vid stora byggningen ligger en stor kvarnsten, på
står folket i trakten, och under denna finns nedgången till en hemlig 
källare, där tjuvgodset ligger gömt.

Med fast hand styrde och ställde hon på Rodga gård, och mot tjäns
tefolket visade hon ibland både stränghet och hårdhet. Pigorna dar
rade inför henne, och ve den som inte skötte sina sysslor till belåten
het. Varje morgon, så berättas det, for fru Graver med handen längs 
den grova järnstången, som uppbar spiselhuven i köket. Fick hon där
vid sot på handen, blevo pigorna strängt straffade, ibland med mörk 
arrest. En avskedad piga lär vid ett tillfälle ha huggit tre hugg i järn
stången för att hämnas, så att hennes elaka matmor slet upp handen, 
när hon nästa morgon upprepade proceduren. Märkena efter huggen 
synas fortfarande på spiselstången.

Liksom majorskan på Ekeby troddes fru Graver stå i något sorts 
förbund med den onde. Eller var det kanske hennes kusk Söderström, 
som hade de bästa referenserna nedåt! Detta fick i så fall även fru 
Graver då och då kraftigt känna av.

Om denne kusk berättas det nämligen, att han var så stark, att om 
den onde tog sig för att retas med honom, kunde han rå på den onde. 
Detta underlättade på många sätt tillvaron för Söderström och be
friade honom från en hel del av en kusks vanliga förpliktelser. Han 
behövde bl. a. aldrig själv rykta hästarna, ty när han kom ned i stallet 
om morgnarna, stodo hästarna där nyryktade och glänsande, ja, t.o.m. 
stövränderna voro dragna på stallgolvet. Och inte nog härmed, när

Maria Magdalena 
Graver.
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fru Graver var ute och åkte med Söderström, behövde hon inte ha 
någon betjänt med sig, ty den onde sprang själv med vid sidan om 
vagnen och öppnade grindarna m. m. Spara kunde hon också genom 
detta, man skulle kunna säga »underjordiska» förhållande, ty när 
hon for till Norrköping, slapp hon betala någon tull, därför att Sö
derström vid inkörseln lät både »hästar och vagn flyga över tull
bommen».

Söderström överlevde fru Graver i flera år och betraktades med 
skräckblandad fruktan av folket i trakten. En dag tittade ett par poj
kar i grannskapet in till honom, han bodde då i den byggnad, som 
nu används till snickarverkstad. De sågo honom då fara med en eld
gaffel längs väggarna och förstodo att han slogs med någon. De trod
de det var med den onde och rusade förskräckta därifrån. Men som 
så många andra historier av liknande slag, kan även denna få en helt 
naturlig förklaring, då man vet att Söderström var en ganska stor 
supare.

Jag kan naturligtvis inte gå förbi, hur fru Graver efter sin död 
»går igen» i stora huset. När klädesfabrikören och grosshandlaren i 
Norrköping, Magnus Lorentz Ekelund, år 1819 köpte Rodga av Ja
cob Gravers arvingar, bodde där en gammal bokhållare, som hette 
Jacob Allard. Lian hade sedan barndomen varit hos fru Graver och 
stannade sedan på gården till sin död. En gång på 1850-talet, när 
Magnus Lorentz’ son, Johan Hugo Ekelund, hade övertagit Rodga, 
gästades gården av en fru Hedda Arosenius från Norrköping. Hon 
bodde med sin femåriga dotter i det rum på Rodga, som fortfarande 
kallas för »spökrummet» och är beläget i övre våningen på norra ga
veln. Mitt i natten öppnades då dörren från rummet öster om spök
rummet, och den förfärade fru Arosenius såg en lång gråklädd dam 
träda in. Hon stannade en stund vid sängändan, såg på fru Arosenius 
och gick sedan vidare ut genom dörren till det s. k. norra förmaket. 
— När händelsen berättades för den gamle Allard, sade han: »Jaså, 
har hon varit här nu igen. Hur var hon klädd?» När han fick höra 
att hon varit gråklädd, svarade han »Då har det hänt den, som såg 
henne, en olycka i natt». Två dagar senare underrättades fru Arose
nius om att Drags fabriker, där hon hade sin förmögenhet placerad, 
brunnit upp. Ännu i våra dagar lär fru Graver oroa främlingar, som 
gästa det gamla säteriet och tillbringa en eller annan natt i spök
rummet.

År 1819 avled Maria Magdalena Graver och med hennes jordafärd106
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är också en gammal sägen förknippad. Hennes sista befallning här 
på jorden var nämligen, att kistan skulle föras i galopp till kyrkan, 
så att ingen olycka skulle kunna ske på vägen (d.v.s. så att den onde 
inte kunde hinna ta henne, innan prästen läst över henne). Och när 
grannarna och alla gästerna (det var 300 personer, som följde den 
mäktiga och rika frun till graven) fingo höra detta, blevo de alldeles 
förskräckta, ty det var isgata på vägarna det året. De trodde det skulle 
bli deras död att köra i galopp i det väglaget. Men det föll ingen enda 
in att handla mot hennes föreskrift, ett sådant grepp hade hon fort
farande om allas sinnen. Och det hela avlöpte utan olyckor. Efter 
jordfästningen for begravningsföljet i sakta mak tillbaka till graven 
vid Rodga. — Där vilar hon tillsammans med sina bägge män, den 
förste 30 år äldre, den andre 20 år yngre än hon själv. Och en stor 
sten av marmor är rest över dem. Man säger att både Maria Magda
lena och Jacob Graver togo med sig många ägodelar i graven, och det 
påstås att mystiska »utlänningar» velat öppna den.

Detta är bilden av Maria Magdalena, sådan hon lever i folkets 
minne. Men verklighetens fru Graver har ett helt annat utseende. Den 
trovärdigaste biografien över henne får man genom Dr Henning Wijk- 
marks bok om Samuel ödmann. Denne, uppsalaprofessorn och psalm
diktaren, var nämligen god vän med häradshövding Christian Brandt, 
med vilken fru Graver gifte om sig. Enligt Wijkmark tycks Brandt 
ha varit en överkänslig och vek natur i motsats till den sunde och 
robuste Samuel ödmann. De blevo vänner under Uppsalatiden, och 
vänskapen höll sedan livet ut, och ödmann var en ofta sedd gäst på 
Rodga. Genom Christian Brandts poesibok, som Wijkmark studerat 
för sitt verk, får man en helt annan uppfattning om livet i det gra
verska hemmet och om Maria Magdalena personligen än den som 
kvarlever i folkfantasien.

Ett ytterligare bevis på att den wijkmarkska uppfattningen är den 
riktiga, framgår av en överlåtelsehandling av fru Gravers hand från 
1813. Hon överlämnar här till sonen, jägmästaren Johan Jacob Gra
ver och hans hustru Marja Christina Agrell, skötseln av Rodga fr.o.m. 
detta år som hon själv säger, »enligt med naturens ordning både min 
kropps krafter och mina ögons ljus betagit mig möjligheten att där
med fortfara».

Hon förbehöll sig endast några rum i övre våningen för egen dis
position, nämligen röda förmaket samt sängkammaren och kabinettet 
och dessutom en pigas tjänster och uppvaktning. Det är en rättänkan- 107
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Ekelund.

Källor.

de och framsynt kvinnas åtgärd, då hon känner krafterna avtaga att 
i tid ordna allt till det bästa för sina barn och efterkommande samt 
sörja för skötseln av de egendomar hon fått sig anförtrodda.

Efter att i sex år ha förvaltats av Jacob Gravers son, jägmästaren 
Johan Jacob Graver, och hans hustru, övergick Rodga, som ovan 
nämnts, jämte Hults bruk år 1819 i familjen Ekelunds ägo. Denna 
släkt har sedan innehaft Rodga ända till 1944, då det inköptes av 
Holmens bruk i Norrköping. Men dessa yttre förändringar ha inte 
kunnat skilja familjen Ekelund från Rodga. Varje sommar har den 
siste ägarens, Gunnar Ekelund, måg och dotter, numera framlidne 
justitierådet Nils Einar Stenbeck och hans hustru Dagmar Ekelund, 
arrenderat gården av Holmens bruk. Ännu i dag får huset sin säregna 
prägel av att där ej företagits några störande förändringar eller mo
derniseringar. Ej ens elektriskt ljus har införts, då gården endast an
vänts som sommarbostad.

Var och en, som gör ett besök däruppe i Kolmården, blir gripen 
av de gamla sägnerna, som ännu berättas om gården och dess forna 
innevånare, och själva skogarna, som susa kring det gamla säteriet, 
äro fulla av mystik.
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