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Abstract: From Boris Godunov to Gustav II Adolf: the Translator Hans Flörich in the 

Service of the Tsar and the Swedish Crown 

Hans Flörich (about 1577–1632) can claim the honour of having been the “first Swedish slavist” in the 

sense that he was the first person who made a written translation into Russian (partly into Church 

Slavonic) that appeared in print. He was the translator of Luther‟s small catechism, printed in 

Stockholm in 1628 and still preserved in seven complete copies (and some fragments). This article 

concentrates on the translator‟s life. Above all, it contains new information about his time in Russia. 

Probably born in Moscow of German parents, he started his career as a translator in the service of 

three Russian tsars (Fedor I, Boris Godunov, Vasilij Šujskij). In September 1609 he was sent to Jacob 

de la Gardie‟s troups in Kexholm. He entered the service of King Charles IX and continued to work 

for Gustav II Adolf. Most likely this “first Swedish slavist” never learned Swedish; all his translations 

that are still preserved are from Russian into German. The article includes a complete transcription of 

one of Flörich‟s long letters to chancellor Axel Oxenstierna, containing many details about his life and 

complaints about the way he was treated while working in Sweden. 

1. Inledning 

På vårterminen 1983 firade Slaviska institutionen vid Uppsala universitet ett viktigt 

jubileum: det hade gått hundra år sedan Johan August Lundell – senare Sveriges första 

professor i slaviska språk – börjat undervisa i ryska vid detta universitet. Jubileet 

firades bland annat med ett symposium över temat ”Äldre svensk slavistik”, som ägde 

rum 3–4 februari 1983. Den dåvarande professorn i slaviska språk vid Stockholms 

universitet, Anders Sjöberg, höll ett uppskattat föredrag över Hans Flörich och Isak 

Torčakov, översättaren respektive ”korrektorn” av Luthers lilla katekes, som gavs ut 

på ryska (delvis på kyrkslaviska, den rysk-ortodoxa bibelns språk) i Stockholm 1628 

av Peter van Selow, en boktryckare som hade kallats från Tyskland till Sverige av 
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Gustav II Adolf tio år tidigare. Van Selows uppgift var att sätta upp ett ryskt tryckeri, 

dvs. skära och gjuta kyrilliska typer för att kunna trycka ryska böcker inom riket.
1
 

Dessa böcker behövdes för den protestantiska missionen i Ingermanland, Kexholms 

län och Nöteborg som hade erövrats under 1500-talets sista decennier och där det 

fanns ett stort antal ortodoxa undersåtar med ryska, finska eller något annat finsk-

ugriskt språk som modersmål. Vid freden i Stolbova (1617) fastslogs att dessa 

områden skulle förbli under svenskt styre. Sverige hade varit ett mångkulturellt rike 

även tidigare (det fanns bland annat undersåtar som talade finska, samiska, estniska 

och tyska), och det var inget större problem att man nu även hade fått en rysktalande 

befolkning. Däremot var det problematiskt att de nya undersåtarna inte hade den ”rätta 

tron”, då man hade svårt att tolerera folkgrupper med en annan religion än den 

lutherska. 

Hans Flörich betydde mycket för den svenska slavistiken. Som översättare av den 

första bok som åtminstone delvis är skriven – och dessutom tryckt! – på ryska
2
 i 

Sverige har han kanske gjort sig förtjänt av hederstiteln ”den förste svenske slavisten”. 

Att denne ”svenske slavist” någonsin lärde sig svenska är ganska osannolikt; det finns 

i varje fall inte något dokument av hans hand bevarat på detta språk – inget brev, ingen 

översättning. Hans modersmål var tyska, hans födelseort var antagligen Moskva eller 

en annan plats i Ryssland, vilket betyder att den svenska slavistiken var multikulturell 

redan på 1600-talet. 

A. Sjöbergs föredrag publicerades tillsammans med de andra symposiebidragen 

(Sjöberg 1984) och utgör än idag den utförligaste redogörelsen över Hans Flörichs liv. 

Sjöberg hade läst och sammanfattat Flörichs brev som finns bevarade på Riksarkivet i 

Stockholm.
3
 Han lyckades göra det trots att de är författade på en synnerligen 

svårbegriplig tyska, dessutom skrivna med en något ovanlig handstil (se illustration 2 

på och vår transkription i slutet på artikeln). Det som föranleder oss att ta upp ämnet 

på nytt är bland annat det faktum att det sedan Sjöbergs tid har kommit ut nya studier i 

Ryssland, med hittills okända uppgifter om Flörichs liv innan han bytte sida och blev 

svenska kronans rysstolk. Först ganska nyligen blev det möjligt att sätta likhetstecken 

                                                             
1
 Sammanlagt tre kyrilliska tryck från hans verkstad är kända: den nämnda katekesen som kom ut 1628; en 

kombinerad abc-bok och katekes med titeln Alfabetum Rutenorum utan årtal och en finsk version av Luthers 

katekes, tryckt med kyrilliska bokstäver (1644). Många slavister har skrivit om van Selows katekeser under årens 

lopp. Först var Alfred Jensen (1912); mycket senare ägnade Kari Tarkiainen (1974), Anders Sjöberg (1975) och 

Ľubomír Ďurovič (1982; 2000; 2003) katekeserna en eller flera artiklar. Alf Nyholm försvarade en 

licentiatavhandling i ämnet (Nyholm 1996). Speciellt om den finska katekesen se Parvio (1985). 
2
 Vissa delar av boken är skrivna på kyrkslaviska. Den första bok som trycktes i Ryssland på ryska, inte 

kyrkslaviska, är antagligen översättningen av Johann Jacob von Wallhausens bok som gavs ut 1647 i Moskva, 

Учение и хитрость ратнаго строения пехотных людей (se Stang 1952; den version som översattes var den 

nederländska, Krychs-konst te voet, tryckt i Arnhem 1617). Enligt A. I. Sobolevskij (1903:106) är språket i 

denna bok ”русский, простой и ясный”. År 1628 fanns det ännu ingen bok i Ryssland som tryckts på ryska (i 

motsats till rysk-kyrkslaviska); av den anledningen kan vi hålla med Sjöberg (1984:25) om att Flörichs 

katekesöversättning är ”det första ryska trycket överhuvudtaget”. 
3
 RA, Enskilda samlingar, Oxenstiernska samlingen, E 601 (brev av Hans Flörich till Axel Oxenstierna). 
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mellan Hans Flörich och Anc(a) Arpov, som tjänade flera tsarer som tolk och 

översättare på Posol’skij prikaz, det ryska ”utrikesministeriet”.
4
  

Avsikten med vårt bidrag är att ge en ny, uppdaterad sammanfattning av det som är 

känt om Hans Flörichs liv och arbete som översättare först i rysk och sedan i svensk 

tjänst.
5
 Vi ger också i transkription ut ett av hans längsta brev, ställt till rikskanslern 

Axel Oxenstierna (enligt vår uppfattning det intressantaste av dem alla), så att läsaren 

kan få en uppfattning om hans mycket ovanliga språk. Sjöberg (1984) anförde 

visserligen några korta citat, men inget av Flörichs brev har hittills publicerats i sin 

helhet. Hans tyska stil ger oss en vink om att hans föräldrar ursprungligen kom från ett 

lågtyskt språkområde, och den kan också ge oss en uppfattning om det sätt på vilket 

han lärde sig att läsa och skriva (i Ryssland). 

2. Moskvatiden: Hans Flörich i tsarens tjänst (ca 1597–1610) 

Om Hans Flörichs tidiga år, den ryska tiden, finns inte mycket dokumenterat. I 

synnerhet är det inte känt när och var exakt han föddes. Forskarna brukar utgå ifrån att 

han föddes i Ryssland (se t. ex. Sjöberg 1984:26), men även här känner vi en viss 

osäkerhet; i Flörichs brev står det egentligen aldrig explicit att han föddes i Ryssland. 

Att hans föräldrar var invandrare i Moskvastaten från ett tyskspråkigt land är säkert, 

men kan vi vara helt säkra på att de redan var bosatta i Ryssland när sonen Hans 

föddes, eller kan det även förhålla sig så att de flyttade dit när sonen var liten? Denna 

möjlighet har aldrig nämnts i litteraturen, men eftersom det inte heller tycks finnas 

något bevis för den andra hypotesen, vill vi inte gärna helt utesluta denna möjlighet. 

Om Flörich föddes någonstans i Moskvastaten är naturligtvis huvudstaden den mest 

troliga födelseorten, för utlänningarna bodde nästan uteslutande i huvudstaden, där det 

ju som bekant redan under andra hälften av 1500-talet fanns en hel stadsdel för den 

stora utländska befolkningsgruppen. I vilket fall som helst växte han upp i Ryssland 

med både tyska och ryska, och vi kan anta att han blev helt tvåspråkig. 

Födelseåret kan vi rekonstruera på ett ungefär utifrån en av hans odaterade 

”ödmjuka relationer”, en lång klagoskrift på sju handskrivna sidor (precis som 

”relationen” vi publicerar i den här artikeln). I denna skrift nämner han att han har bott 

i Ryssland i 33 år: ”So bin ich auch in Reuslant 33 iar gewesen” (s. [3]).
6
 Det är dock 

inte helt lätt att förstå exakt vilket år han själv ansåg att han lämnade Ryssland och 

tillträdde sin tjänst för svenska kronan, under Karl IX eller Gustav II Adolf. Sjöberg 

(1984:26) tycks i första hand utgå ifrån att det hände 1610, för han nämner 1577 som 

                                                             
4
 Dokumentet finns på RGADA, f. 96 (rysk-svenska relationer), 1613, ed. chr. nr 2, fol. 34-36 och omnämndes 

för första gången av Lisejcev (2003:359). Se närmare not 9. 
5
 Vi berör dock inte närmare arbetet med översättningen av den katekes som van Selow tryckte 1628, dels för att 

det redan finns en hel del litteratur i ämnet (se fotnot 1), dels p.g.a. att Ingrid Maier snart kommer med en 

utförlig bokhistorisk och filologisk undersökning av de ryskspråkiga katekeser som trycktes i Sverige under 

1600-talet, bland annat Hans Flörichs katekesöversättning. 
6
 I hänvisningar till dokument som saknar paginering anger vi sidnumret inom hakparentes. 
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presumtivt födelseår. Vi ansluter oss till denna tolkning; då har vi alltså utgått ifrån att 

han verkligen föddes i Ryssland och inte kom dit när han redan vara några år gammal. 

I vilket fall som helst kan han inte vara född mycket senare, för redan år 1597 

omnämns han som tolk (толмач, dvs. tolk för muntliga förhandlingar) i ett brev till 

Afanasij Ivanovič Blagovo, som vid denna tid var på resande fot tillsammans med 

påvens sändebud och därför var i behov av tolk: ” Posol’skij prikaz har nåtts av rykten 

om att tolken Anca Arkov stjäl, dricker och slåss med bojarsönerna,
7
 och bojarsonen 

Ivan Derk lär han ha bragt om livet, i berusat tillstånd […] I stället för Hans har vi 

skickat Sofon Ogarkov som tolk. Säg åt honom att han ska vara hos sändebudet 

tillsammans med dig […]”.
8
 I det citerade brevet nämns tolkens dåliga beteende som 

förklaring till att tsaren skickar en annan tolk till Afanasij Blagovo i stället för Anca 

Arkov; bland annat därför bör vi kanske ta förklaringen med en nypa salt. Det kan 

naturligtvis inte uteslutas att någon hade förtalat den tyske tolken Anca Arkov och att 

han i själva verket var oskyldig till dråpet. 

Hur kan vi veta att Anc(a) Arpov (Arkov) och Hans Flörich är samma person? Vad 

gäller förnamnet så var Anc, Anca den vanliga ryska motsvarigheten till det tyska 

namnet Hans. Också Flörichs svåger (Lisejcev 2003:374), Hans Brakel, kallades Anca 

eller Anc (Brakilev) på Posol’skij prikaz, och en annan tolk, Hans Angler, kallades 

Anca Angeljar. (Hans Brakel blev för övrigt senare – under åren 1611–1619 – tolk i 

Ingermanland; se Tarkiainen 1972:502.) I dessa fall är identifieringen inte svår, både 

för- och efternamnen har stora likheter. Men mellan Flörich och Arpov (resp. Arkov; 

den senare formen kan mycket väl bero på ett missförstånd) finns ju inga som helst 

likheter. Vår förklaring är att faderns förnamn kan ha varit Arp. I Hans Bahlows 

Niederdeutsches Namenbuch finns detta namn dokumenterat (med varianterna Arpe, 

Arps) bland annat i Hamburg, Kiel och Rostock (Bahlow 1972:64); som välkänd 

person med detta namn omnämns orgelbyggaren Arp Schnitger.  

En lycklig omständighet gör att vi kan vara säkra på att Hans Flörich och Anc(a) 

Arpov är en och samma person. På Rysslands statliga arkiv finns några uppsnappade 

svenska brev från tiden juni–december 1613 (original och kopior). Där ligger bland 

annat ett brev som Hans Flörich skrev från Viborg till Jacob de la Gardie i Novgorod, 

tillsammans med en avskrift gjord 1790; dessutom finns en kort sammanfattning av 

brevet skriven av Flörich (på ”omslaget”, tillsammans med den samtida ryska 

översättningen av ”adressen”).
9
 Flörichs originalbrev är undertecknat med ”Hans 

                                                             
7
 Bojarsöner (дети боярские) är representanter för det lägre adelsståndet i Moskvastaten. 

8
 ”Да слух дошол в Посол‹ь›ской Приказ, что толмачь Анца Арковъ воруетъ, пьетъ и съ дѣт‹ь›ми 

боярскими деретца, и Государева сына боярского Ивана Дерка, напивъся пьянъ, убилъ […] а на Анцыно 

мѣсто посланъ къ тебѣ въ толмачи Софонъ Огарковъ, и тыбъ ему велѣлъ быти у посла съ собою вмѣсте” 

(Pamjatniki 1871: spalt 485–486). 
9
 RGADA, f. 96, 1613, ed. chr. nr 2. Flörichs originalbrev finns på fol. 34, ”adressen” tillsammans med den 

samtida ryska översättningen på fol. 35
r
–35

v
, avskriften av Flörichs hela brev från 1790 med  en mycket kort 

sammanfattning på ryska från samma tid på fol. 36
r
–36

v
. 
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Flörich Mpp.
10

” I en kommentar till avskriften tolkar arkivarien (hans namn finns med 

på många dokument: Karl Merlin) underskriften som ”Ганс Флориx Мип” (”письмо 

Ганса Флориха Мипа …”). Tillägget ”Mpp.” efter underskriften (något som Flörich – 

liksom de flesta andra svenska brevskrivare – ofta satte efter sin namnteckning) 

uppfattade arkivarien uppenbarligen som en del av namnet!
11

 I den ryska 

översättningen av ”adressen” som gjordes 1613 omnämns Flörich däremot med sitt 

ryska namn, ”Анца Арповъ”, så att vi nu kan sätta likhetstecken mellan Hans Flörich 

och Anc(a) Arpov. 

Vi tror för övrigt inte att Flörich hittade på detta efternamn när han började tjäna 

svenska kronan – till exempel för att göra det svårare för ryssarna att identifiera honom 

– utan att det var hans ursprungliga efternamn (som inte hade använts medan han var 

anställd på Posol’skij prikaz). 

 

 

Illustration 1. Flörichs handteckning, ”Hans Flörich Mpp” (se fotnot 10), på ett brev som förvaras på 

Riksarkivet (E 601). 

Förutom det faktum att Hans Flörichs far antagligen hette Arp Flörich är ingenting 

känt om föräldrarna. Även om det p.g.a. namnet Arp förefaller sannolikt att fadern var 

född någonstans i området kring Hamburg – Kiel – Rostock, så säger det ingenting om 

varifrån föräldrarna invandrade till Ryssland. Fadern kan ha lämnat Nordtyskland 

(någon av dagens delstater Schleswig-Holstein eller Mecklenburg-Vorpommern) redan 

långt innan han bosatte sig i Ryssland.  

Ur Hans Flörichs många bevarade brev framgår indirekt, dock mycket tydligt, att 

hans modersmål var en lågtysk dialekt. Han skriver visserligen inte på lågtyska (som 

Anders Sjöberg påstår
12

), men det finns mängder av lågtyska element i hans brev och 

översättningar (vi anför några exempel ur det nedan transkriberade brevet): bedwungen 

(högtyska: bezwungen), dwanck (Zwang), schriwen (Schreiben), geschrewen 

(geschrieben), dar benewen (‟dessutom‟; högtyska: daneben), swert (Schwert), Sweden 

(Schweden), geslagen (geschlagen), Wiborch (Wiborg), wech (Weg), perd (Pferd) osv. 

                                                             
10

 Mp. eller Mpp. = Manu propria (lat.), ‟med (min) egen hand (undertecknat)‟. (Se Flörichs namnteckning under 

ett annat brev – som förvaras på Riksarkivet – i illustration 1.) 
11

 På grund av detta missförstånd från 1790 figurerar Hans Flörich nu i vissa ryskspråkiga verk som ”Арпов / 

Арков, Ганс Флорис Мип” (Lisejcev 2003:359). 
12

 Jfr. Sjöberg (1984:32): ”Hans Flörichs omfattande verksamhet som översättare är främst dokumenterad genom 

ett stort antal översättningar av officiella handlingar från ryska till lågtyska.” 
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Breven innehåller till övervägande del lågtyska former som inte avslöjar någonting om 

dialektens regionala proveniens; det rör sig om en ganska allmän nordlågtyska.
13

 Vi 

kan alltså inte formulera en hypotes om varifrån, mera exakt, föräldrarna kom, och 

naturligtvis måste vi räkna med dels att fadern och modern inte hade exakt samma 

lågtyska dialekt, dels att barnet Hans Flörich kan ha hört många olika dialekter under 

sin uppväxt i Moskva. Målet var uppenbarligen att använda tyskt skriftspråk, så gott 

han nu behärskade det. Han använder därför inte de högfrekventa lågtyska orden ik, 

wat, dat utan skriver uteslutande ich, was, das, och det är de mer ovanliga orden som 

avslöjar den ursprungliga dialekten. Eftersom Flörich inte kan ha gått i en normal 

skola (någon sådan fanns inte i Ryssland på 1500-talet) måste föräldrarna eller en 

privatlärare ha tagit sig an pojkens skrivundervisning.  

Flörichs sätt att uttrycka sig i skrift avslöjar inte bara hans lågtyska bakgrund. Det 

berättar också för oss att han inte fick någon undervisning i latin eller franska – hans 

stavning av romanska lånord i tyskan är ytterst ovanlig och äventyrlig, t. ex. audigens 

(Audienz), katgismus (Katechismus), komisargen (Kommissarien), relion (Religion), 

suplekation (Supplikation), ransauung (Ranzionierung?). Ur former som relion kan vi 

dessutom dra slutsatsen att han inte uttalade något g-ljud i detta ord, utan ett i- eller j-

ljud; som hyperkorrekta former betraktar vi audigens och komisargen (dvs. Flörich 

lägger till ett ‹g› i skriften även i fall där det med säkerhet inte finns något g-ljud i 

uttalet). 

Om Hans Flörich föddes omkring 1577 var han ca 20 år gammal när han för första 

gången omnämns i det ryska kansliets dokument, år 1597 (se ovan), dvs. under tsar 

Fedor I:s sista regeringsår. Han fortsatte sin tjänst som tolk vid Posol’skij prikaz under 

tsar Boris Godunovs tid (1598–1605) och även under tsar Vasilij Šujskij (1606–1610). 

Under Godunovs tid, på sommaren 1600, var det meningen att Anca Arpov (som i de 

tre aktuella dokumenten omnämns som ”översättare”, переводчик) skulle åka till 

England tillsammans med sändebudet Grigorij Mikulin, men i sista stund ändrades 

beslutet och översättaren för latin, Andrej Grot, skickades i stället (Pamjatniki 1883: 

301–303; 305).
14

 Det var nog tur, med tanke på Flörichs obefintliga kunskaper i latin, 

och någon engelska kunde han naturligtvis inte heller. 

                                                             
13

 Vi tackar prof. Michael Elmentaler (Germanistisches Seminar Kiel, Niederdeutsche Abteilung) för denna 

information. 
14

 Allra först var det meningen att Ivan Fomin (ytterligare en översättare vid Posol’skij prikaz som antagligen 

föddes i Ryssland av utländska föräldrar) skulle åka till England, sedan utsågs Anca Arpov och till slut åkte 

Andrej Grot. Dokumentet är daterat Moskva, 8 juni 1600: ”Лѣта 7108 [=1600], июня въ 1 день, по гдрву ц. и 

в. князя Бориса Федоровича всеа Русии указу […] сказана была гдрва служба в аглинскую землю с 

посланником, з Григорьемъ с Микулинымъ, неметцкому переводчику Ивану Фомину; а гдрва денежного 

жалованья дано ему подмоги тридцать рублевъ, и по гдрву ц. и в. князя Бориса Федоровича всеа Русии 

указу Ивана Фомина в аглинскую землю посылати не велено, а сказано было в аглинскую землю 

неметцкому переводчику Анце Арпову, а гдрва жалованья – подмоги дано ему дватцать пять рублевъ 

[…] а ныне, по гдрву ц. и в. князя Бориса Федоровича всеа Русии указу, велено послати в аглинскую 

землю с посланникомъ, з Григорьемъ с Микулинымъ, латинского переводчика Ондрѣя Грота […]” 

(Pamjatniki 1883:300–302). 
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Många år senare, i februari 1612, när Flörich redan hade bytt sida (åtminstone 

inofficiellt), begärde rikskanslern Axel Oxenstierna ett intyg om den nyligen anställde 

rysstolken av Jacob de la Gardie. Eftersom svaret åtminstone delvis berör händelser 

som låg under den ryska perioden av Flörichs liv är det lämpligt att ta upp 

korrespondensen mellan kanslern och de la Gardie här. Kanslerns brev handlar först 

om andra saker, sedan kommer han in på Flörich:  

[…] Kiäre Brodher, här ähr een Rysstolck benempndtt [sic!] Hans Flörich, som kom ifrån Rysserne 

och till digh under Kexholm […] Och effter han här myckitt tilbiuder sigh, att vele lathe bruke sigh 

här uthi Cantzelijtt för een tolck och translator, och jagh icke synnerligen kenner till honom, huadh 

han hafver förr varitt, eller hvad han kan vara till troende, derföre begierer jagh vänligen af min 

Broder, du ville giöra migh så myckitt till villie, och gifva migh een underrättelsse om hans 

lägenheett, och hvadh K. M:tt skall hafua sigh till honom att försee, heller om man honom något 

förtroo skulle, ty han skiuter sigh altidh till min Broder och seger att min Broor veet om all hans 

lägenheett. Elliest hafver han fuller så myckitt jagh förnimmer förfölliere nogh, men om han hafver 

giordtt dem någott, vett jagh icke (AOSB, band I:2, s. 37–38).  

Svaret från Jacob de la Gardie fick kanslern den 18 juni samma år (brevet är daterat 

”Af Nougordz slott denn 22 Aprilis åhr 1612”):  

[…] Anlangandes Hans Flörich M[in] B[roder] förmäler om i sin schriffvelsse, szå haffver jagh fuller 

kändt honom, emedan han effter Storfurstens Wasilli Iwanowitz15 befalningh hooss Knäs Michaell 

Susche16 för een tolk brukades, då hann icke annars änn väll, som jagh förnam, hooss honom sigh 

förhöllth, och udi sitt ombetroddhe kall flijtigh bevijste. Haffver ock sedan jagh till Muschou kom 

förnummit, att han der hooss bemälte såsom och den näst förre Storfurste Boritz Gudenoff17 för een 

tolk är brukett vorden, derföre han och passerer, som jagh opå honom förnummit haffver, och godh 

lägenheet och underholdh der i Muschou hafft; men dett han sedan är udi onåder hooss Boris 

Gudonouff kommen och bleffven pischat och till Cassan förschickett, dett schall vara schedt derföre, 

att hann haffver fördt sigh i trätte medh dem, som haffve varitt för mere änn hann och, snarest sagt, 

de som Storfursten närmest vore, som jagh förnummitt haffver; derigenom såssom och derföre, att 

hann haffver emoott Storfurstens förbudh hollit krögerij, är hann udi denn olägenheet kommen, dogh 

kan hann fuller vara nyttigh der hooss M[in] B[roder], när hann bliffver udi information och aga 

hollen, denn han och fuller behöffver [...] (AOSB, band II:5, s. 9–11).  

Hur länge Flörich var i onåd hos Boris Godunov får vi inte veta. Anledningen skulle 

alltså ha varit att han å ena sidan hade kommit i konflikt med några personer som stod 

tsaren mycket nära, å andra sidan att han hade bedrivit illegal krogverksamhet. 

Intressant nog berättar ryska diplomater om Flörichs svåger, Hans Brakel, att han ägde 

en krog innan han blev anställd på Posol’skij prikaz (Lisejcev 2003:374); det verkar 

därför ganska sannolikt att Flörich hade något att göra med Brakels krog. 

Efter tiden i Kazan‟ togs Flörich tydligen till nåder igen, kanske i samband med 

Boris Godunovs död och Vasilij Šujskijs val till ny tsar (1606). Flörich fortsatte inte 

bara tjäna den nye tsaren som tolk, utan han avancerade uppenbarligen till och med 

från tolk till översättare (переводчик) för tyska. (Det är dock inte säkert att någon 

sträng uppdelning mellan dessa två kategorier var genomförd i början på 1600-talet; 
                                                             
15

 Vasilij Ivanovič Šujskij (ca 1552–1612, tsar 1606–1610). 
16

 Knjaz‟ Michail Vasil‟evič Skopin-Šujskij (1587–1610). 
17

 Tsar Boris Godunov. 
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redan i det ovan citerade dokumentet från år 1600 (fotnot 13) kallades Anca Arpov för 

översättare.) De äldsta dokument som bevisar att Flörich inte bara höll på med muntlig 

tolkning är översättningarna av fyra brev från den svenske kungen Karl IX 

(1599/1604–1611), som förvaras på det Ryska statliga arkivet.
18

 Översättningarna 

gjordes den 29 juni, 24 juli och 1 augusti 1608, och det finns anteckningar på själva 

dokumenten om att Anc Arpov och Roman Vybor
19

 har översatt dem (Lisejcev 

2003:359; 363).  

Under Šujskijs regeringstid – antagligen 1609 – anställdes även Flörichs svåger 

Hans Brakel (som var född i Ryssland), den redan omnämnde f.d. krögaren, vid 

kansliet som tolk för tyska (Lisejcev 2003:374). Brakel tycks ha varit yngre än Flörich, 

för D. Lisejcev (ibid.) kallar honom för Flörichs ”свояк и ученик”, ‟svåger och elev‟. 

Eftersom Flörich var äldre än Brakel och vi vet att han gifte sig redan i Moskva och 

fick minst två barn – fem gånger nämner han ”weip und kinder” (‟fru och barn‟) i den 

nedan transkriberade relationen – utgår vi ifrån att Flörich i första äktenskapet var gift 

med en syster till Hans Brakel (och inte tvärtom, dvs. att Brakel skulle ha varit gift 

med en syster till Flörich). Även Brakel blev senare rysstolk i Sverige, precis som 

Flörich. Anc Arpov omnämns i de ryska dokumenten så sent som år 1613–1614 i en 

lista över utbetalningar till tyska översättare och tolkar: han skulle då ha fått 25 rubel i 

lön (Lisejcev 2003:359). D. Lisejcev förmodar att summan motsvarar det som Arpov 

tjänade innan han skickades till de la Gardies armé (1609) och att man eventuellt år 

1613 inte hade fått riktigt klart för sig att Arpov / Flörich hade bytt sida. Senare 

betraktades Flörich som förrädare i Ryssland; de ryska sändebud som skulle träffa 

svenska diplomater 1615 tvingades protestera mot Flörichs eventuella närvaro vid 

förhandlingarna (ibid.). 

3. På väg till Sverige: tsarens tolk blir kronans translator 

Om Flörichs fortsatta öden är vi ganska väl underrättade genom hans egna brev till 

Axel Oxenstierna.
20

 Den 2 september 1609 skickades Flörich till Kexholm, 

tillsammans med två andra bojarer – han räknar alltså sig själv som bojar (den ene av 

de två andra var antagligen svågern, Hans Brakel). Kexholm skulle överlämnas till 

svenskarna. När Flörich kom till fästningen insisterade han på överlämnandet, enligt 

sin herres befallning (förmodligen menar Flörich generalen Skopin-Šujskij, inte tsar 

Šujskij). ”Rebellerna” som fanns i fästningen stod dock i hemlighet på 

”pleskoviternas” (= Pskovbornas) och den falske Dmitrijs sida och var nära att kasta 

                                                             
18

 RGADA, f. 96, op. 2, ed. chr. nr 31, l. 1; ed. chr. nr 32, l. 1; ed. chr. nr 33, l. 1; ed. chr. nr 34, l. 1. 
19

 Ingenting mera är känt i Moskva om översättaren Roman Vybor. 
20

 På RA, Oxenstiernska saml., E 601 (se närmare i fotnot 3), ligger tio brev av Flörichs hand (alla riktade till 

Axel Oxenstierna) och några av honom gjorda översättningar, däribland översättningen av ett brev som är riktat 

till Kung Gustav II Adolf. (Flörichs översättningar finns även på andra ställen på RA, t. ex. i Muscovitica-

samlingen.) Några av breven är odaterade; dessa ligger i början. De daterade breven är skrivna mellan januari 

1613 och januari 1616. 
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Flörich ”i vattnet” (i vattengraven?). När han hade varit där i 16 veckor räddades 

Flörich undan rebellerna av den svenske ryttmästaren Lars Andersson och hans folk – 

de tog honom i förvar. Flörich ville då återvända till sin herre i Moskva (tsar Vasilij 

Šujskij), men Andersson tillät inte det utan ville att han först skulle åka till Viborg och 

rapportera varför överlämnandet av Kexholm hade misslyckats. Under tiden hade ”der 

feltherr” (Jacob de la Gardie; namnet finns inte i relationen) lidit ett nederlag mot 

polackerna, men därefter hade han återigen samlat den svenska armén och påbörjat 

belägringen av Kexholm. Flörich kallades då till Kexholm, till de la Gardie, som 

försäkrade honom att han skulle få ”rikligt med land och folk” om han i fortsättningen 

ville tjäna den svenske kungen. Eftersom tsar Šujskij under tiden hade blivit avsatt 

(och Skopin-Šujskij dessutom hade dött den 23 april 1610), blev det lättare för Flörich 

att övergå i svenska kronans tjänst, men det tycks till en början ha skett inofficiellt. 

Hans första insats för den svenska armén var uppenbarligen ett hotbrev som Flörich 

skrev till invånarna i Kexholms län om att deras byar skulle brännas och inte ett enda 

spädbarn skulle förskonas om de inte försåg det svenska lägret med proviant. De 

omgivande byarna i Kexholm län började då förse belägringstrupperna med proviant, 

så att ”rebellerna” i fästningen så småningom tvingades ge upp. När man i Moskva 

hade fått reda på att Flörich nu tjänade svenskarna, konfiskerades allt som han och 

familjen hade ägt i Moskva. ”Om inte den polska regeringen hade anfallit Moskva vid 

denna tid, så skulle min fru och mina barn ha förvisats till eländiga trakter, där de 

skulle ha varit tvungna att stanna kvar till livets slut, och för dessa trogna tjänster har 

jag ännu idag inte fått någon ersättning” (s. [3]). 

Karl IX lät Flörich komma till Stockholm. Tolken fick audiens hos kungen, som 

ville att han skulle tjäna kronan, för ”han hade just nu inte någon man i riket, som han 

kunde utnyttja till detta ändamål” (ibid.). Dessutom, påpekade kungen, var ju den förre 

tsaren avsatt, så Flörich var inte längre bunden av någon ed. Kungen lovade igen att 

Flörich skulle få rikligt med land, folk, kläder och pengar. Den blivande rysstolken 

tackade dock inte ja med detsamma, eftersom hans fru och barn var i fara i Moskva, 

men han lovade tjäna svenske kungen ” i tysthet” (”in der stille”), så länge ”det ryska 

kriget” fortsatte. Kungen var nöjd med svaret och lovade Flörich åtta daler per vecka. 

När dock ”der feltherr” (de la Gardie) hade erövrat Novgorod och hertig Karl Filip 

skulle resa till Viborg, avlade Flörich sin ed till kronan (s. [4]).
21

 Frun och barnen hade 

under tiden med fara för livet och med stöd från goda människor lyckats ta sig ut ur 

Moskva (frun hade klätt ut sig till man), först till Jaroslavl‟, sedan därifrån till 

Novgorod. 

                                                             
21

 Flörich vistades tydligen i Stockholm i februari 1611; jfr. RReg., 18 februari 1611: Räntmästaren Pelle 

Pedersson får i uppdrag att ge Hans Flörich, ryssetolken, en veckolöning, ”medan han där i Stockholm vistas”. 

Samma dag får Erik Jöransson och Sven Månsson i uppdrag att göra i ordning den gård som tidigare tillhörde 

”Kasten Grönewall” för Hans Flörich. (Carsten Grönewald omnämns av Tarkiainen 1972: 499 som rysstolk i 

Stockholm för åren 1599–1607.) 
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Den 24 oktober 1612 fick Flörich sin officiella ”beställning” som translator i Gustav 

II Adolfs kansli.
22

 Från 1612 räknar också Flörich sin anställning: ”[…] anställningen 

fick jag 1612” (s. [5]). Flörich nämner i den nedan transkriberade relationen att han 

varit änkeman en tid och att Oxenstierna då sagt till honom att det var kungens 

önskemål att han skulle gifta om sig, så att han skulle kunna lita på honom desto mera. 

(Kronan föredrog rent allmänt gifta tjänstemän, antagligen för att en gift man inte så 

lätt bytte land och därmed blev mer pålitlig än en ogift man eller en änkling.) Det 

framgår inte ur brevet när första frun dog. Antagligen hände det ganska snart efter 

hennes ankomst till Sverige, eftersom två söner och två döttrar hade hunnit födas i 

Sverige fram till tidpunkten när relationen skrevs, dvs. förmodligen omkring 1628 – vi 

antar att det var fråga om barn han fick med den nya frun, Dorotea Anrep.
23

 (I ett annat 

odaterat brev skriver Flörich dock om tre söner och tre döttrar som han har ”begåvats 

med av Gud här i riket”; se citatet på s. 59). Vi vet inte vad som är sant, men vi antar 

att han kanske i detta fall räknade med också de två barn som föddes i Ryssland, trots 

hans tillägg ”hir im reich”. Att det skulle ha fötts ytterligare två barn under Flörichs 

sista fem–sex år i livet, mellan den nedan transkriberade relationen och detta odaterade 

brev – som dock bör ha kommit till 1626, eftersom Flörich skriver att han har tjänat 

kronan i 14 år – förefaller osannolikt, i synnerhet som den nedan transkriberade 

relationen möjligen kom till efter 1626. Om den tillkom tidigare kan det bara röra sig 

om några månader.) 

Om anledningen till sidbytet berättar Flörich mot slutet av sin ”ödmjuka relation” 

(s. [6–7]): ”Och eftersom jag dagligen måste infinna mig vid Kungl. Maj:ts hov och 

tjänstgöra så ber jag om att få den betalning som jag har rätt till enligt mina 

anställningsvillkor […] för jag har inte kommit till riket som fånge, inte heller har 

nöden tvingat mig att komma hit med de mina, utan det jag gjorde skedde på grund av 

kristlig kärlek till detta lovvärda kungarike, och jag hade mycket större lust att tjäna en 

kristen potentat som tillhör samma religion som jag själv än en barbarisk nation, en 

som jag måste tjäna på grund av tvång, fastän jag inte hade någon anledning att klaga 

över deras underhåll.” Han känner sig orättvist behandlad och jämför här sin situation i 

Sverige med den som varit aktuell i Ryssland. Jämförelsen är inte till fördel för 

Sverige: den ”barbariska nationen” hade betalat honom bra, medan det ”kristna riket” 

inte höll sina ekonomiska löften.  

                                                             
22

 RA, RReg. 24 oktober 1612. Se också 23 oktober, öppet brev för Hans Flörich, rysstolk, angående 

lönesumman. 
23

 Två brev skrivna av Dorotea Anrep till Axel Oxenstierna (efter Flörichs död, förmodligen under dödsåret 1632 

och senare) ligger efter mappen med Hans Flörichs brev på RA (E 601). I den första skrivelsen ber änkan 

kanslern Oxenstierna om att godsen som förlänades till hennes avlidne make för många år sedan nu skulle få 

överföras på dotterns make, Johan Ziton, som tjänstgjorde vid denna tid i Tyskland. Den andra suppliken (inte 

heller den är daterad) är antagligen skriven året därpå, 1633. Det framgår att Oxenstierna hade gått med på denna 

överföring, men den tycks inte ha blivit genomförd, så Dorotea Anrep upprepar sin vädjan. 
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4. Flörichs villkor i Sverige som kronans rysstolk 

Flörichs skrivelser är fulla av klagomål över behandlingen i Sverige, över löften som 

aldrig infriats osv. Han hade lockats över till kronans tjänst genom utfästelser om goda 

ekonomiska villkor: åtta daler i veckan (dvs. drygt 416 daler per år), två uppsättningar 

kläder per år, ”rikligt med land och folk”. I den nedan transkriberade relationen klagar 

han bittert över att han inte fått ett enda öre i lön under tio år, utan varit tvungen att 

leva uteslutande på förläningarna, som dock till största delen hade varit magra och i 

dåligt skick (s. [4–5]). För översättningen av Luthers katekes – som tog ett år i anspråk 

– hade han blivit utlovad 1000 daler; dessa pengar hade han inte heller fått. Under alla 

15 åren sedan hans anställning började hade han fått sammanlagt 770 daler och två 

uppsättningar kläder, vilket innebar att kronan var skyldig honom – enligt hans 

beräkning – 40 430 daler, utöver kläderna. Summan verkar alldeles för hög: 416 daler i 

15 år = 6 240 daler, plus 1 000 daler för katekesöversättningen och 400 rubel för fruns 

flykt från Moskva. Vilken växelkurs vi än antar för rubeln, så kommer summan aldrig 

i närheten av 40 340 daler.
24

 Tyvärr finns det i brevet ingen förklaring till hur han 

kommer fram till denna summa. Det kan inte uteslutas att svaret fanns i den supplik 

som han enligt egen utsago lämnade in ungefär samtidigt, men som inte finns i arkivet. 

Flörich nämner också att han har tjänat i Pskov (”under der Pleskau”; den svenska 

belägringen av Pskov ägde rum 1615), och det med fem (egna) hästar; därefter hade 

han varit revisor i Ingermanland under ett helt år,
25

 tydligen också utan ersättning. 

Innan dess hade han varit i Viborg under ett helt år, med fru och barn; 1614 hade han 

följt med kungen till Narva, återigen med fem egna hästar (s. [6]). 

Enligt vår uppfattning finns det ingen större anledning att tvivla på att det som 

Flörich skriver är korrekt (ur hans perspektiv), att hans klagomål var befogade. Det 

skulle säkert inte ha varit meningsfullt att försöka lura kanslern; rikets utgifter var 

alltför väl dokumenterade i räntekammarböckerna för att ett försök till bedrägeri skulle 

haft chans att lyckas. Han åberopar dessutom tullmästaren och räntemästaren som 

vittnen på att han under 15 år inte har fått mer än 770 daler och två uppsättningar 

kläder (”wie ich solches beweisen kan mit des zolners und rentmeisters seiner hant”, 

s. [5]). Å andra sidan ska dessa klagomål tas med en nypa salt. Det var i själva verket 

högst ovanligt att kronans ämbetsmän fick sin lön enligt kronans kontrakt (Droste 

2006: 193–233). Flörich hade fått en hel del förläningar, precis som andra ämbetsmän. 

Det var dessa gods han levde på och som han försökte säkra i familjens ägo för 

framtiden. Det krävde dock att hans arvingar stannade kvar i kronans tjänst. Änkans 

två bevarade brev till Oxenstierna
26

 gäller precis denna fråga. Flörichs klagomål bör 

                                                             
24

 A. Sjöberg (1984:30) har tolkat första siffran som en etta och kommer så fram till summan 10 430 daler. 

Denna summa är visserligen något mer realistisk än 40 340 daler. Vi kan dock inte tolka första siffran som en 

etta, som A. Sjöberg gör.  
25

 Fullmakten ang. revisorskapet undertecknades den 28 oktober 1615 (RReg.). 
26

 RA, Oxenstiernska saml., E 601.  
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därför tolkas som ett sätt att påminna Oxenstierna och därmed kronan om deras 

förpliktelse mot honom och hans familj. Ingenting tyder på att Flörich någonsin hade 

brist på tillgångar. 

I brevet betonar Flörich ideligen hur mycket nytta han har gjort för kronan – som 

translator, som översättare av katekesen, som revisor i Ingermanland. Där hade han 

skaffat sig många fiender, som han skriver i den nedan transkriberade texten (s. [6]). 

En av dessa fiender var Evert Horn, vid denna tid högste befälhavare i Narva. Horn 

begärde hos kungen att en rättegång skulle hållas mot Flörich i syfte att få honom 

utvisad ur landet (Sjöberg 1984:28). Anledningen till att Evert Horn blev rasande var 

ett odaterat brev av Flörich till Oxenstierna, det tredje i ordningen på Riksarkivet, som 

dock med säkerhet kom till betydligt tidigare än de två mycket långa relationer som 

ligger överst i Flörich-mappen. Brevet bör ha kommit till under den tid när Flörich var 

revisor i Ingermanland, efter insatsen i samband med Pskovs belägring, dvs. omkring 

1616. Sjöberg (1984:27–28) refererar detta brev ganska utförligt. Den rysktalande 

befolkningen i Ingermanland tycks ha haft förtroende för Flörich och klagat bittert 

över alla orättvisor – plundringar, skatteindrivningar osv. – som de utsattes för av den 

svenska ockupationsmakten, så att de var tvungna att fly från Novgorodområdet. 

Enligt det nedan transkriberade brevet begärde bojarerna, köpmännen och bönderna i 

Ingermanland i en petition till Gustav II Adolf att Flörich skulle bli deras kommissarie: 

”Dar benewen so ist es auch ir[er] G[nade] bewust, das alle die boiaren, kaufleute und 

bauren in der Ingermanschen herschaft mich von ir. K. M. vor iren komisargen begeret 

haben, wie ire suplecation ausweiset, das ich bie mir habe (mit iren henden 

underschrewen), und ir. G. es auch aus dieser bie gelechter translation sen werden” 

(s. [5]). Den ”translation” som Flörich här nämner är antagligen den fjärde odaterade 

skrivelsen i Flörich-mappen, riktad till kungen och undertecknad av ett flertal personer 

med ryska namn. 

Enligt Kari Tarkiainens banbrytande arbeten om kronans rysstolkar hörde Hans 

Flörich till den lilla grupp tolkar som livnärde sig huvudsakligen på förläningar 

(Tarkiainen 1972:502). Till en början, 1612, fick han en förläning i Huittis (= Vittis) 

socken i landskapet Satakunda (Västra Finland, Björneborgs region), som framgår ur 

ett öppet brev av Gustav II Adolf. Genom brevet (daterat Stockholm den 10 november 

1612) garanterades ”wår troo Tienere translator och Rydztolk Edle och wälbördigh 

Hans Flörich” skatteintäkter från 28 hemman; i gengäld skulle den ordinarie lönen 

minskas med 100 daler.
27

 Senare, den 22 juni 1615, fick han nya förläningar, nu i 

Skånella socken i Uppland (idag i Sigtuna kommun).
28

 Den 27 juli 1619 fick Flörich 

en förläning på fyra ursprungligen klosterhemman i byn Harg (också Skånella socken). 

Flörich byggde ut gården till ett säteri, som stod färdigt 1620 (Almquist 1931:653). 

Den 29 april 1629 utökades förläningen med ytterligare ett skattehemman (Gällsta) i 
                                                             
27

 RA, RReg. Hela brevet är utgivet i Handlingar, s. 92–93. 
28

 RA, RReg. 1615 jan.–juni, fol. 498. 
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samma by (ibid.:637; 653). Samma år, 23 december, fick Flörich en ny förläning, den 

här gången i Harby by (Fresta socken, Vallentuna härad), där han omedelbart 

påbörjade en säteribyggnad. Denna gård övergick efter Flörichs död till sonen Gustaf 

(24 okt. 1634) och sedan till änkan, Dorothea Anrep (10 juni 1646) (ibid.:653). Flörich 

själv var dock mycket missnöjd med förläningarna och hade hellre velat ha en vanlig 

lön, i likhet med de andra rysstolkarna. Hans inställning till förläningarna framgår 

mycket tydligt ur ett odaterat brev till Oxenstierna på Riksarkivet. Brevet måste ha 

kommit till ungefär 1626, eftersom Flörich skriver att han har tjänat kronan i 14 år (här 

citerat i vår översättning till svenska): 

[…] Jag har begett mig frivilligt från Moskvastaten till den svenska kronan, med fru och barn och 

med förlust av allt som jag ägt, men i förhoppningen att jag här skulle få kompensation. Så har jag 

hittills tjänat svenska kronan i 14 år, hederligt och troget. Hans Kungl. Maj:t har visat alla bojarer och 

tolkar som har lämnat Moskvastaten och kommit till svenska kronan stor nåd. De har fått rikligt med 

arv- och förläningsgods, medan jag däremot av Hans Kungl. Maj:t till mitt säteri enbart har fått fyra 

öde bondgårdar och en kvarn. Det fanns varken hus eller staket. Allt som finns har jag byggt upp på 

egen bekostnad, jag har därför försatt mig i stor skuld. Dessutom har jag också av kungliga majestät 

fått en förläning här i Uppland och i Finland. Bondgårdarna där är till större delen ödelagda och 

bönderna så fattiga, att jag inte kan få ut mitt underhåll ur dessa gårdar. Eftersom denna förläning 

värderas så högt ber jag Ers nåd i all underdånighet att Ers nåd må nådeligen minnas mina trogna 

tjänster, som jag har gjort Hans Kungl. Maj:t och svenska kronan från första början, och må fungera 

som min nådige patron och gynnare så att även jag erfar den nåd som alla de andra erfarit som har 

lämnat Moskvastaten för svenska kronan; [jag begär] att jag får göra en ärftlig sätesgård av den 

bondgård som jag har fått som förläning här i Uppland, såsom det bifogade papperet visar. De övriga 

bönderna vill jag gärna i underdånighet lämna ifrån mig igen till Hans Kungl. Maj:t, såväl här i 

Uppland som i Finland, där jag under hela mitt liv aldrig har bott med fru och barn. [Det gör jag för 

att] min familj efter min död inte ska behöva tigga bröd, för Gud har skänkt mig sex barn här i riket, 

tre söner och tre döttrar. På detta ber jag Ers nåd om en nådig förklaring och svar.  

Ers nåds underdånige 

Hans Flörich M[anu] p[ropria] 

På det bifogade papperet står: 

De nedan förtecknade bönderna ber jag att få som ärftlig förläning till min sätesgård, eftersom jag 

inte har en enda bland dem som jag kan utnyttja till mitt underhåll [följer en lista på 11 namn och 

platser] De arrenderar alla 144 tunnland. Fastän de till största delen är mycket fattiga, så kommer jag 

med tiden att göra folk av dem, om jag får dem som ärftlig förläning. 

Hans Flörich M[anu] p[ropria]  
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Transkriptionen  

Den odaterade ”ödmjuka relation” som vi nedan har transkriberat måste vara skriven 

någon gång mot slutet på 1620-talet: Flörich nämner den översatta katekesen, ”das 

katgismus buch“ (s. [5]), som ett avslutat kapitel. Han fick uppdraget att översätta 

katekesen 1625; arbetet tog honom ett år (”und habe dar ein gans iar uber gearbeidet”, 

ibid.). Brevet skrevs således tidigast 1626. Det faktum att han talar om en ”bok”, inte 

bara om en skriven text, kan tyda på att relationen skrevs efter att boken var tryckt, 

dvs. 1628 eller ännu senare, dock senast 1632 (hans dödsår). Antagligen var denna 

odaterade skrivelse en av de sista som han lämnade in till regeringen, och ganska 

säkert den sista som är bevarad. 

I vår transkription skriver vi ut förkortningar [inom hakparentes], förutom sådana 

som förekommer regelbundet; dessa skriver vi ut bara en gång. Det som Flörich har 

lagt till i marginalen har vi tagit in i texten (inom rund parentes). Eftersom vi många 

gånger inte entydigt kan avgöra om det föreligger versaler eller gemena använder vi 

bara gemena, förutom i egennamn och titlar. Vi har även ”moderniserat” 

interpunktionen. I de fall när vi har hittat ett svårbegripligt ord i en ordbok, förklarar vi 

dess betydelse i en fotnot. Även i några fall när vi inte har kunnat belägga ett ord anger 

vi dess (förmodade) betydelse i en fotnot. 

 

RA, Oxenstiernska samlingen, E 601 

|s. [1]| Eine demötige relation an ir[e] G[naden] dem heren Rikes Canseler zu der 

suplekation, das ich ir[er] G[naden] zu vorne in undertenikeit uber antwert habe. 

A[nn]o 1609, den 2. september, hat mich der gros furst aus der Muskau, Kneß Wasileij 

Iwanowitz Suskij,
29

 mit 2 andere boiaren nach Kecksholm gesant, das ich die 

lewelerung
30

 ir[er] K[öniglichen] M[ajestät] zu Sweden thun solte. So ich aber zu den 

rebellen in die festung gekamen bin, so habe ich nach laut meines heren befell auf die 

lewelerung gedrenget, und dieweile das die schelmer sich hetten zu den pleskowiteren 

geslagen, und helten in geheim mit dem Dmitrio, so wer ich scher dardurch ins wasser 

geslagen wurden, nachdem ich red
31

 16 wochen bie ine gewesen war, wen ich do 

durch den ritmeister Lars Andreson und seine reuter nicht errettet wer geworden, den 

ich mit meinen bie habenden vorschreue[n] gehat habe. Do ich aber in des ritmeisters 

gewalt geraten war, so wolt er mich nicht den wech zu meinem heren nach der Muskau 

zien lassen, besunder ich solte erstlich zu ir. K. M. komisargen nach Wiborch komen, 

und ine allen bericht thun, wuran das die lewelerung gemangelt hat. Nach kurzen tagen  

                                                             
29

 Vasilij Ivanovič Šujskij. 
30

 Detta ord förekommer tre gånger i brevet och stavas alltid på samma sätt. Vi har inte kunnat dokumentera det i 

någon ordbok, men förmodar att det som avses är ‟överlämnande‟; jfr. lågtyska lēveren (levern, lēverêren) (Mnd. 

Handwb. II, spalt 802), med en dissimilation (‹l› i stället för ‹r›) och den högtyska ändelsen -ung. 
31

 ‟redan‟ (jämför Mnd. Handwb. II, spalt 1958). 
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Illustration 2. Första sidan av Hans Flörichs ”ödmjuka relation” på Riksarkivet. 
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darnach seint zeitung von ir. G. dem feltheren gekamen, das seine krigesleute under 

Zarowsoimisch dem Polen zu getogen seint, und er mit geringem folke kaum davon 

gekamen ist. Do bin ich zu Wiborch angehalten wurden. |s. [2]| Darnach aber so hat 

der feltherr wider die swedische krigesmacht zusamen gebracht und hat Kecksholm 

belegert, und hat auch do fort nach mich gesant, und do ich zu ir. G. gekamen bin, so 

hat er mich vorsechert, so ferne ich ir. K. M. erlich und treulich denen wil, so solte ich 

also reichlich mit lant und leute vorsorget werden, das mich die tausche nicht 

gereuwen sol, die ich gethan habe. Do ich aber erfaren habe, das mein herr vom 

regemente apgesetzet war, so habe ich auch auf die vorsecherung meine denste zu der 

kron Sweden erweisen wollen, und dieweile das do im leger ein mangel an prowiant 

war, so habe ich in das len geschrewen, sie solten sich an die rebelsche schelmer nicht 

keren, die sich in der festung vorsperet hetten, besunder solten gutwillich das leger 

prowianteren, so ferne sie aber das selbige nicht thun wollten, alsden so solten sie 

uberzogen werden mit brant und swert, und solt auch kein kint in der wegen geschonet 

werden. Solchen schriwen hat das len erschreket gemachet und haben sich gutwillich 

mit prowiant und allerley auslagen ins leger begeben, und daraus so blef eine 

stanthaftig belegerung, und die rebellen, die blewen dardurch bedwungen, und musten 

sich auch gar zu letz ergeben. Solches sol mich der her Kamerrat Mans Martenson 

zeugen, das ich in dem der kron Sweden meine denste erweiset habe, nachdem ich 

weip und kinder und alle das meine in der Muskau gehat habe. Do die Reusche stende 

in der Muskau solches erfaren haben, das ich mich wieder sie gebrauchen las, so haben 

sie von den meinigen alle das ire genomen, und |s. [3]| wen zu der Zeit sobalde die 

polsche regerung in der Muskau nicht zugeslagen hette, so weren mein weip und 

kinder in das elende gesant, da sie wol ir tage hetten in bleiben mösen. Vor solche 

treue denste habe ich noch bies hero nichtes bekomen. Darnach aber, do ir. K. M. 

hochlöplicher gedechtenis Konig Carl von mich erfaren haben, so hat er mich ins rich 

vorschrewen. Und do ich bie ir. K. M. audigens bekomen habe, so haben ir K. M. 

begert, ich solt im denen, den er hette solchen man itz im reiche nicht, den er 

dergestalt gebrauchen konde. Dar benewen so wer auch mein her vom regemente 

apgesetzet, so wer ich meines edes los. Dar benewen so haben ir. K. M. mich auch 

seine hoge gnade angemeldet, beide mit lant und leute, kleder und gelt mich reichlich 

zu vorsorgen. So habe ich ir. K. M. vor die grose gnade höchlich gedanket, und habe 

es darumb nicht an nemen wollen, dieweile das ich noch mein weip und kinder in der 

Muskau gehat habe. Besunder habe mich vorplichtet, in der stille ir. K. M. zu denen 

erlich und treulich, so lange die Reusche feide sten würde, wie ich auch bies hero 

gethan habe, als mich Gott helfen sol an leip und sel. Damit so seint ir. K. M. zufriden 

gewesen und haben mich die woche 8 daler vorordenet zur leung
32

. Do aber ir. G. der 

                                                             
32

 zur leung = ‟utöver förläningen‟? Ordet leung skulle kunna vara ett försök att översätta det lågtyska leeninge 

(‟förläning‟) – även dokumenterat utan ‹n› som lîinge (jämför Mnd. Handwb. II, spalt 785; 818f.) – till högtyska: 

om det lågtyska suffixet -ing(e) ersätts med den högtyska formen -ung kommer man fram till lî-ung, dvs. en 

form som liknar leung i brevet. (Vi tackar Michael Elmentaler för detta tolkningsförslag.) 
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feltherr der nowgarschen herschaft mit den zugehörigen festung durch ir. K. M. 

krigesmacht ist mechtich geworden, und ir. F[ürstliche] G[naden] Herzuch Carl 

Pfhylip durch den kontrackt nach Wiborch vorreisen |s. [4]| solte, so habe ich auch 

mein rewers ir. K. M. und der Kron Sweden apgelecht. Was aber mein weip und 

kinder belanget, die do in der Muskau gewesen seint, die haben do durch gute leute 

hülf und bystant ir leip und lewent gewaget, und haben sich aus der Muskau nach 

Iereslaw begeben, und als den von dannen mit groser unkostung und leibes gefar, in 

mans kleder vorklet, und seint nach Novgaren gekamen, den zu der zeit hetten die 

ieroslauschen und novgarschen einen stilstant gemachet, dieweile sie gedachten, einen 

grosfursten hier aus dem reiche zu haben. So hat meiner hausfrauwen die reise 400 

rubel gekostet, dar vor so habe ich auch die vorgeltung nicht bekomen, den ir. K. M. 

die hetten mich die vorheisung getan, das er mich die meinigen schaffen wolte, es sei 

durch ransaaung
33

 vor gelt od[er] sunst vor gefangen aus zu beuten, und dieweile sie 

aber durch ir egen unkostung leip und lewent gewaget hat, so was mich ir. M. auch 

schuldich, meinen schaden zu erlegen und seine königleiche gunst und gnade zu 

erzegen, dergestalt sie ich mit weip und kinder hir ins reich gekamen (mit vorlust alle 

das meine), und habe der Kron Sweden 15 iar gedenet noch laut meinem ede und 

obligation, und was mein underhalt gewesen ist, das ist ir. G. genochsam bewust. Dar 

benewen so ist es auch in meiner suplekation vormeldet, das ich ir. G. uberantwert 

habe, des solt ich auch alle iar 400 d[aler] und 2 kledung haben. So habe ich in 10 

iaren nicht einen heller bekomen, besunder ich habe mich mösen von der vorlenung 

behelfen, die merendels vor armet verwo- |s. [5]| stet gewesen ist. Dar benewen so 

habe ich auch in den 15 iaren nicht mer bekomen als 770 d[aler] und 2 kledung, wie 

ich solches beweisen kan mit des zolners und rentmeisters seiner hant. So solt mich 

wol billich bie ir. K. M. im reste sten 40400 und 30 d[aler] nach laut meiner 

bestellung, ane die kleder, den die bestellung habe ich bekomen a[nn]o 1612. Dar 

benewen so ist es auch ir. G. bewust, das alle die boiaren, kaufleute und bauren in der 

Ingermanschen herschaft mich von ir. K. M. vor iren komisargen begeret haben, wie 

ire suplecation ausweiset, das ich bie mir habe (mit iren henden underschrewen), und 

ir. G. es auch aus dieser bie gelechter translation sen werden. Dar benewen so habe ich 

auch ir. K. M. meine denste bewesen, indem das ich habe die heuptartikel der gansen 

heiligen schrift in die reusche sprache gebracht, wie das katgismus
34

 buch ausweiset, 

und habe dar ein gans iar uber gearbeidet, aber die 1000 d[aler], die mich dar vor zu 

gesaget seint, habe ich noch bies hero nicht bekomen. Dar benewen so weisen sich 

auch ir. G. gnedigst zu erinneren, do ich eine raume Zeit noch meiner seligen frawen 

dot witwer gewesen sie, so haben ir G. zu mich gesaget, das ir K. M. wille wer, ich 

solte mich wider befrien, alsden so worden sich ir K. M. testo besser auf mich 

                                                             
33

 ransauung är förmodligen en transponering av det lågtyska ranzûn (‟lösen, lösesumma‟; jfr. Mnd. Handwb. II, 

spalt 1858) till högtyska, försedd med ett. ex.tra ‹g› så att ändelsen liknar det vanliga högtyska -ung-suffixet. 

(Den korrekta högtyska formen skulle ha varit Ranzion, eller Ranzionierung.) 
34

 I stället för Katechismus (‟katekes‟). 
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vorlassen. Was aber meines underholtes belanget, do wolten ir G. gut vor sein, das ich 

das alle iar haben sollte. Auf solche tröstliche zusage habe ich mich wider befriet und 

habe hir im reiche 2 söne und 2 döchter gezeuget, aber nach der zeit auf meine 

bestellung nicht einen heller bekomen. |s. [6]| Dar benewen so habe ich auch mit ir. G. 

mich in ir K. M. densten under der Pleskau gebrauchen lassen (mit 5 perde) und 

darnach ein gans iar die ingermanlansche festung gerewideret, viel fiende gemachet, 

und keine vorgeltung davor bekomen. So habe ich auch zu ir. K. M. hochzeitliche 

erendagen mich mit 2 perde ausgestoferet, und mit den lantsaten durch die munsterung 

geritten, das mich auch ein erliches gekostet hat. Zuforne so habe ich auch ein gans iar 

mit weip und kinder zu Wiborch gelegen und dar nach wider a[nn]o 1614 mit ir. K. M. 

noch der Narwe gefolget (auch mit 5 ferde), und vor das alle nicht mer in den 15 iaren 

als 770 d[aler] und 2 kledung bekomen. Derenhalben gelanget an ir. G. meine fleisige 

und demötige bitte, ir. G. die wolten mich die gnade erzegen und meine not und trewe 

denste ir. K. M. vordragen, auf das ich mucht einmal in den 15 iaren klaglos befunden 

werden und mucht nach laut meiner suplekation gekontenteret werden. Und so ich 

deglich an ir. K. M. howe aufwarten sol und meine denste leisten, so bitte ich, das ich 

mach nach laut meiner bestellung, zur hof zerung und kledung, die bezalung haben, 

den ich bin hier vor keinen gefangenen ins reich geraten, so hat mich auch dar die not 

nicht zu gebracht, das ich mich mit den meinigen hie ins reich gegeben habe, den was 

ich getan habe, das habe ich getan aus christlicher liebe zu diesem löplichen 

königreich. Und hab viel mehr lust zu denen gehat einen christlichen potentaten, der 

meiner relion gewesen ist, als solcher barbarscher nation, |s. [7]| dem ich aus dwanck 

habe denen mösen, wie wol ich uber ir underholt nicht habe zu klagen gehat. Solche 

demotige relation habe ich ir. G. in undertenikeit nicht vorenthalten könen, dieweile 

ich die gelegenheit nicht habe antreffen könen, meine not muntlich vor zu tragen, den 

ich mues mich noth halben des königlichen howes entslan, und die slawerie zu lande 

gebrauch und vorges scher dardurch alles, was ich zu vorne gekunt habe. Den der ein 

tolk sein will, der mus deglich am königlichen howe sein und sich bei der ubrikeit 

gewenen, auf das wen dar sachen vorfallen wurden zu tolken, ane schau frie heraus 

fören, und dar benewen deglich wol geklet sich vor seiner ubrikeit sen lassen, den dis 

löpliche königreich is wol so reich, das es kan 10 translatoren am howe halten. Aber 

ich bin nu alleine und mus deglich klagen und weis nicht, wurumb ich nicht gefördert 

werde. Hirauf bitte ich ir. G. umb ein gnedige erklerung und antwort. 

ir. G. 

alle zeit underteniger  

und getrewer dener 

Hans Flörich m[anu] p[ropria] 
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