Om släkten von Knorring –
några nedslag i en lång och brokig historia
Presentation på Riddarhuset 3.9.2016
XIX ordinarie släktmötet
av Reinhold Enqvist

Copyright författaren och bildernas event. rättsinnehavare. Kan användas internt inom släkten.
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Uppfattningen om ”min” släkt
- alla har olika uppfattningar om sin släkt
- barndomens samvaro; jul, påsk, sommar etc.
- fotoalbum, släktkrönikor, publikationer, webben m.m.
- kusinträffar, släktmöten, föredrag, skvaller o.a.
Huvudregel: 2–4 generationer i medvetandet
- jag skall försöka vidga perspektivet
- svårt: stor släkt med lång historia och mycket material
- materialet delvis osäkert, och mera hittas hela tiden
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Hur uppfattar du din släkt?
Stamtavla

eller

Antavla

Troligen som en kombination
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Släkten von Knorrings ursprung
- Ätten kan härledas från furstendömet Eichsfeld i Tyskland
- Borgen Rusteberg, senare även andra orter i trakten
- Se bild 1.26 s. 29 i ”Ätterna Knorring”
- Ämbetsmannasläkten Knorr verkade där redan på 1100-talet
- Eichsfeld förblev katolskt som del av ärkestiftet Mainz
- 1803 en del av konungariket Preussen
- Blev DDR:s västligaste del mot Förbundsrepubliken
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Eichsfeld i Thüringen

Informativ
detaljkarta i ”
Ätterna
Knorring”
bild 1.29
sida 29
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Vad/vem är då en ”Knorr/e”?
”Namnet hör till den namngrupp som betecknar en egenskap hos
den ursprungliga bäraren; i detta fall var det fråga om en kort,
tjock och i överförd bemärkelse också oborstad och föga älskvärd
människa”
Kanske bra med lite nytt blod via de många ingifta kvinnolinjerna?
Den första kända anfadern är Gunterus de Rusteberc, f. ca 1070

Släkten tillhörde den europeiska uradeln (frälset).
Senare introducerad på samtliga Baltiska riddarhus,
och i Sverige och Finland.
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Vår första oborstade förfader

(Tab. I s.30)

i Eichsfeld

!
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Varför upp mot Baltikum?
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Kurland, Ösel och Moon (Muhu)

(s. 46)

i Kurland

"

➔➔➔
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Ösels (Saaremaa) historia
- Beboddes troligen av skandinaver och ester
- 1206 korståg av danskar, svagt resultat
- Kristnades av Albert av Riga 1227 (Tyska Orden)
- Såldes ca 1345 till Tyska Orden av Danmark
- Såldes 1559 till Danmark (när Tyska Orden upplöstes)
- Svenskt 1645–1710 (efter freden i Brömsebro)
- Del av ryska guvernementet Livland (freden i Nystad 1721)
#

#

Peddast på Moon

#
11

Johann III

(Tab. 101 s.54)

- f. ca 1525 Kurland, d. senast 1586
- Amtman på Moon 1563, dansk regementskvartermästare
- Kong Fredrik II av Danmark förlänar honom Peddast 1566
- Den första som kallas Knorring
- Stamfader till alla idag levande Knorringar
- Ättlingar har sedan introducerats i Baltikum, Sverige och Finland
- Nu är vi fördelade i flera olika ätter och grenar
- Dessutom fanns en del nu utdöda släkter
- Hans bror Franz II var stamfader till en adlig och en friherrlig ätt i
både Sverige och Finland, samt ätten Knorr i Kurland.
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Hur hänger allt detta ihop?

(Bild 1.1 s. 13)

➔

➔
$
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Sköldemärket, släktvapen och släktgårdar
- Genom tiderna ett antal varianter av sköldemärket och släktvapen
som förändrats enligt behov och smak
- Många diskussioner om vad som är rätt och fel
- Många gårdar har besökts under släktresorna
- Gårdarna bytte ägare, ofta, och av olika orsaker
- Många restaurerade, men flera ännu i dåligt skick, eller ruiner
- De finns beskrivna bl. a. i den tillgängliga släktlitteraturen
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Berömda och remarkabla Knorringar
- I ”Ätterna Knorring” finns ca 2000 personer presenterade
- På nätet hittas en mängd varierande material
- Den genealogiska och historiska litteraturen kryllar av
Knorringar
- Släktföreningarna kunde aktivare lista intressant material
- Se vonknorring.fi (svår att hitta, samt ”harmful”)
- och vonknorring.com i Sverige (ingen länk till oss)
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Heinrich III Knorre
-

(Tab. 10 s. 32)

f. ca 1315 Eichsfeld, d 1383
deltog i släktens landavträdelse 1348 (1/8)
omnämnd i många affärer och rättegångar
talman för ärkebiskopen Gerlach 1367
fogde till Salza 1371 i Thüringen*
beslagtog 5 mantal land i Breitenbich, senare huvudsäte
högt ansedd, talman 2 ggr vid fredsslut
gift Jutta von Stockhausen, första kända Knorr-makan
båda testamenterade allt till svärsonen Johann von
Wintzingerodes

* Hermann von Salza, framgångsrik Tyska Ordens stormästare 1209–39
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Heinrich Knorr

(Tab. 51 s. 45)

- f. ca 1400 (möjligen son till Heinrich VI i Eichsfeld, tab. 16)
- förlänades Pelzen i Goldingen i Kurland av ordensmästaren
Heidenrich Vilke 1441.
- Troligen den första som flyttade till Kurland
- Flyttade möjligen till Livland.
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Franz

(Tab. 53 s.46)

- f. ca 1515 Kurland, d. ca 1550 (47–53)
- Barnlös, inte släkthistoriskt intressant, men ...
- ”Han röjde utan berättigande land på områden som
tillhörde biskopen i Kurland; detta ledde åren 1548 och
1553 till förhandlingar, vilka resulterade i ett nytt
fastställande av gränsen mellan biskopens och ordens
områden.”
- Stridigheterna mellan orden och kyrkan ledde småningom
till en försvagning, och att alla grannar kunde ta, eller köpa,
en andel av Baltikum.
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Franz III Knorringh

(Tab. 102A s.55)

-

f. ca 1600 Peddast, d. 1680 Ingermanland (då svenskt)
fänrik Åbo, med i många krig, chef Östra Nylands infanteri
tillfångatagen Riga och Rathenaus, fri mot lösen
kommendant Narva, överste, avsked 1671
fick förläningar i Ingermanland och Finland, reducerades
senare, behöll Rättilä i Ingermanland
- den finska och svenska adliga ättens (66/809) anfader
- Johan III:s sonson, Henrik Johans farfar

19

Henrik Johan

(Tab. I 1 s. 138)

- f. Ingermanland 1683
- d. 1752 Lyttskär, Björneborg
- överste Björneborgs reg.
- med i Narva mm., mm
- kritiserade 1741-42 gen. Lewenhaupt
- frikändes av Riksens ständers komm.
- sökte introducering på Riddarhuset
på felaktiga grunder, portförbjöds
- sönerna introducerades gm.
ansenliga inbetalningar
Ägde Laxpojo i Lojo 1712–1731, senare min hustru Helenas hemgård.
Själv är jag ättling via min farmors mormor Sofia Johanna Ottiliana
20
Fredrika en generation tidigare än via min mor Jane Eleanor.

Bröderna Bogdan (Gotthard) och Otto

Båda i rysk tjänst
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Gotthard Johann (ry: Bogdan Fedorovitj)
(Tab. 116 s. 82)

-

f.1744 Erwita, Järvamaa, d. 1825 Dorpat
general, gen.kvartermästare mot Finland 1788-90
utrensades 1797 av Paul I, återv. till armén 1806
rysk befälhavare i Finland 1808, velade enl. tsaren
med erövringen av Åland som togs mars 1809.
Förhandlade med Karl XIII av Sverige men avsattes
av Alexander I. Drog sig tillbaka i Dorpat.
- med till Åland var också hans bror generalmajor Otto
Wilhelm (Otto Fedorovitj) (Tab. 125 s. 86)
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Frans Peter

(Tab. I 5 s. 143)

- f.1792 Kumogård, d. 1875 Finström
- Henrik Johans sonsons son
- stud. Åbo, Uppsala och Dorpat
- andre lektor i topografi i Haapaniemi
- prästvigd 1827, pastor i kadettkåren
- kyrkoherde i Finström, Åland
- skrevböcker om fonetik och kartor
- föregångare i folkbildningens och yrkesutbildningens tjänst.
- Grundade flera skolor och tidning, firad kulturperson på
Åland. Skrev artiklar i rikstidningar. Museum på Åland och
restaurang ”F.P. von Knorring” i Mariehamn.
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Wladimir Romanovitj

(Tab. 136 s. 91)

f. 1861 Kasan?
d. 1938 vid Paris
”Maison russe”
generallöjtnant

Wladimir och Mannerheim vid Nikolaj II:s kröning 1896.24

En släkthistoriskt överraskning

1(2)

- Brev okt. 1901 till min farfar från hans mor i Tammerfors:
(Handlar om befäl i Finska Gardet som ryssarna upplöste)
”De slå sig ned på alla möjliga områden hellre än de fara till
Österlandet (Ryssland). Två ämna öppna konditori i Hangö, de
som äro rikt gifta köpa egendomar, kapten v. Knorring har
ansökt restauration på Orihvesi o.s.v. ynkligt är det”.
- Brev 2 om samma person, maj 1902:
” Pappa, som numera eger en 1/4 i Virdois spinneri, har tagit
till disponent öfv. v. Knorring (avskedad). Han var så glad öfver
att få den tjensten. Pappa sände mig till Knorrings för att
erbjuda den åt honom.
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f.

-

Carl
Lennart

sonen
Helge

(Tab. I 68
s. 183)

(Tab. I 74
s. 186)

f. 1857, d. 1938
Frivillig i rysk militärtjänst
Onega, Bjälomorska reg.
Nyl. finska skarpsyttebataljon
Orivesi reservkompani
Disp. Virdois yllespin. o väveri
Insp. Åbo elektriska spårvägar

-

f. 1897 Orivesi, d. 1985
Student i Åbo
Ambassadör
Aktiv medlem i
föreningen
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Uppmaning till oss alla 1(2)
-

Skriv/sammanställ små uppsatser om släktens historia
Kn:ar i statsförvaltningen, industrin, handeln etc
Kn:ar i Tyska Orden, 30-åriga kriget, Stora nordiska kriget etc
Kn:as godsinnehav genom tiderna, bra resmål. (Ätt. K. sid 396)
utveckla bild 1.1 med årtal, ätters nummer mm. mm.

- Allt gärna med bilder + kartor, och i elektronisk form.

- Digitalisera (OCR) redan existerande material
- tidningsart, brev, foton (i sökvänlig form)
- ”Ätterns Knorring” i digital form underlättar arbetet (ta fullt pris)

- Rätta/påtala gärna till fel på nätet m.m.
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Uppmaning till oss alla 2(2)
- Dela med er till ”alla”
- USB-minnen, öppna/slutna websidor, Wikipedia,
släktforskarföreningar etc
- gör back up kopior på era filer
- materialet innehåller ofta intressant uppgifter om andra släkter

- Varje rapport hedrar dem som varit före oss,
och är en gåva till dem som kommer efter oss!
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Källmaterial och lästips
Använda källor:
P. Möller, K. J. Paulsen, G von Knorring: Ätterna Knorring. 2000
Frank von Knorring: Privata kommunikationer (delvis publicerade). 2016
Reinhold Enqvist: Brevsamlingar, renskrivna och publ. 1994–2013
Internet: främst Wikipedia
Lästips:
Carl Mothander: Baroner, bönder och bolsjeviker i Estland. 1943, nyutgåva 2013
John Chrispinsson: Den glömda historien. 2011
Kari & Ülle Tarkiainen: Provinsen bortom havet. 2013
William Urban: Tyska Orden. 2006 (svenska upplagan slut; sök på antikvariat.net)
Flera olika författare: ”History of the Baltic States” (t.ex. AdLibris)
Böcker om slott/gårdar i Baltikum
http://www.mois.ee//english
http://www.knorring.se/knorr/family/index.htm
Listan får gärna kopieras och kompletteras t.ex. på vår hemsida.
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Peddast släktresan 2001

Tack för uppmärksamheten.
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