Historien om Samuel Skragge
(Skraggenstierna) eller jakten på
en hälsokälla eller häxprästens
son.

Företal
Hur kan det hända sig att man snöar in på en gammal frände så att man gräver i alla
tillgängliga dokument och handlingar och slutligen fysiskt söka efter spåren av en
gammal hälsobrunn utanför Lüneburg.
Kanske beror det på berättelser jag har hört av min släktforskande moder och att jag
sedan dopet bär med mig släktnamnet Skragge. En annan möjlig faktor som ökade
intresset var när jag med barnen skulle hämta hustrun som gått en kurs för
sjukgymnaster på Sätra brunn. När vi skulle träda in i matsalen såg vi skylten
Skragges matsalar och jag nämnde för personalen att min son Johan och jag är döpta
till Skragge. Man underrättade intendenten som sökte upp oss och meddelade att
förutom han själv, fanns ytterligare två skraggeättlingar på etablissemanget.
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Vi fick vid avfärden en bok om Sätra brunn och dess grundare.
Min morfar, Rolf Lagerborg har skrivit om sin släkt Skragge i två tjocka luntor, och
därifrån har jag plockat en del information. En extra krydda som jag återkommer till
är att Samuel Skragges far var den ökände häxprästen Elavus Skragge i Mora, som
får ett avsnitt längre ner i texten.
För att redan här klargöra släktförhållandena inflikar jag redan här en skiss hämtad
från boken ”En värmlandsläkts öden.”

Av dessa framgår att släktträden skiljer sig redan min anfader och Samuels anfader
var söner till den först kända Simon Skragge som kom från Värmlandsnäset vid
Vänern. Anfäder längre tillbaka är ofullständigt kända liksom historien om hur
namnet uppkommit, men texten kretsar mycket runt teorier om detta.
Även om ovanstående inte är en direkt anfader, utan bara har gemensamma anor och
namn, så intresserar han eftersom det finns så många beröringspunkter: Läkare,
brunnsläkare i Wiksberg i min hemkommun Salem, samt Medevi och Sätra. Mer om
detta senare.
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En presentation av personen Samuel Skragge
Text från ”Sätra brunn genom tiderna:” och från olika källor på internet.

Samuel Skragge var son till hovpredikanten Elavus Andreæ Skragge och
Catharina Samuelsdotter Wallenia samt dotterson till Samuel Andræ Grubb och
dotterdotters son till ärkebiskop Olaus Martini.
En ung medicinare, Samuel Skragge (1660 - 1718) följde noggrant Hiärnes
förehavanden på vattenläkekonstens område. Skragge var liksom Hiärne och Magnus
Block prästson. Fadern Elof Skragge (Elavus), härprosten i Mora, hade låtit rannsaka
hundratals utpekade häxor och dömt 23 av dem till livet, sedan de avlagt full
bekännelse om ”lärdom, umgänge och koppleri med djävulen.” Dessutom hade 36
barn som blivit förda av packro slagits med ris. Ironiskt nog blev faderns bekämpare
Urbar Hierne sedermera Samuels lärare och vän. Hiernes insats har ifrågasatts av Jan
Guilloui ”Häxornas försvarare.”
Samuel studerade medicin, först i Uppsala, sedan i Franeker, Nederländerna där han
blev medicine doktor 1684. sedan han i , försvarat Dissertatio medica de
hæmorrhagia[1] och De Paralysi samma år. Innan han återvände till hemlandet,
företog han i Hiärnes kölvatten och med dennes ”Lilla Wattuprofwaren” i bagaget en
studieresa till Englands och kontinentens förnämsta kurorter. Det blev hans första
längre resa.
Vid hemkomsten utnämndes han till provinsialläkare i Västmanland. Under sina
sjukbesök i Bergslagen passade han på att analysera källor i hopp om att hitta en
surbrunn. Den första surbrunnen upptäckte han dock på Södertörn i Salems
församling. Det var Viksberg. Han fick igång kurortsrörelse och fungerade själv som
brunnsläkare 1688 och ytterligare några somrar. 1692 förvärvade han apoteket Gripen
i Nyköping och bytte samtidigt brunnslärartjänsten i Wiksberg mot motsvarande i
Medevi. Skragge var på väg att societets- och hovläkare.
1700 fick han höra om häradshövding Gyllenhöök som blivit bra i en lam arm efter
att ha druckit vatten ur en källa i närheten av Sätra by. Skragge for till Sätra och
undersökte vattnet och gjorde en uppmuntrande analys. Vattnet prövade Skragge
bland annat på sig själv - han hade ådragit sig krämpor vid en längre resa i Ryssland.
Skragge blev återställd. Källan visade sig bestå av tre källsprång och döptes därför till
Trefaldighetstkällan. Det var dock ingen trefaldighetskälla i den forna bemärkelsen ty
dess vatten rann inte mot norr utan mot söder. Han köpte källan med tillhörande mark
och byggnader samt lät där uppföra Sätra brunn.
Brunnsrörelsen i Sätra startade sommaren 1700 - men utan Skragge som
brunnsläkare. Han hade nämligen bundit sig för ännu en säsong i Medevi. Urban
Hiärne gjorde denna sommar ett besök för att analysera vattnet. Vattnet fick bästa
lovord av Hiärne.
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Skragge hade storslagna planer för sin hälsobrunn. Han fick dock inte själv fullfölja

dem. När Karl XII:s livläkare Dicander dör 1706, blir han dennes efterträdare och
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följer sedan sin konung i med och motgång. Visserligen står han till sin död i ständig
skriftlig kontakt med Sätra, men får aldrig återse sin skapelse.
Publikationen om sur-och hälsobrunnen vid Closter Lühne 1715
Han följer hären till
Ukraina, upplever Poltava,
slipper fångenskapen
och hamnar i temporär säkerhet
på turkisk mark. Han
är med i Kalabaliken i Bender
och förtar sig så att
han blir sängliggande. Efter
kalabaliken i Bender
adlades han med namnet
Skraggenstierna, men
tog aldrig introduktion på
Riddarhuset.
Under uppehållet i
Turkiet lärde han känna den
turkiska metoden att
skapa immunitet mot
smittkopporna
(inokulationen, en föregångare
till vaccinationen),
och det är till stor del dennes
förtjänst att denna blir
känd i Västerlandet. På
Skraggenstiernas och
kungens initiativ tillkom 1713
den möjligen första
europeiska skriften i ämnet.
Kalabaliken i Bender

I november 1714 forcerar kungen med två adjutanter resan hem. Skragge och de
andra tar det lugnare ( de fick ta sig hem bäst de kunde) och är i Pommern först 1715.
Där finner de att det inte är så lätt att ta sig till Sverige nu när Östersjön kontrolleras
av fientliga flottor.
Skragge beger sig i stället till Hamburg för att fortsätta till Pyrmont för en brunnskur.
Han hinner dock aldrig fram till Pyrmont. När han passerar staden Lüneburg
upptäcker han en järnkälla. Han beslutar sig för att stanna och dricka dess vatten.
Resultatet blir så lyckosamt att han blir kvar där och etablerar sig som brännläkare i
Lüneburg, där han snarat får fullt av patienter.
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Han lever ytterligare några år. Både åren 1716 och 1718 har angivits. Han begravs i
Mariakyrkan i Hamburg. Det är oklart hur länge brunnen brukades, men enligt
uppgift från klostret i Lühne ebbade verksamheten snart ut. Även på den tiden var
hälsoverksamhet ofta knuten till verksamhetens ledare.

Skraggenstierna var gift med Margareta Krabbenhortz. Paret fick ett barn, en
dotter som avled i ung ålder. Skraggenstierna kom därmed själv att sluta sin
adliga ätt.
Under tiden har Skragges Sätra drivits vidare av släktingar. Tiderna var dock svåra
och Sätra tas vid tillfälle i mät av kreditorer. Anläggningen överförs 1748 i Uppsala
universitets ägor.
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(Denne Skragge är inte att förväxla med en annan historia om en societetsläkare i Stockholm, som dock
handlar om en annan senare Niclas "Nils" Skragge, född 1738, död 1787 som anklagas för att vara charlatan
av archiatern Herman Schütsler. (se Agneta Plejel: Drottningens chirurg)

Hans sammanträffande med kunskapen om kokopps-vaccination är intressant, även
om han inte fått äran för att ha infört smittkoppsvaccinering.
Vad jag kan förstå döptes hälsokällan om och man producerade där ett mineralvatten
vars benämning fortfarande finns på marknaden men som produceras på annan ort.
Vid besök till Kloster Luhne (som tyvärr var stängt på måndagar) fann vi inga tecken
till synliga tecken på var hälsobrunnen varit belägen.
Förfrågningar till klostret och har hittills resulterat i ett svar som kanske inte ger
något slutgiltigt svar på frågan om det finns några tecken på var källan fanns.
Ovan finns några faksimil som antyder att källan ganska snabbt föll i glömska och att
som bebyggelsen i Lühne ser ut i dag är det knappast troligt att den finns "i dagen."
Som av en händelse adlades Samuel som Skraggenstierna ungefär samtidigt som de
andra "skraggarna," adlades Hermelin, Skraggenskiöld och Lagerborg, den senaste
min anfader. Någon hann Karl XII adla medan de andra av Lovisa Ulrika. För dessa
var nog adlandet ett substitut för utebliven sold - rikets finanser var ju usla efter alla
krigen.
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Detta är en bild som jag fått från Stadt Lühnburgs arkiv som visar en brunn vid
klostret av senare datum.
Som helhet finns det inte så mycket uppgifter om Samuel Skragges liv och leverne,
men en notis som jag funnit via inbenet är en domstolsutslag om ”löskaläge:”
Det var väl kanske långtråkigt att ligga i fält långa tider så med tiden kanske ”köttet
blev svagt.”
Märkligt dock att den kvinnliga partens namn finns omnämnt - kanske finns det på
annan plats i Riksarkivet. Hade man med sig frillor i trossen eller ingick han i en
förbindelse? I släkten har de gått en skröna om att han blev klen på vägen hem och
avled av sviterna av skörlevnad. Är det detta vi ser här?

"Wähl Ehrewyrdige och Högwällärde Hr Magister och Kyrkioherde
Såsom Kongl. Borgrätten har funnit rättwist at dömma Hans Kongl. May:tz
Lijfmedicus Hr Doctor Samuel Skraggenstierna
för lönskeläger, jempte det werdzliga straffet till at stå en Söndag kiörkoplicht, som
hoosfölliande transumpt af Kongl. Borgrättens i dag afsagde dom utwijsar; altså har
iag på Kongl. Borgrättens wägnar Hr Magistern och Kyrkioherden sådant
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communicera wehlat och warder Hr Doctor Skraggenstierna, hwad det andeliga
straffet angår till Hr Magistern och Kyrkioherden remitterat; Jag förblifwer Wähl
Ehrewyrdige och Högwällärde Hr Magister och Kyrkioherdens
Uppå den Kongl. BorgRättens wägnar
Demotica d. 15 Maij 1714./.
Beredwilligeste tiähnare
G. v. Düben
Har, effter KyrkjoOrdningens, så wäl som Hr Kongl: May:ts egne mundteligen gifna
alldranågiste tillåtelse, löst sig med penningar och blifwit således[?] intagen uti
enslighet, som skedde här i Demotica d. 20 Maji 1714
M: P: Aurivillius"
Källa: Riksarkivets ämnessamlingar. Acta ecclesiastica Vol:162 (1710-1814) Bild 850 ff
(AID: v817430a.b850, NAD: SE/RA/752)
Se även: Tryckt litteratur Schlegel:1 (0-9999) Bild 139 / sid 273 (AID: v102734.b139.s273)

Här är det väl troligt att historien tar slut och att man har nått vägs ände, men litet
hopp finns fortfarande med korrepondensen med Kloster Lühne och Lühneburgs
turistbyrå.
Annars kan man ju alltid fördjupa sig i fadern Elavus, häxprästen i Mora, som nog
har gått till historien som den stelbenta byråkratiska person han var.
Dessvärre har han ju fått sentida efterföljare av stelbenta maktpersoner, men som i
dag gudskelov inte kan föra människor till dödsstraff. Dock kan de förorsaka elände i
form av mänskligt lidande som ju inte är att brännas på bål även om det för de
drabbade nog kan ha en liknande effekt.
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Elavus Andreae Skragge (1617-1691

Mag. Elavus Andreæ Skragge. Född i Grafwa socken i Wermland 21 Sept. 1617.
Fadr. Anders Larsson Skragge, en fattig men rask Underofficer i K. Gustaf Adolfs
krig. Sonen hade i ungdomen fata duriora. Blef skrifwen till utskottssoldat, rymde,
gaf sig att studera och stadnade slutligen såsom Informator hos Stallmästaren
Reuterkrantz på Strömsholm. Student i Upsala på 1640-talet, och under det han sökte
Magistergraden blef han pwgd i Westerås 5 Oct. (25 Jan.?) 1653, kallad af
RiksAmiralen Grefwe Gabriel Oxenstierna, att predika i dess hof. Promov. Magister
1655. Kongl. Hofpredikant 16 Dec. 1661 och uppwaktade Enkedrottningen Hedvig
Eleonora. Då Cons. 1663 hade föreslagit Lector Jon. Holstenius till Mora pastorat,
och han äfwen af Regeringen dertill blef utnämnd, klagade Herredags-männen i
Stockholm, att mannen icke hördes i deras kyrka. Straxt erbjöds dem Hofpred.
Skragge, som antogs och fick sin fullmagt 7 Sept. 1664. Tilltr. 1665 och blef Prost
öfwer Österdalarne 1667. Med beröm omtalad öfwer hela Dallaget blef han enhälligt
kallad hit 1669 och af Regeringen med collationsbref försedd 19 Sept. s. å. Ankom
1671. I prestmötet 1674 præsiderade han tillika med Prosten Moæeus i Munktorp för
Biskop R. Rudbeckii Disput. de Panoplia militis Christiani. War ock här
ContractsProst. Wisade sig i Mora en nitisk ledamot af den Commission, som
ransakade och dömde öfwer det namnkunniga trollwäsendet, och uppsatte deröfwer
en relation, som han ock i kyrkoboken införde. Ådagalade derwid lika så liten
upplysning och moderation som de andra, men må ursäktas, då han följde sin
öfwertygelse. Äfwen i Hedemora war han uppmärksam emot widskepelser, och
brukade flitigt bönerna deremot i gudstjensten. För öfrigt också i allt annat
samwetsgrann. Illa beswärad af en egensinnig Capellan, som han sjelf befordrat, men
högeligen hugnad af en ledare för sina söner, som 15 år war i dess hus och bemöttes
med faderlig kärlek, neml. O. Kalsenius, Biskopens fader, som han för sin del
recommenderade till Söderberke. Död i Hedemora (Dal, W). 73 år.
Sköld: En kalk. Hjälmprydnad: En uppstigande bock.
Elavus Skragges änka satte upp ett epitafium över maken, som var 7 meter högt,
skuret i trä, målat i vit och gråsvart marmor, i Hedemora kyrka.
Gift 1. 1655 med Catharina Walenius, f. 1626 i Östervåla (Upl, C, död 1675-05-07 i
Hedemora (Dal, W). 49 år.
2. 1676 med Elisabeth Neuman, enka efter Kronofogden Th. Jedeur och förmodligen
dotter af Kronofogden J. Nyman. Hon efterlefde på sin egendom nära staden, men
hade den olyckan att gården förstördes af wådeld. Barn med den förra: Gabriel,
Superintendent i Liffland; Samuel, Archiater, adlad Skraggenstierna, hade warit Kon.
Carl XII:s Lifmedicus och med honom i Bender, död i Hamburg 1718; Andreas,
Pastor i Ljungby i Skåne; Elof, Tullinspektor i Fahlun; Anna Christina.
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Som en av de mest omtalade i släkten var prästen i Hedemora och Mora; Elavus
Andreae Skragge, som har fått öknamnet Häxprästen. Än idag säger man i Mora "På
Skragges tid i Mora var själva fan lös" Elavus utbilda sig i Uppsala, prästvigd 1653.
1661 var han hovpredikant hos Drottning Hedvig Eleonora. Han var präst både i
Mora och Hedemora mellan ca. 1665-1680
Elavus Skragge i Mora spädde på sitt rykte som häxprästen med att den 25 augusti
1669 låta först halshugga och sedan bränna 15 häxor, alla fällda på grund av
angivelser från 36 barn. Dessa risbestraffades på avrättningsdagen eftersom de i sina
vittnesmål angivit sig själva för satanisk brottslighet. Två dagar senare följde nya
massavrättningar i Älvdalen och redan den 10 december samma år lyckades Skragge
få ytterligare 40 vuxna och 15 barn dömda i Mora.
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