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Höja säteri i Gryta socken i sydvästra Uppland var under 236 år i grevliga ätten
Spens ägo, och under större delen av denna tidsrymd också fideikommiss i
släkten. År 1941 fick släkten Kungl. Maj:ts tillstånd att sälja gården, och
därefter ägdes den ett kort tag av en bankir, som dock året därefter sålde den till
Maria och Thomas Adlercreutz, vars barn Gustaf och Anne-Cathrine Adlercreutz idag äger gården.
När släkten Spens lämnade Höja efter sitt långa innehav kunde de av förklarliga
skäl inte få med sig allt, och bland de saker som lämnades kvar var tre stora lårar
med gårds- och släkthandlingar. Länge stod lårarna orörda, men år 1997 fick jag
uppdraget av ägarna att ordna upp dessa handlingar. Jag hade då sedan några år
tillbaka inlett en tämligen omfattande forskning om traktens herrgårdar och fick
nu möjligheten att ta del av materialet.
Uppordnandet har dragit ut på tiden till stor del beroende på att det varit en
fritidssysselsättning, men också på arkivets skick och omfattning; de omkring 20
hyllmetrarna handlingar låg nämligen huller om buller utan någon som helst
ordning. (1) Den stora oredan har förmodligen sin förklaring i att lårarna vid
avflyttningen hastigt gicks igenom. Att det en gång i tiden haft en viss
systematik framgår av att det bland alla papper hittades en stor mängd äldre
omslagspapper av lump med påskrifter i bläck. Arkivet skall även i framtiden
förvaras på Höja, och de som är intresserade av arkivets innehåll kan ta kontakt
med författaren.

Arkivbildarna
Arkivet omfattar som redan nämnts omkring 20 hyllmeter, eller närmare 270
volymer, med handlingar från 1500-talet och framåt, och med en tonvikt på
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perioden 1720 till 1860. Då arkivet till största del består av handlingar som rör
människors privatliv och verksamhet, har handlingarna sorterats efter respektive
person. Enda undantaget gäller de gårdar som ägts i flera generationer och som
genererat arkivmaterial i större mängder, och därför har lagts i särskilda arkivserier.
Det skall betonas att ambitionsnivån i uppordnandet har varierat. De handlingar
som rör gårdarna och enskilda personers privatliv är mer noggrant sorterade, än
handlingar som rör personers yrkesverksamhet. Detta gäller i synnerhet de fyra
hyllmeter handlingar från Jacob Melkers Spens (1791-1849) tid som häradshövding, där handlingarna endast är insorterade häradsvis. Nedan följer en
översiktlig genomgång över vad arkivet innehåller, med gårdshandlingar först,
och sedan de olika släktmedlemmarna. (2)

Höja och Salnecke säterier med underlydande 1727-1878
En större del av arkivet, 55 volymer, består av gårdshandlingar, räkenskaper,
syneprotokoll, anställningskontrakt etc. och de härstammar till övervägande del
från dels Höja, dels granngodset Salnecke.
Höja säteri inköptes av 1707 av generalen Jakob Spens (1656-1721) från dottern
Anna Sofia, änka efter Johan Peter Posse af Säby, och stiftades till fideikommiss
är 1714. Hans sonsons son, lagmannen Carl Gustaf Spens (1741-1816),
förvärvade är 1782 Salnecke, där han var bosatt till sin död. Salnecke ärvdes
sedan av hans äldste son Jacob Melker Spens (1791-1849), som förlorade
gården i en konkurs år 1825 och flyttade tillbaka till Höja. Han arrenderade
emellertid sedan Salnecke under flera år, ett arrende som sedan övertogs av hans
son Jakob Melker Spens (1826-1901).
Höja och Salnecke innehades alltså samtidigt av familjen Spens under en period
som sträckte sig från 1782 till 1881, med ett avbrott. Under denna 100-årsperiod
hade också gårdarna ofta en gemensam förvaltning, och räkenskaperna är därför
samlade i en gemensam serie för båda gårdarna.
Räkenskaper dominerar i materialet. Bäst bevarade är räkenskaperna för Höja,
vilka sträcker sig från år 1727 till år 1825, och för perioden 1862 till 1878, med
vissa luckor. För Salnecke finns de från 1783 till 1825. För perioden 1825 och
1862 är räkenskaperna mer ofullständiga, bland annat saknas kassaböckerna,
men däremot finns en hel del dagsverkslistor och verifikationer kvar. Inte heller
är några räkenskaper för åren efter år 1878 bevarade.
Ett material av stort intresse är de inventarieförteckningar som är bevarade, och
som finns från 1720-talet och en 100-årsperiod framöver. Dessa innehåller
uppgifter om gårdarnas lösa inventarier i såväl huvudbyggnad och flyglar som
ekonomibyggnader. Sådana inventarielistor är också bevarade från gården
Örsunda, granne med Höja och det mest betydande frälsehemmanet under Höja.
Från de underlydande enheterna finns också ett rikt material, bland annat i form
av juridiska handlingar. Mest iögonfallande är emellertid det stora antalet syneprotokoll som är bevarade från ett 15-tal bondgårdar och torp, och som sträcker
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sig från år 1737 fram till år 1825. (3) Utöver detta rymmer arkivet också en
mängd andra handlingar såsom jordeböcker, rusttjänstlängder, anställningskontrakt etc.

Grensholmen, Vånga, Östergötland 1707- 1820

En särskild serie har ägnats åt godset Grensholmen i Östergötland som även det
inköptes av generalen Jakob Spens år 1706, från lagman Sven Ribbing, och
sedan gick i arv fram till år 1904, då det såldes. (4)
Här finns bland annat gårdsräkenskaper för perioden 1707 till 1765, under den
tid som godset ägdes av sonen Axel Spens (1681-1745), hans bror Carl Gustaf
Spens (1682-1751) dennes son Jakob Spens (1710-1755) och sonsonen Carl
Gustaf Spens (1741-1816).
Utöver räkenskaper ligger här aven en hel del juridiska handlingar, jordeböcker
och lagfarter. Av speciellt intresse är ett syneprotokoll av år 1752 som i detalj
beskriver gårdens alla byggnader och trädgårdar, och ett par inventarieförteckningar, varav en samtida med syneprotokollet. Även här finns syneprotokoll från underlydande gårdar, för åren 1718-1722, och särdeles mycket
härrör från Skärblacka kvarn och hemmanet Ljusefors i Kimsta. Här ligger
också de äldsta handlingarna i arkivet, genealogiska utredningar från mitten av
1500-talet utförda av Rasmus Ludvigsson, och som
rör släkten Ribbing. (5)

General Jakob Spens (1651-1721)
Till de gårdar Jacob Spens och hans hustru Beata
Bonde förvärvade hörde även säteriet Engelholm i S:t
Anna, Östergötland. Även denna gård stiftades till
fideikommiss, med det förbehållet att Höja och
Engelholm inte fick innehas av samma person. Detta
gods innehades till en början av broder till fideikommissarierna på Höja, men har sedan 1770-talet
ärvts i en annan gren av släkten. (6) Vid sidan av
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dessa tre huvudgårdar ägde Jakob och Beata följande gods i början av 1700talet: i Södermanland Ökna i Floda, i Östergötland Frösvik i Oppeby (inköpt
1725), Norrö i Skärsta (1705), Skedevi i Tjärstad, Stavsäter i Vist, Wiksholm i
Hägersta (1705), och i Uppland Ala i Vassunda, allt som allt omfattande 123 3/8
mantal. (7)
Det finns relativt få handlingar bevarade efter Jakob Spens i detta arkiv. (8) Av
mer privat karaktär finns endast en del brevväxling med en auditör Sundell från
1690-talet, samt en del arvs-, låne-, och byteshandlingar med släktingar och
vänner. De flesta handlingarna berör antingen gods han ägde eller olika typer av
militära boställen och andra gårdar som han brukade mellan 1677 och 1720. Dit
hör t.ex. överstebostället Arnö (Biskops-Arnö) i Övergran, ryttmästarebostället
Rissne i Spånga, samt Haga säteri i Svinnegarn, alla i Uppland. Materialet består
till en del av syneprotokoll etc., men av större intresse är att det även innehåller
noggrant förda räkenskaper med uppgifter om inkomster, utgifter och utförda
dagsverken samt arbetsjournaler som innehåller dagliga anteckningar om
utförda arbeten.

Friherrinna Beata Bonde (1659-1732)
Jakob Spens var sedan år 1680 gift med
friherrinna Beata Bonde, dotter till riksskattmästaren Gustaf Bonde och hans hustru
Anna Christina Persdotter Natt och Dag. I
arkivet återfinns främst handlingar som rör
arvet efter hennes far. Här ligger också en del
material om Ribbingska gravkoret i Östra
Skrukeby kyrka i Östergötland, som hon
förvärvade år 1727 för att hysa medlemmarna
ur släkten Spens.

General Axel Spens (1681-1745)
Jakob Spens
och
Beata
Bondes äldste son var Axel Spens, officer och
sedermera general. Han ansågs länge vara
förlorad i Ryssland, men tillträdde när han kom
tillbaka till Sverige Engelholms fideikommiss i
Östergötland. Han föredrog dock Grensholmen i
Vånga, där han också bodde. Efter honom finns
handlingar om hans godsinnehav, de boställen
han innehade som överste och chef över
Västgöta kavalleriregemente 1731-1737, och
sådana som rör hans officersutövning i Skåne,
där han var kommenderande chef från 1743. (9)
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Överhovjägmästare Carl Gustaf Spens (1682-1751)
En yngre son till Jakob Spens och Beata
Bonde var Carl Gustaf Spens, som lämnat
efter sig ett större material. Carl Gustaf var
från början officer, men gjorde sedan en civil
karriär inom jägeristaten och slutade som dess
chef. Han var den första innehavaren av Höja
fideikommiss och besatt även Grensholmen i
Östergötland, Ökna och Skiringe i Södermanland och genom sina hustrur en malmgård
i Stockholm, samt Hånö och Hålbonäs, båda i
Södermanland.
Här finns en räcka personliga handlingar,
bland annat en del korrespondens, bl.a.
rörande Spenska graven i Skörtorps socken i
Västergötland, diverse verifikationer, samt
hans bouppteckning. (10) Större delen utgörs
dock av handlingar som rör förvaltningen av djurgårdar, i synnerhet den på
Öland, där det bl.a. finns en mängd brev bevarade från jägmästare Lars Utter.

Grevinna Beata Oxenstierna af Croneborg (1687-1735)
Carl Gustaf Spens var gift två gånger, första
gången år 1710 med grevinnan Beata Oxenstierna, dotter till guvernören greve Gabriel
Oxenstierna af Croneborg och friherrinnan Elsa
Barbro Sparre. (11) Från henne härrör en av de
mest intressanta källorna i arkivet, nämligen en
bunt personliga räkenskaper förda mellan åren
1721 och 1732. Här kan man månad för månad
följa de inkomster och utgifter som det högadliga
hushållet på Höja hade. (12)
Här finns också en hel del arvshandlingar. Efter
modern Elsa Sparre ärvde hon till exempel en
malmgård på ladugårdslandet - den Oxenstiernska - som här kan följas mellan åren 1674
och 1760. (13) Ett annat Sparrearv var säteriet Kavalecht i Livland, som hennes
morfar Gustaf Sparre innehade. General Gustaf Horns (1670-1728) arvshandlingar finns också här, de var kusiner.
Efter Carl Gustafs andra hustru, Beata Jaquette Ribbing (1692-1760), dotter till
lagman Sven Ribbing - tidigare ägare till Grensholm - och Sigrid Beata Fleming,
saknas handlingar i arkivet. (14) Hon ägde säteriet Myrö i Ringkarleby, Närke,
där hon också avled. Efter sin moder ärvde hon också de båda Sörmlandsgodsen
Hånö i Bälinge socken och Hålbonäs i Sköldinge. (15)
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Kammarherre Jacob Spens (1710-1755)
Carl Gustaf Spens och Beata Oxenstierna hade fyra
barn som nådde vuxen ålder, varav sonen Jakob var
den äldste. Han gjorde liksom sin far en civil
karriär och blev efter studier i Uppsala jurist,
kammarherre hos drottningen och vice lagman i
Södermanland. Han avled dock vid endast 45 års
ålder och hann endast inneha fideikommisset Höja
och Grensholmen i fyra år. Efter honom finns en
del räkenskaper, både personliga och sådana som
fördes i hushållet, samt en del korrespondens.
Bouppteckningen finns också här tillsammans med
arvshandlingarna, som innehåller flera auktionsprotokoll, bl.a. över hans boksamling.

Grevinna Charlotta Ulrika Augusta Lillienstedt (1712-1793)
Då maken Jacob Spens avled redan år 1755, och äldste sonen Carl Gustaf (17411816) ännu var omyndig, övertogs driften av Höja och Grensholmen av makan,
grevinnan Charlotta Lillienstedt. Hon bebodde Höja till sin död år 1793, och
gården fungerade i praktiken som hennes änkesäte. Hon har efterlämnat en del
personliga handlingar i form av räkenskaper, brevväxling, liksom en bouppteckning.
Men det som helt dominerar är en stor mängd handlingar som rör hennes far och
hans sterbhus med dess egendomar åren 1731 till 1780. Fadern, riksrådet och
presidenten greve Johan Lillienstedt, var en mycket förmögen man, bland annat
genom sitt gifte med Margareta Tornflycht, med stora godsbesittningar i
Pommern och Finland. Här återfinns bl.a. hans egenhändigt nedtecknade
levnadsbeskrivning samt en hel del andra privata handlingar. Mest utrymme
upptar dock en svit räkenskaper från godset Frauendorff i Pommern, från 1716
till 1771, med en bevarad korrespondens med förvaltarna på godset. Liknande
material finns också från godsen Zatteln, Divitz, och Martenshagen i Pommern,
Johannisberg, Anoila och Torlax i Finland, och Kummelnäs i Uppland.

Lagman Carl Gustaf Spens (1741-1816)
Sonen Carl Gustaf Spens växte upp på Höja,
studerade i Uppsala, och tjänstgjorde sedan som jurist
på olika poster innan han utnämndes till häradshövding och lagman, från vilken tjänst han tog avsked
år 1789, enligt Erik Spens i protest mot Gustaf III:s
förda politik. (16) Arkivmaterialet är rikt, och här kan
man följa hans liv från studierna i Uppsala på 1750talet till hans död på Salnecke år 1816. Här finns
personliga
räkenskaper,
hushållsräkenskaper,
föreläsningsanteckningar, utnämningar, taxerings8

handlingar, brevväxling, samt bouppteckning och handlingar rörande hans
begravning. (17)
En hel del handlingar är också bevarade efter hans ekonomiska verksamhet. Han
var redan genom sina föräldrar en förmögen man som innehavare av Höja och
Grensholmen, men ärvde också på 1770-talet säteriet Steninge i Sagu socken,
Finland efter sin mors kusiner Lindheim och Lagerflycht. På så sätt kunde han
år 1782 förvärva Salnecke, och han inköpte år 1807 även Ribbingsholm,
Östergötland. (18)
Handlingar finns om bland annat Ribbingsholms inköp och förvaltning, om hans
hus i Stockholm, om Gryta sockenmagasin som han var med att starta, och Göta
kanal, där han hade intressen. (19) Tillsammans med sina svågrar förvaltade han
också det stora Falkenbergska sterbhuset där bland annat Hasselfors bruk och
godset Bålby i Östergötland ingick. (20)

Grevinna Ulrika Eleonora Falkenberg af Bålby (1764-1802)
Carl Gustaf var gift med grevinna Ulrika Falkenberg,
dotter till riksrådet greve Melker Falkenberg af Bålby
och Hedvig Eleonora Wachtmeister af Björkö.
Handlingar efter henne är få. Från barndomen finns en
svit teckningar bevarade, och från tiden efter giftermålet
främst en del brev från maken och barnen. Här finns
också hennes bouppteckning och tryckta begravningstal.
(21)

Häradshövding Jacob Melker Spens (1791-1849)
Carl Gustaf och Ulrika Eleonora hade två söner,
varav den äldste, Jacob Melker, efter faderns död år
1816, övertog Höja, Salnecke och Ribbingsholm.
Liksom sin fader kan Jakob Melker följas i
arkivalierna från sin barndom till sin död, i allt som
allt närmare 60 volymer. Här ligger föreläsningsanteckningar från skol- och universitetsåren,
utnämningar, taxeringshandlingar, en större
samling brevväxling, samt bouppteckning och
sterbhushandlingar. (22)
Jakob Melker var vid övertagandet av godset
ganska ung, och detta i kombination med skakiga
jordbrukskonjunkturer förde med sig att han försattes i konkurs år 1821 och tvingades sälja alla sina gårdar, Höja undantagen.
Här finns ett stort material som rör denna konkurs, med allt från
huvudhandlingarna i Svea hovrätt till 100-tals skuldsedlar. (23)
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I övrigt finns här ett omfattande material som rör hans yrkesutövning. Han var
liksom fadern jurist och häradshövding i Lagunda med flera härader, och här
ligger hela fyra hyllmeter med häradrättshandlingar, kopior, stämningar, utkast
till domar etc. Han har på också lämnat efter sig handlingar rörande sin tid i
riksdagen, med bl.a. en mängd anteckningar och utkast till tal. (24)
Jakob Melker var gift med en syster till sin brors hustru, Gustafva, dotter till
överjägmästare Erik Magnus Cronacker och Catharina Liedbeck, och efter
henne finns endast några få brev kvar.

Överstelöjtnant Jakob Melker Spens (1826-1902)
Jacob och Gustafva fick fem barn som nådde
vuxen ålder. Äldste sonen Jakob Melker växte upp
på Höja och gjorde sedan karriär inom livregementets dragonkår där han slutade som
överstelöjtnant. (25) Han gjorde stora satsningar i
jordbruket på Höja och anlade både mejeri och
tegelbruk, det sistnämnda dock en mindre lyckad
investering. (26) Arkivet innehåller förhållandevis
få handlingar efter honom. Enstaka personliga
verifikationer finns, liksom handlingar rörande
Örsundsbro ångbåtsbolag där han var stor aktieägare. Dominerar gör orderlistor etc. från Uppsala
skvadron åren 1813-1858, som förmodligen
kommer från granngården Gryta majorsboställe, som han innehade på 1860talet.
Höja gick efter Jakob Melkers bortgång år 1902 över till kusinen, landshövding
Gustaf Harald Spens (1827-1914), och från denna gren av släkten finns ytterst få
papper kvar. (27) Från år 1901 härrör dock statskalender och rulla från det
påhittade landet Nordalbingen, upprättade av sonsöner till honom.

Major Carl Gustaf Spens (1792-1845)
En farbror till Jacob Melker var Carl Gustaf Spens,
officer vid topografiska kåren, och den som ärvde
Grensholmen efter sin far. Efter honom finns en stor
mängd brev, i synnerhet från brodern Jakob Melker,
som stod honom nära, liksom en mängd skuldsedlar.
(28) Han har även lämnat efter sig anteckningar och
utkast till tal från sin långa tid i riksdagen. (29)

Övriga handlingar
I övrigt innehåller arkivet en rad handlingar vars
proveniens är osäker. Här finns samlingar av recept,
verser, en dagsverksjournal från Skattmansö säteri i
Uppland, samt en mängd tryckta handlingar från 1700- och 1800-talet:
avhandlingar, pamfletter, riksdagstryck, kungörelser etc.
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Person- och gårdsregister
Registret upptar de personer och gods som efterlämnat större mängder material i arkivet, samt
den ungefärliga tidpunkt som handlingarna härstammar ifrån.
PERSONER
Bonde, Beata (1659-1732)
Bonde, Gustai (1620-1667) riksskattmästare, sterbhus
Cronacker, Dorothea (1798-1892)
Cronacker, Gustafva (1798-1868)
Dahlgren, Claes
Falkenberg af Bålby, Melker, (1722-1795) riksråd, sterbhus
Falkenberg af Bålby, Ulrika Eleonora (1764-1802)
Grenander, Elias Christoffer (1774-1845)
Gyllenadler, Claes Samuel Jonas (1788-1833), överjägmästare, sterbhus
Gyllenstolpes sterbhus
Horn af Marienborg, Gustaf (1670-1728) general, sterbhus
Krassow, Carl Detlof von (1695-1770), överste
Lagerflycht, Johan (1701-1774), friherre, president, sterbhus
Lillienstedt, Charlotta Ulrika Augusta (1712-1793), grevinna
Lillienstedt, Johan, (1655-1732) greve, president sterbhus
Lybecker, Erik (1698-1766), friherre, general
Oxenstierna af Croneborg, Beata (1687-1735), grevinna
Ribbing, släkt
Rålamb, Gideon (d 1681), assessor, sterbhus
Sack, Johan Casper
Silfverhjelm, Ture Abraham (1795-1875) inspektor på Salnecke
Silfverstolpe, Johan David (1766-1833), överste
Sparre, Elsa Barbro (1664-1731)
Sparre, Gustaf Larsson (d 1689), riksråd, sterbhus
Spens, Axel (1681-1745), general
Spens, Axel (1742-1769), löjtnant
Spens, Carl Gustaf(1682-1751), överhovjägmästare
Spens, Carl Gustaf (I74I-1816), lagman
Spens, Carl Gustaf (1792-1845), major
Spens, Caroline (1828-1900)
Spens, Clara (1831-1884)
Spens, Jakob (1656-1721), general
Spens, Jakob (1710-1755), kammarherre
Spens, Jakob Melker (1791-1849), häradshövding
Spens, Jakob Melker (1826-1902), överste
Sundell Erik, auditör
Svensson, Anna, mamsell på Salnecke
Utter, Lars, jägmästare
Wulfvenstierna, sterbhus
Åhfeldt, inspektor på Salnecke

Tid
1720-30-tal
1660-tal
1820-30-tal
1820-30-tal
1720-30-tal
1795-1810
1780-1802
1800-40-tal
1833-1838
1720-30-tal
1720-30-tal
1730-1780
1773-1784
1750-1793
1720-1780
1720-30-tal
1720-30-tal
1550-60-tal
1680-90-tal
1720-tal
1820-tal
1820-tal
1720-30-tal
1690-tal
1730-40-tal
1760-tal
1720-50-tal
1740-1816
1792-1840
1830-50-tal
1830-50-tal
1670-1720
1740-1755
1791-1349
1840-1880
1680-90-tal
1810-20-tal
1720-30-tal
1720-30-tal
1820-tal

ORTER
Sverige
Arnasholm gods, Ljushult, Småland
Arnö (Biskops-Arnö), översteboställe, Övergran Uppland
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1740-50-tal
1694-1705

Forss gods, Floda, Södermanland
Grensholmen gods, Vinga, Östergötland
Götdala gods, Västergötland
Haga gods, Svinnegarn, Uppland
Hasselfors bruk, Skagershult, Östergötland
Herrevads översteboställe, Skåne
Hägern, lilla nr 3, Klara, Stockholm
Höja gods, Gryta, Uppland
Krabby gods, Bosebo, Småland
Kummelnäs gods, Virmdö, Uppland
Orrholmens gods och översteboställe, Skörstorp, Västergötland
Noors eller Norviks gods, Roslags Bro, Uppland
Ribbingsholms gods, Kullerstad, Östergötland
Rissne ryttmästarboställe, Spånga Uppland
Salnecke gods, Gryta, Uppland
Skedevi gods, Tjärstad, Östergötland
Skattmansö gods, Österunda, Uppland
Viksholms gods, Hägerstad, Östergötland

1700-tal
1707-1820
1730-40-tal
1677-1698
1796-1810
1720-tal
1810-20-tal
1690-1920
1740-50-tal
1690-1750
1680-1740
1720-tal
1807-1825
1690-1700
1782-1878
1710-tal
1817-1818
1730-40-tal

Finland
Anoila gods, Ulvsby
Johannisberg gods, Tusby
Näse gods, Borgå
Steninge gods, Sagu
Torlax gods, Nykyrka

1690-1750
1690-1750
1690-1750
1773-1734
1690-1750

Pommern
Divitz gods
Frauendorff gods
Martenshagen gods
Zatreln gods

1730-1780
1730-1770
1730-1780
1730-1780

ÖVRIGA FÖRETEELSER
Djurgården på Öland
Gryta sockenmagasin, Gryta, Uppland
Göta kanal
Livregementet, Uppsala skvadron,
Örsundsbro ångbåtsbolag, Örsundsbro, Uppland

1720-30-tal
1810-tal
1810-tal
1813-1858
1856-1864
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Noter
1. Ett tack till doktoranderna Marie Steinrud och Per Widén som var behjälpliga med
uppordnandet i slutfasen.
2. En presentation av släkten finns också i verket Äldre grenen af ätten Spens, 1907.
3. Detta material är bl.a. nyttjat i Ulväng, G (1998) och (2004 a)
4. Om Spensarnas verksamhet på Grensholm, se Grensholm i SSoH (1913), Nisbeth, A
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(1971), Bach, L-P (1999)
5. Ett tack till Hans Gillingsram som fastställde upphovsmannen och daterade dem.
6. Om familjen Spens och Engelholm se Stenbock, L (1913) och Nisbeth, A (1967)
7. Jakob Spens jordebok, Stavsätersarkivet, ATA.
8. Handlingar efter Jakob Spens och Beata Bonde på Höja finns annars i Stavsätersarkivet på
ATA, samt i Westinska samlingen vol 1404, 1405, Handskrifts- och musikavdelningen, UUB.
Hans fostran till adelsman är beskriven i Hall, B R (1936).
9. Handlingar som rör Axel Spens finns också i Esplundaarkivet, RA och Västgöta
regementes arkiv, KrA.
10. Hans likpredikan skrevs av Hallman, J G (1751)
11. Om henne se Spens, E (1972, 1992).
12. Hos familjen Spens finns också hennes dagbok bevarad, se www.spens.org och i Kalmar
läns museum förvaras hennes kokbok, se Hofrén, M (1945).
13. Denna malmgård finns beskriven i Arvidsson, C (2001), se också www.kulturvarden.se
14. Efter hennes finns dock en stor mönstersamling bevarad, i Nordiska museet, se HazeliusBerg, G (1948)
15. Schnell, I (1958) s 40 ff
16. Spens, E (1975)
17. Brev till Carl Gustaf Spens från sönerna finns också på handskrifts- och musikavdelningen, X 299 ah, UUB. I släkten Spens förvaras ännu idag också en rad brev till honom
från hustrun Ulrika Eleonora Falkenberg, se www.spens.org
18. Om Carl Gustaf Spens verksamhet på Höja och Salnecke, se Upmark, G (1909), Hahr, A
(1920), Söderberg B G (1967), Ulväng, G (1998) (2000) (2004 a) (2004 b) och (2005).
19. Om Spens verksamhet på Ribbingsholm, se Falkenbergska samlingen, Vadstena landsarkiv, samt Nisbeth, A (1971), Sjöberg, U (1993).
20. Handlingar rörande denna förvaltning finns också i Hasselfors bruks arkiv, Örebro läns
företagsarkiv.
21. Minnestalet författat av Grenander, E C 1802). Om det gravkor som uppfördes för henne,
se Spens, E (1990) och Ulväng, G (2006)
22. En dagbok efter honom finns ännu i släkten, och är refererad i Spens, E (1975), samt på
www.spens.org , och om hans avhandlingar, se Grenander, E C (1807) resp. Rabeuius, L G
(1818).
23. Handlingar rörande konkursen 1821-1825, med bl.a. en beskrivning av Höja och
Salnecke, finns också på handskrifts. och musikavdelningen, X 299 an, UUB
24. Se även Spens J M (1844).
25. Om handlingar rörande karriären m.m. se Jakob Melker Spens arkiv, KrA.
26. Handlingar rörande hans verksamhet på Höja 1854-1879 finns på handskrifts- och
musikavdelningen, X 299 an, UUB
27. Efter J M Spens död såldes delar av hans samlingar på auktion, se Bukowskis auktionskatalog ur 148, 1902.
28. Brev till Carl Gustaf Spens från hans far och bror finns också på handskrifts- och musikavdelningen, X 299 ai, UUB.
29. Se även, Spens C G (1818, 1834).
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