
SLÄKTEN TROLLE 

 

Förord 

Denna släktsammanställning har påträffats i Harald Trolles efterlämnade papper och 
uppges vara baserad på ett dokument med titeln Den nyare Trolle-Familiens Slägte-Träd, 
utdraget af ett gammalt Document, skrifvit uti konung Carl IX:s tid; för ro skull uppstäldt 
och intill närvarande tid projecteradt d. 16 Maji 1727 af And. Ol. Ryhzelio, Archipr: 
Lincop:. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedre delen av Harald Trolles exemplar av Ryhzelius' dokument 

 

Sammanställningen stämmer i nästan alla personhistoriska detaljer överens med Oscar 
Fredrik Strokirk, Kultur- och personhistoriska anteckningar, del 2, 1918. Ordval och 
omfattning skiljer sig dock åt, och det här återgivna dokumentet har antagligen framställts 
för att utgöra underlag för Strokirk. Harald Trolle och hans bror Ragnar nämns också bland 
källorna i Strokirks bok. 

Beträffande släktskapen med den adliga ätten Trolle förmodar Strokirk att den icke-adliga 
ätten härstammar från den adliga ätten, men att dess medlemmar vid tiden för Riddarhusets 

 1



organiserande 1626 var präster och därför inte brydde sig om att låta anteckna sig på 
Riddarhuset. 

Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor nämner en uppgift om att den 
oadliga äkten skulle härstamma från Erland Mårtensson, dotterson till Knut Trolle1, i sin 
tur son till den adliga ättens anfader, väpnaren Birger Trolle, som levde i början av 1300-
talet, men Elgenstierna påpekar också att detta torde vara omöjligt att bevisa. 

Det bör observeras att alla detaljer inte är oomtvistade, se fotnoterna. 

Bokstäverna före respektive namn avser vilken generation från Gunnaris Jonæ Trolle, som 
vederbörande ingick i. I originaldokumentet fanns också ordningstal inom familjen, men 
dessa har uteslutits här. 

Uppgifterna om tre av Carl Ludvig Trolles söner och dessas familjer har funnits på sidor, 
som saknas i Harald Trolles papper. Dessa har rekonstruerats från andra källor. 

Illustrationerna är tillagda av mig. 

 

Ulf Malmström  

 

                                                 
1 Knut Trolle var farfars farfars farfar till den från Stockholms blodbad år 1520 kände ärkebiskopen Gustaf 
Trolle. 
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A.1 ERLAND JONSSON, född omkring 1440, av skattebondesläkt uti Västbo härad, 
Jönköpings län. Enligt ett dokument, "skrivet uti konung Carl IX:s tid" hade han 
"tjent till Hofva uti kung Christoffers och kung Carl Knutssons tid och förvärfvat sig 
sköld och hjelm, varefter han feck till husfru en adelsjungfru på Lillö slott i Skåne; 
hon var enda dottern, hon ägde the Treppio-godsen, liggande i Långeryd socken". 

Lillö slott, "Lillöhus" låg på en holme i Helgeån i Norra Åsums socken 
invid Kristianstad. Det beboddes 1378 av Jakob Axelsson Tott och 
raserades 1469 av Kristian I efter en långvarig belägring, återupp-
byggdes men förstördes i grund 1658 av Carl X Gustaf. Ruinerna av 
slotten står fortfarande kvar. Den närbelägna egendomen Härlöf ägdes 
på 1300-talet av släkterna Tott och Trolle. 

Treppio-godsen låg i Jönköpings län samt även delvis i Halland. De 
omfattade följande egendomar: Treppio (ränta i smör 3 marker), 
Gällinge (3 marker), Kongveke (4 marker), Torshult (6 marker), 
Segershult (2 marker), Stålsnäs (2 marker), Lilla Holgeryd (1 mark) och 
Hasenrydja (12 marker). 

 I äktenskapet föddes två barn: 

 Dottern Bothild Erlandsdotter, vilken "gifte sig med en man av Hårda-familjen". Hon 
hade en dotter, son gifte sig med Herr Gunnar. De hade två söner Herr Peder, som 
återvann sina förfäders gods, och Herr Jon. Dessa bägge dog barnlösa. 

Hårda-familjen, varmed avses ätten Hård, härstammar enligt äldre 
släktböcker från en Erland Jonsson, vars son Johan Erlandsson levde 
1420. 

 

A.2 Sonen HERR JON ERLANDSSON av Vapen. Han hade flera barn, men allenast en 
son är känd, nämligen 

 

A.3 GUNNARUS JONÆ TROLLE. Om honom förmäler skriften från Carl IX:s tid: 
"Sedan han studerat och utländes rest, blev först kanik i Linköping, därnäst ärke-
djäkne och sist domprost, gifte sig efter reformationen och hade många barn efter sig. 
Levde i Gustaf I:s och Erik XIV:s, Svea konungars tid." 

Canonicus i Linköping 1531, hade Slaka till prebende 1545–60, nämns såsom 
kyrkoherde vid domkyrkan redan 1549, fick S:t Lars som prebende den 28 augusti 
1550 och förläningsbrev på tionde 1551 och 1555. Enligt Linköpings stifts herda-
minne var han "ibland de katolskes förnämsta och ivrigaste motståndare". I Dalins 
"Svea Rikes Hävder" omnämns han såsom "en av Olai och Laurentii Petri bästa 
medhjälpare".  

Uppges ha avlidit 1583. 

Gunnarus Jonæ hade i sitt äktenskap flera barn, av vilka man känner fem 

a  Beata Gunnarsdotter, gift i Bärby. 

a  Brita Gunnarsdotter, gift med biskop Paul i Skara, död 1612 

a  Sveno Gunnari Trolle, vice pastor i Stora Malm, Södermanland 1587, pastor och 
præpositus (kyrkoherde) i Blacksta och Vadsbro, Södermanland 1590, död 1607. 

a Israel Gunnari Trolle, se A.4 nedan. 
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a Jon Gunnari Trolle, som blev kollega och hospitalspredikant i Kalmar län, pastor 
och præpositus i Köpings församling på Öland, kyrkoherde i Förlösa, Kalmar stift 
1571, ihjälslagen av danskarna 1611. 

Underskrev Uppsala mötes beslut. Gift med Martha Göransdotter. Han 
efterlämnade tre döttrar, Kerstin, Elisabeth och Martha, vilka avled ogifta, samt 
två söner 

b Jonas Jonæ Palumbus Trolle, gift med Marta Jonsdotter, blev hospitals-
predikant i Kalmar 1611, slottspredikant där 1613(1615)–1617 och kyrkoherde 
i Gärdslösa, Kalmar stift 1617, död 1659. Han hade tre barn 

 c Jonas Gerdslaerus, född 1631, student i Uppsala 1654, prästvigd till kyrko-
herde i Gärdslösa 1660, gift 1665 med Catarina Wallrawe, dotter till tull-
förvaltaren i Kalmar Reinhold Wallrawe och Maria Krååk. De hade tio barn 

  d Jonas, född och död 1666. 
  d Jonas, född 1667, student i Uppsala 1687, död där 1694. 
  d Herman, tullnär i Kalmar. 
  d Eric, kammarskrivare i Statskontoret. 
  d Johan, e o lantmätare i Kalmar län 1692–1710, gift med Maria Elisabeth 

von Schildt. 
  d Anna, gift 1694 med Gabriel Sundenius, kyrkoherde på Åland. 
  d Martha, gift med Petrus Holmbeckius, född 1657, kyrkoherde i Räpp-

linge på Öland, död 1704.  
  d Reinhold, född 1676, student i Uppsala, död där 1694. 
  d Christina, gift 1697 med Israel Schultz, tullnär i Kalmar. 
  d Nils, tullnär i Kalmar. 

 c Brita, född 1631, gift 1656 med borgmästaren i Kalmar Mathias Robeck, 
född 1631, död 1692. 

 c Martha, gift med borgmästaren i Kalmar J Rodde 

b Stephanus Lippius Trolle, kyrkoherde i Köping, Kalmar stift och kontrakts-
prost 1613, död i maj 1651. Gift med Kjerstin Jonsdotter Eberstein, som 
begravdes den 16 april 1673. De hade åtta barn 

 c Jonas, kyrkoherde i Köping, Kalmar stift, död 1676, gift med Elisabeth 
Persdotter Spaak. De hade sex barn 

  d Stephan, född 1653(?), student i Uppsala 1671, yrke okänt. Han hade en 
son, Jonas, student i Uppsala 1690, borgmästare i Viborg, död 1733.2 

  d Nils, född 1655, död 1710, löjtnant, gift med Margaretha Arendtsdotter. 
  d Sara, född 1658, gift 1681 med kassören H Wallrawe i Borgholm. 
  d Jonas och Johanna, döpta 22/6 1660, båda begravda 18/8 1661. 
  d Pehr, född 1666, död 1667. 

 c Stephanus, född 1631, student i Åbo och magister där 1653, student i 
Uppsala 1654, prästvigd 1660, lektor i Kalmar 1662, riksdagsman 1664, 
kyrkoherde i Runsten, Kalmar stift 1669, kontraktsprost 1679, död 1687. 
Gift 1660 med Catarina Brehmer, död 1671, dotter till postinspektören i 
Kalmar, Daniel Brehmer. 

                                                 
2  Enligt en svårtydd anteckning i papperen kan denne Jonas kan eventuellt istället ha varit son till Stephans 

farbror Stephanus Trolle och dennes hustru Catarina Brehmer. UM 
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 c Elin, död 1694, gift med Ericus Tavast, kyrkoherde i Räpplinge, Kalmar 
stift. 

 c Anna, gift med 1) Hindrik Bartmann, som var lantjägare på Öland 1654, 2) 
Nils Rasmusson, vars yrke är okänt, 3) Magnus Berelius, kyrkoherde i 
Hulterstad, Kalmar stift. 

 c Christina, gift 1652 med Oscar Bohlius, född 1614, död 1672, prost i 
Torsås, Kalmar stift. 

 c Brita, gift med Göran Brehmer, som var bosatt i Salomonstorp. Yrke okänt. 

 c dotter, gift med rådmannen Johan Jäger i Kalmar 

 c Brita Catarina, gift med Olaus Patonius, kyrkoherde i Söderåkra, Kalmar 
stift. 

 

A.4 ISRAEL GUNNARI TROLLE studerade i Linköping och Skara samt "reste 
utomlands med biskop Jacobi Johannes testemonia 1585", alltså med ett 
rekommendationsbrev från biskopen. Efter återkomsten till fosterlandet blev han 
teologie lektor vid Skara katedralskola och erhöll Vinköl pastorat i prebende, 
"prebende habuit Vinkjellam". Han blev därefter poenetentiarius. Underskrev 1593 
Uppsala mötes huvudskrift, där hans namnteckning är fullt synlig i reproduktionen 
av dokumentet i Hildebrands Sveriges Historia, 4:e delen; det är det åttonde namnet i 
andra raden. Han avled 1604 som domprost i Skara. Han var gift och hade en son3 

 

A.5 GUNNAR ISRAELIS TROLLE, född 1589 och död i maj 1655, begravd i Mulseryd. 
Han prästvigdes 1616 och gifte sig med Elin Björnsdotter, född 1602, död 1690. Han 
blev kyrkoherde i Bottnaryds församling i Jönköpings län, Skara stift efter sin 
svärfader Bero (eller Björn) Johannis.  

Denne Bero Johannis skall ha varit kyrkoherde i Bottnaryd i sjuttio år. 
Han underskrev Uppsala mötes beslut och hade vid ett tillfälle förmånen 
att få härbärgera konung Gustaf II Adolf, som då skänkte sonen Johan ett 
resestipendium. Bero Johannis var gift med Gunilla Printz, dotter till 
domprosten Sveno Benedicti Putt, vilken för sin undfallenhet vid liturgins 
införande stod i hög gunst hos Johan III och därför av honom tilldelades 
adelskap och erhöll namnet Printz.  

Hans son Johan erhöll 1642 förnyelse på adelskapet under n:o 304. 
Johan Printz hade en mycket skiftande levnadsbana, fylld av äventyr. 
Under 12 år, 1642–54 var han guvernör för kolonin Nya Sverige i 
Amerika, där han anlade staden Nya Göteborg vid Delaware-floden. 
Johan Printz studerade i sin ungdom teologi i Rostock och Greifswald, 
blev under ett besök i Schwaben tillfångatagen av en skara krigsfolk och 
tvungen medfölja till Italien, där han stacks in i ett värvat regemente. 

                                                 
3  Släktskapen mellan Israel Gunnari Trolle och Gunnar Israelis Trolle har ifrågasatts av förre riddarhus-

genealogen Pontus Möller, som istället anser att den senare var son till komministern i Bråddetorp, Israel 
Torchilli (http://pontusmoller.se/2007/12/30/en-ofralse-slaktgren-av-atten-af-trolle/). 

 Denna åsikt delas av Skara Stifts Herdaminnen, och ett fragment till en alternativ släktutredning visar att 
även Harald Trolle varit inne på den linjen. Detta fragment visar dock tyvärr inte vilka Harald Trolle 
ansåg vara förfäder till Israel Torchilli. UM 
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Sedan tjänade han såsom krigare i österrikiska, braunschweigiska och 
den danske översten Rantzaus franska regemente. Deltog i trettioåriga 
kriget, blev tillfångatagen av de kejserliga men friköpte sig själv. 
Försvarade tappert fästningen Chemnitz men måste till slut giva sig och 
återvände utan tillstånd till Sverige, där han arresterades såsom desertör 
och för att ha kapitulerat i Chemnitz, men frikändes 1641. Efter 
återkomsten från Nya Sverige blev han överste, kommendör på 
Jönköpings slott 1657 samt landshövding där 1658. Han avled 1663. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Israelis och Elin Trolle på gravstenen i Mulseryd 

 

Gunnar Israelis Trolle hade tre barn, en dotter och två söner 

c Dottern Ragnhild (Rangela) Gunnarsdotter, född den 25 september 1634, ingick 
1656 äktenskap med Andreas Andreæ, f 1612. Efter studier i Alingsås, Skara och 
Göteborg prästvigdes han 1646 av superintendenten i Göteborg, Prytz, och blev 
komminister i Fässbergs församling, Halland. 1655 blev han kyrkoherde i Bottna-
ryd och 1658 prost i Mo härad. Då detta emellertid skulle läggas under Skara stift, 
undanbad han sig prosteriet, oaktat även Skarabiskopen Kempe erbjudit honom 
samma prosteri. Han drabbades av ett slaganfall 1686 men förestod alltjämt 
tjänsten av sitt ämbete ända till 1688, då han måste intaga sängen. Han avled den 
2 april 1690 och ligger, jämte sin maka begravd i Mulseryds kyrka. I kyrkans 
vägg är inmurad en gravsten över dem båda samt hennes föräldrar Gunnar Israelis 
Trolle och Elin Björnsdotter. Herr Andreas "var en i flere avseenden berömlig 
man. Bottnaryds, Mulseryds och Angerdshestra kyrkor äro under hans tid 
ombyggde, prästgården blev även mycket förbättrad och församlingen i god 
ordning hållen." Med översten Peder Örneklo förde han en långvarig process 
angående ägoskillnad mellan prästgården och Gunillaberg.  

Efter makens död gifte Ragnhild om sig med komministern i Bottnaryd Olavus 
Caroli Rythenius, som prästvigdes 1682. Han bodde på [?] och var enligt en 
uppgift "rik på penningar, silver och guld". Var därjämte mycket envis och orolig 
och låg ständigt över konsistorium med böner om befordran till något pastorat. 
'Give Gud! Give Gud,' skriver han, 'den dagen vore kommen då jag finge höra: Du 
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skall nu till rolighet komma.' Slutligen i förtvivlan över att ej bliva kyrkoherde 
efter sin svåger Sveno Gunnaris Trolle störtade han sig i en brunn julnatten 1708. 

Ragnhild avled i oktober 1719. Hennes bägge äktenskap voro barnlösa. 

c Gunnar Israelis äldste son Sveno Gunnaris Trolle, född 1641 i Bottnaryd, student i 
Uppsala 1666, filosofie kandidat 1679 och samma år komminister i Bottnaryd 
samt kyrkoherde där 1691. Han var orator vid prästmötet 1692 och predikant vid 
prästmötet 1696 samt blev 1694 kontraktsprost i Redvägs och Mo härader. Han 
avled 1708. Han var gift tre gånger, 1) med Karin Lundelius, dotter till prosten 
Brynolf Lundelius i Habo, 2) med Anna Hösnander, dotter till kyrkoherden 
Andreas Hösnander i Hössna och 3) med Lisa Dryselius, död 1711, 
styckjunkaränka från Småland. Då Sveno Israelis Trolle prästvigdes anmodades 
han av officianten "att emanera sina mores, enkannerligen akta sig för svordom 
och annan obetänksamhet", en förmaning som torde ha tilldelats alla prästkandi-
dater. I sina äktenskap hade han nio barn, en dotter Gunilda blev gift med kommi-
nistern i Bottnaryd Sven Rumelius, död 1753, och en son Peter blev student i 
Lund 1735. Om deras och deras syskons vidare öden är ingenting känt, och denna 
släktgren anses vara utgången. 

I sakristian i Bottnaryds kyrka finnes en stor och förträfflig oljemålning före-
ställande Sveno Gunnaris Trolle och hans trenne hustrur och nio barn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveno Gunnaris Trolle med sina tre hustrur och nio barn 
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Släkten fortlevde genom Gunnar Israelis Trolles yngste son 

 

A.6 ISRAEL GUNNARSSON TROLLE, född den 28 mars 1637. Han blev student i Åbo 
den 8 september 1659 samt avlade juridisk examen och blev slutligen lands-
sekreterare i Jönköpings län. Han avled den 5 januari 1691. Den 22 januari 1673 
ingick han äktenskap med Maria Rubenius, född den 14 januari 1657 och död den 8 
augusti 1700. Hon var dotter till kyrkoherden i Hvittaryd i Småland Nicolaus Rube-
nius och hans hustru Gunilla Påvelsdotter. I Israel Gunnarsson Trolles äktenskap 
föddes sju barn 

d Kerstin, f 1673, d 1679 

d Johan, f 1674, "efter aflagde studier vid gymnasium och akademien död i 
Stockholm 1696". 

d Margareta, f 1676, död omedelbart efter födelsen. 

d Nicolaus, f 1678, "efter aflagde studier drunknad vid Christianstad 1699". 

d Gunnarus, f 1680, "efter aflagde studier död 1696". 

d Margareta, f 1682, d 1683 

d Israel Israelsson, f 1683, d 1743, se nedan A.7. 

 

A.7 ISRAËL ISRAELSSON TROLLE, föddes den 30 december 1683. Han blev härads-
hövding i Aska och Göstringe härader i Vadstena läns lagsagas första häradsdöme. 
Död den 5 augusti 1743. Han ingick den 9 maj 1714 äktenskap med fröken Inga 
Margareta von Rudbeck (av adliga ätten 1252). Hon var född den 20 december 1696 
och avled den 28 september 1774. 

Inga Margareta von Rudbeck var dotter till häradshövdingen Carl von 
Rudbeck, f 1657 i Uppsala. Han blev efter avlagda studier härads-
hövding 1718 i Vadstena läns lagsagas första häradsdöme, bestående av 
Aska och Göstring samt Lysinge och Dals fögderier. Han adlades 3 
oktober 1692 men dog 3 juni [?] och slöt själv på svärdsidan sin adelsätt 

Inga Margaretas mor var Märta Christina Lindeberg, död 1745 (adliga 
ätten 379), vars fader översten Hieronymus Lindeberg till Lindenäs och 
Bergsäter arkebuserades 1677, emedan han till danskarna uppgav 
Landskrona slott. Orsaken till hans dagtingan skulle ha varit, att hans 
hustru Ingrid Appelbom (adliga ätten 325) låg svårt sjuk och ej tålde det 
ideliga skjutandet. Märta Christina Lindeberg var sonsonsdotter till 
Hieronymus Nilsson, naturlig son till konung Johan III. 

Inga Margareta var sondotter till biskop Petrus Rudbeckius i Skara, 
f 1625, d 1701, vars fader var den store Johannes Rudbeckius, biskop i 
Västerås, f 3/4 1581, d 8/8 1646. Johannes Rudbeckius var gift med 
Margareta Stiernhöök, dotter till hovrådet Johan Stiernhöök, f 1596, 
d 1675, "den svenska lagfarenhetens fader", som var sin tids främste 
jurist. Svenska Akademin präglade 1837 en minnespenning över honom, 
och på 300-årsdagen av hans födelse restes i hans födelsebygd Rättvik ett 
monument över honom på Stiernhöökskullen (Hökberget). Han var 
sonsonsson till bergsmannen Peder Svensson i Vibberboda, vilken som 
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hövitsman för dalkarlarna slog danskarna vid Brunnbäcks färja vid 
Folkärna i Dalarna. 

Israël Israelsson Trolle hade i sitt äktenskap tretton barn: 

e Märta Maria, f 27 april 1715. Gift 5 april 1738 med kyrkoherden i Röks 
församling, Linköpings stift, Anders Millberg, som avled den 30 mars 1749. 1754 
gifte hon om sig med löjtnanten Sven Råman. 

e Israel, född den 8 juli 1716. Student i Uppsala 1733, auskultant i Göta hovrätt 
1735, vice häradshövding 1740, adjungerad ledamot av Göta hovrätt 1752, 
häradshövding i Lysings, Dala, Göstrings och Aska härader i Östergötlands län 
1747–1776. Död på Hageby i Allhelgona socken vid Skänninge den 4 juli 1795. 
Gift den 25 juni 1747 med Anna Margareta Stenholm, död den 31 augusti 1775 
och dotter till landssekreteraren i Östergötlands län Carl Stenholm och hans maka 
Christina Hård.  

De hade fyra barn: 

f Christina Margareta, f 1747, d i Rogslösa 1823. Gift 1776 med Carl Gustaf 
Enander, f 1741, d 1830, fänrik vid Östgöta Infanteri, ägde Rogslösa rusthåll i 
Väversunda socken, Östergötlands län 

f Anna Maria, F 23 februari 1749, gift 1) med stadsfältskären, källarmästaren 
och rådmannen i Skänninge samt riksdagsmannen (deltog i 1769 och 1771 års 
riksdagar) Hans Wahlberg i hans tredje gifte, f 14 december 1719, d 30 april 
1790. (Han uppgives vara ättling till borgmästaren i Skänninge Jonas Dahlberg, 
d 1705, vilken i sin tur skulle ha varit son till kyrkoherden i Nyköping Magnus 
Jonæ Agriconius, vars andre son Samuel Månsson, vilken 1679 adlades och 
antog namnet Åkerhielm samt 1697 blev direktör för postväsendet i riket och 
1700 statssekreterare. Han avled 1702.) 2) den 27 juli 1791 med Daniel 
Hagerstedt, f 13/6 1759, d 30/5 1810, handlande i Skänninge. 

f Elisabeth, gift med sin kusin Anders (se nedan), se denne. 

f Hedvig, gift med löjtnanten Magnus Siöstéen, lantbrukare i Väversunda i 
Östergötland, f 16 juli 1741, d 28 januari 1818. 

e Christina Dorotea, f den 1 december 1717, d den 13 augusti 1719. 

e Carl, f den 15 januari 1719, d den 15 december 1724. 

e Hedvig Margaretha, f den 10 juli 1720, d den 27 januari 1796. Gift 1756 med 
Claës Livin, f den 23 juni 1719, d den 13 april 1795, komminister i Skänninge och 
sedermera kyrkoherde i Björsäters församling, Östergötland. 

e Petrus Olaus (Per), f den 9 september 1721, student i Uppsala 1740, död ogift i 
december 1749. Vice häradshövding. 

e Beata Eleonora, f den 31 augusti 1723, gift 1743 med kornetten, sedermera 
fänriken Lars B Beurling (Björling). De bodde i Stensgård i Röks socken, 
Östergötland. 

e Nikolaus, f den 29 mars 1726, d 1805, regementsskrivare, gift med Anna Maria 
Kjellberg, f 1726, d 1793. De hade sex söner 

f Anders, fanjunkare, sedermera fänrik vid Kungl Husarregementet. Gift med sin 
kusin Elisabeth (se ovan). 
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Den 23 maj 1780 avgav Riddarhusdirektionen ett underdånigt yttrande till 
Kungl Maj:t i frågan om Anders Trolle och hans släktingar kunde äga rätt att 
bära Trolle-namnet, då de icke funnos antecknade på de introducerade Trolle- 
och af Trolle-ätternas genealogier på Riddarhuset. I utlåtandet anföres att 
Anders Trolle förklarat sig ej vilja avstå från det släktnamn, vilket han mottagit 
av sina förfäder, och till bevis härför har han överlämnat en av biskopen i 
Linköping, Andreas Olavi Rhyzelius (f 1677, d 1761), utarbetad genealogi över 
"denne ofrälse Trolle-ätten". Riddarhusdirektionen påpekar emellertid, att 
någon lag icke var dem bekant, varigenom Anders Trolle och hans släktingar 
kunde förpliktas att avlägga sitt släktnamn. 

Kungl Maj:t beslöt den 24 oktober 1780 att i ärendet infordra Kanslikollegii 
yttrande, vilket avlämnades den 2 mars 1781. I detsamma anför kollegiet, att 
den av Anders Trolle överlämnade genealogin ej varit "med tillräckeliga bevis 
beledsagad eller uti rikshandlingarna bestyrkt". Genealogin avser att visa, att 
släkten burit Trolle-namnet uti flera generationer. Kollegiet anför vidare, att 
därest Kungl Maj:t skulle anse lämpligt utfärda någon lag i denna ska, så 
avstyrkes bestämt, att densamma skulle få retroaktiv verkan eller utsträckas till 
sådana ofrälse släkter, som redan innehava och bära adeliga namn. Dess motiv 
framgår av följande passus i skrivelsen. "Och då så väl de redan utfärdade och 
ofvanförmälte författningar, som den nu i underdånighet föreslagne, på det 
nogas, förmenar Collegium den åsyftade ordning och rådighet emellan frälse 
och ofrälse ätterna, i det huvudsakligast vinnas, och att vad till äventyrs i denna 
delen ändå skulle saknas, blefve af mindre betydenhet emot den consideration 
att betaga ofrälse personer och släkter de adeliga namn, som de redan 
innehafva och i längre eller kortare tid burit. Den som genom vetenskaper, 
ämbetsmannaförtjänster, handel eller fria konster gjort sig allmänt känd och 
ansedd, eller ock därjämte äga den lyckan att ibland sina förfäder räkna store 
och namnkunnige män, hvilkas lysande förtjänster och efterdömen tillvunnit 
dem allmänhetens högaktning och egne efterkommandes vördnad, skulle icke 
med kallsinnighet kunna se, i förra fallet sitt minne med namnet i förtid 
utslockna, i det senare åter, förringas och utplånas det anseende som ålder och 
förtjänster honom och släkten tilldömt. Även den, på vilken icke dessa 
omständigheter inträffa, torde vid namnet fästa sådant värde, att han skulle 
anse sig lidande, om han bleve nödgad att avlägga det namn, som antingen han 
eller hans förfäder, då ännu icke någon författning varit däremot, antagit samt 
därefter med ära oklandrat burit, och han såmedelst kunde anse sig berättigad 
att behålla. Så länge det ock stadnar vid blotta namnet utan att medföra någon 
annan af de fri- och rättigheter, som adelsståndet ensamt åtfölja, anser 
Collegium för dess del, icke någon särdeles olägenhet deraf uppkomma. Icke 
heller kan en sådan blandning af namn vara för de adeliga familjerna 
missfirmelig mera i detta, än andre upplyste riken, varest man finner många så 
kallade roturiers eller oadlade antaga och bära lika namn med de mest 
illustrerade familjer, utan att man försport, det sådant någon särdeles 
uppmärksamhet eller olägenhet förorsakat. Däremot föreser Collegium 
nogsamt, vad oro, missnöje och obehagliga intryck det i allmänheten skulle 
göra, om, i faveur af ätternes adeliga grenar, de ofrälse skulle föranlåtas att 
afstå sine namn med åtföljande politiske aktning." 

Utlåtandet är undertecknat av U V Scheffer, M Falkenberg, Friedr Sparre, 
Gustaf Ribbing och Gust Fr Gyllenborg. 

f Carl, fänrik, ogift. 
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f Nils Fredrik, f 21 februari 1755 på Säter i Motala sn, d 22 mars 1819. Intogs 
vid 5 års ålder i Vadstena skola samt därefter i Linköpings trivialskola, student 
i Uppsala 1776, prästvigd 1770 och adjunkt i Skedvi, pastor i Risinge 1783, 
båda i Östergötland. Skolmästare vid Gustavianska Barnhuset i Norrköping 
1783, vice predikant 1785 och ordinarie 1790 vid det då omorganiserade och 
ombyggda Rasp- och Spinnhuset i Norrköping, ledamot av det 1788 stiftade 
Teologiska Sällskapet i Norrköping, pastoralexamen i Linköping 1799, 
kyrkoherde i Veta och Viby församlingar i Östergötland 1806. 

Han gifte sig 1784 med Maria Kristina Lagergrén, f 1762, d 1809, dotter till 
organisten i Skedvi, Per Lagergrén och Maria Styrling. I äktenskapet föddes 
tolv barn 

g Nils Fredrik, f 1785, student i Uppsala 1807, prästvigd 1810, avled 
sinnesrubbad på Vadstena hospital 1842. 

g Maria Kristina, f 1786, gift 1809 med Gustaf Ekenmark, uppbördsskrivare 
vid Stångkvarn i Linköping. 

g Pehr Israel, f 1788, död såsom barn. 

g Daniel Gustaf, f 1789, klädesfabrikant i Norrköping. 

g Pehr Israel, f 1791, död såsom barn. 

g Carl Johan, f 1793, d 1800. 

g Anna Margareta, f 1795, bodde 1850 i Skeppsås. 

g Isak Mathias, f 1796, d samma år. 

g Catarina Charlotta, f 1798, d 1851. 

g Sven Olof, f 1800, uppnådde ej mogen ålder. 

g Johanna Fredrika, f 1802, d 1861, gift 1833 med fanjunkaren vid Andra 
Lifgrenadierregementet Jacob Axel Zerl, f 1802, d 1849. 

g Hedda, död ogift. 

f Israel, tullskrivare. 

f Johan, underofficer. 

f Mathias, dräng. 

e Engel Charlotta, f 8 september 1727, d 3 mars 1730. 

e Dorothea Christina, f 8 november 1728, d 7 juli 1806. Gift den 2 december 1766 
med kyrkoherden i Skeppsås socken, Linköpings stift, f 5 mars 1708, d 21 
december 1787. 

e Johan, f 22 september 1731, d 22 februari 1794. Studerade först i Skänninge samt 
därefter i Linköpings skola och gymnasium samt inskrevs såsom student i 
Uppsala 1751. Auskultant i Göta Hovrätt 1752, varefter han blev stadsnotarie i 
Linköping och erhöll vice häradshövdingstitel. Borgmästare i Skänninge 1762 
genom ackord med häradshövding Treutiger. 

"Herr borgmästaren Trolle, som med verkelig kundskap uti lagen förenade lätthet 
att arbeta, var en from man, som sökte mera med lämper stilla oenigheter och 
hålla ordning bland Borgerskapet än med lagens tuktan, men en vacklande hälsa 
tröttade snart ut honom, så att han först 1774 begärde och feck några månaders 
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tjänstledighet och sedan genom ackord 1775 lemnade embetet helt och hållet." 
(Skänninge stads borgmästarlängd) 

Han bosatte sig efter avskedstagandet på fädernegården Blomedahl i Västra Ny 
socken. Gift 1) 1762 med Barbro Christina Stockenström, f 1737, d 1767, dotter 
till kronobefallningsmannen, hovkvartermästaren Johan Adolf Stockenström, 
f 1734, d 1812, Slattefors, Östergötland och hans hustru Maria Elisabeth Juhlman, 
f 1732, d 1817 4, 2) den 28 oktober 1772 med Ulrika Rotkirck, f 24 december 
1744, d 8 augusti 1834, dotter till kornetten Carl Gabriel Rotkirck av adl ätten 
175, f 1711, d 1788 och hans hustru Ulrika de Bèsche, f 1720, d 1767. I det första 
äktenskapet föddes fyra barn; det andra äktenskapet var barnlöst.  

f Christina Margaretha, f 23 maj 1763, död ogift. 

f Israel, f 11 juni 1764, fänrik. 

f Johan Henric, f 5 februari 1765, student i Uppsala 1789, underfältskär vid 
Arméns lasarett under fälttåget i Finland 1790, död i maj 1790. 

f Carl Gustaf, f 1766, kungl livdrabant. 

e Mathias, se A.8 nedan. 

e Anna Magdalena, f 9 februari 1735, d 16 juli s å. 

 

A.8 MATHIAS TROLLE, född 2 mars 1733, d 4 april 1810, student i Uppsala 1753, 
varefter han blev antagen som auskultant i Göta Hovrätt, stadsnotarie i Skänninge 
1757 samt tilldelades vice häradshövdings titel. Han ägde och bebodde Stengård i 
Röks socken i Östergötland. Gift 1 november 1772 med Brita Stina Nordell, f 28 
mars 1751, d 16 augusti 1803, dotter till kyrkoherden i Ljungs församling, Lin-
köpings stift, Jonas Nordell, och Anna Maria Gemzelius. I äktenskapet föddes fem 
barn. 

f Israel Leopold, f 1773 d på Alvestad i Södermanland, nära Eskilstuna, den 2 april 
1810. Kapten på Kungl Södermanlands regemente, deltog i krigen mot Ryssland 
och Norge 1808–9. Gift 1803 med friherrinnan Agneta Fleming, f 30 december 
1777, d 29 december 1842, dotter till hovjunkaren friherre Herman Fleming till 
Willnäs och Lemsjöholm i Finland (tillh finska frih ätten 1 Fleming till Liebelitz), 
f 1734, död i Åbo 1789 i hans tredje gifte med Sofia Albertina Carpelan, f 1753, d 
på Majsala i Finland 1789 (tillh svenska adl ätten 38). Israel och Agneta Trolle 
hade fyra barn. 

g Rolf Herman, f 12 juli 1804, d på Skår i Västergötland den 31 december 1871. 
Kadett på Karlberg 1817, efter examen där utnämnd till fänrik vid Kungl 
Skaraborgs regemente, löjtnant 1832 och kapten 1843. Gift 26 september med 
Celestine Catherine Tisell, f 19 mars 1814, d 1 juli 1879, dotter till löjtnant 
Carl Johan Tisell, Kolbäck, Östergötland, f 1786, d 1865 och Marie Catherine 
Soldez, f 1790, d 1855. I äktenskapet föddes fem barn. 

                                                 
4  Födelseåren för Barbro Christina Stockenströms föräldrar visar att uppgifterna här är felaktiga. Johan 

Adolf Stockenström var i själva verket hennes äldre bror och Maria Elisabeth Juhlman var alltså hennes 
svägerska.  

Barbro Christinas (och Johan Adolfs) föräldrar var istället bergsfogden Hend. Stockenström och dennes 
hustru Christina Rydelius (Landeryds dopbok 1695–1799, s 163). UM 
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h Celestine Catherine Emilie Virgine, f 29 januari 1843, d 1899, gift 1881 
med prästen i Nykil, Östergötland, Carl August Bånge, f 1822, d 1893, i 
hans andra äktenskap. 

h Gottfrid Israel, f 11 december 1844, d 25 september 1854. 

h Reinhold, f 15 juli 1846, d 30 september 1854. 

h Agnes Olga Maria, f 9 juli 1849, d 1909, gift med kyrkoherden i Fredsbergs 
församling, Skaraborgs län, August Leander Wetterberg, f 1848, d 1908. 

h Birger, f 28 april 1852, studerade vid Uppsala och Leipzig universitet, 
avlade fil kand, d 24 april 1876. 

g Agnes Emilia, f 1807, död i kolera i S:t Petersburg den 13 juli 1831. Gift den 
15 november med dåvarande översten, sedermera generalmajoren i kejserliga 
ryska geniekåren, verkliga statsrådet Apollon Uschakoff, d 15 februari 1848. I 
detta äktenskap föddes fem barn, samtliga flickor, nämligen: Emilia, f 27 juli 
1827, Marie, f 2 augusti 1828, vilka bägge gingo i kloster 1854, Elisabeth, f 14 
april 1828, d 1897, gift med ryske överstelöjtnanten Wladimir Winker, 
Alexandra, f 1824, död genom fall utför en trappa 1826 och Olga, f 13 juli 
1831 och död samma dag tillsammans med modern. 

g Oscar Gustaf Leopold, f 21 november 1810, d. Löjtnant i Kungl Flottan 23 juli 
1831 och kommendörkapten 1861. Var i engelsk krigstjänst på fregatten 
"Dublin" 1841–1843. Gift i Stockholm den 5 december 1840 med Emelie 
Sylvan, f 17 april 1841, dotter till sekreteraren i Riksgäldskontoret [?] Sylvan, f 
[?], d 6 januari 1841. I Oscar Trolles äktenskap föddes tre barn. 

h Sigrid Agnes Christina, f 20 oktober 1841, d [ ]. 

h Kerstin, f 28 augusti 1844, d [ ]. 

h Gustaf Herlof, f 23 oktober 1845, d 1912. Antogs till kadett på Karlberg 
1861 och utexaminerades därifrån såsom nr 47 år 1866 samt utnämndes 
samtidigt till underlöjtnant i Kungl Södermanlands regemente. Vistades 
sedan 1867 i Ryssland, en tid såsom ångbåtskapten på Volga-floden samt 
därefter såsom godsförvaltare. Tog 1871 avsked från svensk krigstjänst. Gift 
1) den 17 juli 1874 med Henriette Jeap från Rolle i Schweiz, död 23 juli 
1877, 2) 1892 med Anna Block från Riga, f 8 december 1860. I sitt första 
äktenskap hade Gustaf Herlof Trolle två barn och i sitt andra likaledes två 
barn 

i Emilia Louise, f 29 april 1875 på Wolosnikowka i Ryssland, gift med 
ryske ämbetsmannen Alexander Brouchanoff. 

i Oscar Gustaf Henri, f 9 mars 1877 på Wolosnikowka i guvernementet 
Simbirsk i Ryssland. Studerade medicin i Ryssland och Schweiz och 
utexaminerades till tandläkare. Befann sig vid krigsutbrottet 1914 i 
Tyskland och internerades då såsom rysk undersåte men blev efter någon 
tid frigiven och fick återvända till Ryssland. Under sin studenttid hade 
han vid ett tillfälle, då han från Schweiz återvände till Ryssland, 
arresterats av de ryska gränsmyndigheterna på grund av vissa handlingar, 
som han medförde, och vilka han lovat en kamrat att taga med sig och 
överlämna till en gemensam bekant. Även då frigavs han efter någon tid. 
Efter bolsjevikrevolutionen häktades han på nytt av de nya makthavarna 
och fördes till Sibirien. Han lyckades dock fly och i ett brev daterat 
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Charbin [?] har han meddelat, att han då under mycket svåra 
omständigheter utövade tandläkaryrket i yttersta Östern. 

i Gustaf Julius, f 1893, och Ellen f 1898. Om dessas öden har inga upp-
lysningar kunnat erhållas. 

g Clementine, f 1807, omkom under ett skeppsbrott på Ålands hav den 30 
september 1814. 

f Inga Eleonora, f 1774, d 1840, gift med kungl sekter [?] Isberg, från vilken hon 
dock skiljdes. . 

f Anna, f 1775, d 1850, ogift. 

f Jonas Fredrik, se A.9 nedan. 

f Anders Johan, f 1777, d 1804, kanslist vid Serafimerordens gille i Stockholm. Gift 
med Anna Maria Nobbelin, f 1782, d 1830. De hade två barn. 

g Adelaide, f 1802, d 1803. 

g Carl Johan, f 27 november 1803, d 29 januari 1875. Överkommissarie och 
kamrerare vid Kungl Maj:ts flotta, Stockholm. Innehade utom Nordstjerne- och 
Vasaordnarna även medaljen i guld för medborgerlig förtjänst. Ogift. 

 

A.9 JONAS FREDRIK TROLLE, född 1776, d 1846, hovrättskommissarie, krono-
befallningsman i Karlskoga bergslag 1809–18215, och han bebodde då länsmans-
bostället Storängen i Karlskoga. Han var gift med Ulla Catarina Gellsén6, f 1777, d 
1853. I äktenskapet föddes sex barn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silhuetter av Ulla Catarina och Jonas Fredrik Trolle 

                                                 
5  Jonas Fredrik Trolle tycks ha gjort sig till ovän med bergsmannen Swen Andersson i Bregårdstorp, som 

han vid olika tillfällen åtalade för olaga sammanflyttning med sin fästekvinna, för toddy- och 
brännvinsförsäljning, för kortspel och dans på pingstdagen och för innehavande af övermålig och dubbel 
brännvinsredskap.  

 Andersson stämde då Trolle för att denne vid tre tillfällen mot ersättning lagt ner åtal, och då han inte 
tyckte att häradsrätt och hovrätt dömde Trolle tillräckligt strängt, drev han målet ända upp till Högsta 
Domstolen, där Trolle blev avsatt från sin länsmanstjänst. 

 Efter avsättningen flyttade Trolle till Dalsland, där han först  arrenderade Eckeruds gård i Erikstad och 
senare bodde hos sonen på Forsbacka bruk. 

 Detta var naturligtvis känt av Harald Trolle, men han ansåg det nog onödigt att nämna. 
6  Ulla Kristina Gellsén var äldre syster till Ludvig Malmströms hustru Johanna Christina, se 

http://www.malmstrom.nu/Malmströms.htm. UM 
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g Carl Ludvig, se A.10 nedan. 

g Wilhelmina, f 31 januari 1808, död i späda år.7 

g Amalia, f 19 augusti 1809, d 1866 på Lilla Edet i Fuxerna socken, Älvsborgs län. 
Gift 1851 med possessionaten Ludvig Sebastian Löwenhielm, (tillh adliga ätten 
1791), Värmlandsnäs, f 1798, d 6 december 1856. Äktenskapet barnlöst. 

g Emilia, f 2 februari 1812, d 1899. Gift 1844 med garverifabrikören Alexander 
Avelin, Söderbärke, Dalarna, f 1802, d 1884. 

g Julia, f 13 april 1816, d 13 augusti 1859, gift med kommissionslantmätaren J E 
Lagervall, d 20 mars 1853. 

g Mathilda, f 23 mars 1820, d [?], gift med bruksförvaltaren Ad Wångdahl, f 22 
mars 1814, d [?]. Wångdahl blev student i Uppsala 1834, genomgick Falu 
bergsskola 1837 samt blev stipendiat vid Jernkontoret 1838 och 1842 disponent 
på Forsviks bruk samt under åren 1849–70 på Iggesunds bruk. 1872 blev han 
delägare och disponent för Hammars glasbruk i [?]. I detta äktenskap föddes fem 
barn: Ragnar Georg, f 7 juli 1843, Adolf Hugo, f 20 januari 1846, d 22 oktober 
1846, Elma Mathilda, f 2 november 1837, gift med skogsförvaltaren Jacob 
Mathias Hallgren, Agda Maria, f 26 januari 1850, gift med ingenjören Knut 
Teodor Saxenberg, samt Carl Adolf Hugo, f 7 februari 1852. 

 

A.10 CARL LUDVIG TROLLE, född 3 september 1806, d i Gideå, Ångermanland den 8 
juli 1884, bruksförvaltare på Gideå bruk. Gift 31 augusti i Sundborns kyrka med 
Hedvig Wilhelmina Hanngren, f 10 mars 1812, d i Korsnäs 21 augusti 1887, dotter 
till prosten i Vika församling i Dalarna, Erik Gustaf Hanngren, f 8 februari 1761, d 9 
april 1821, och hans hustru Anna Christina Lundström, f 20 november 1779, d 15 
juni 1863. Prosten Erik Gustaf Hanngrens föräldrar var kyrkoherden i Vika försam-
ling i Dalarna, Per Hanngren, f 10 november 1728, d 28 februari 1801, och hans 
hustru Eva Falcken, f 24 oktober 1727, d 27 november 1766. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl Ludvig och Wilhelmina Trolle 

                                                 
7  Uppgiften om hennes död torde vara felaktig. Hon levde i alla fall 1845, då hon var 37 år och bodde med 

föräldrarna i Åmål (stadens hfl s 565). UM 
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Carl Ludvig Trolle hade i äktenskapet nio barn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl Ludvig och Wilhelmina Trolles sju överlevande barn 

 

h Constance Wilhelmina, f 25 oktober 1836, d 26 februari 1930. Gift den 6 juli 
1866 med direktören för de Dicksonska sågverken i Sundsvallsbygden, Hampus 
Berencreutz, f 2 augusti 1827, d 23 december 1892 (adl ätten 2345, adlad 1697, 
introducerad 1917). I detta äktenskap föddes två barn: Ebba, f 22 april 1869, 
d 1938, gift med med dr Rudolf Müller, Oldenburg, Tyskland och Berta, f 27 juli 
1870, gift med översten Brendt Reinhold Martin Festin, f 1859, d 1947. 

h Ludvig Isidor, f 30 januari 1840, d 19 mars 1896. Stationsinspektor i Sundsvall. 
Gift den 1 maj 1875 med Hedvig Margareta Augusta Trônet, f 11 maj 1856 i 
Ljusnarsberg, d 27 januari 1897, dotter till bergslagskassören Filip August Trônet 
(f 28/7 1822, d 14/2 1882) och hans hustru Hedvig Charlotta Lindén (f 8/1 1833, d 
25/10 1901). 

i Siri, f 27 april 1876, d 14 april 1950. Gift 1899 med grosshandlaren, tyske 
konsuln Gustaf Öhman, f 24 februari 1869, d 4 juni 1944. De hade tre barn: 
Hans Gustaf, f 3 mars 1900, med lic, g m Dagny Katarina Eriksson, Sven Frans 
Isidor, f 19 juni 1904, d 1907 och Greta Charlotta Viktoria, född 9 januari 
1909, g m tandläkaren Gerhard Raske. 

i Herlof Filip, f 24 april 1878, d 20 augusti 1920. Köpman i Gävle. G 1910 m 
Gerda Elisabeth Film, f 21 februari 1884, dotter till sjökaptenen August Film 
och hans hustru Kristina Elisabeth Löf.  

j Gustaf Herlof, f 12 januari 1912, tandläkare i Göteborg, g m Astrid Hedvig 
Wickman. 
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k Hedvig Birgitta, f 24 februari 1937. 

k  Ulf Herlof, f 24 april 1941. 

j Anna Elisabeth, f 22 september 1917, g m Kurt Gustaf Karlsson. Barn: Kurt 
Åke, f 12 december 1949 

i Ruth Ester, f 25 maj 1881. Gift 1) 1903 med telegrafkommissarien Karl-Albert 
Löf-Edman, f 6 juli 1875, d juli 1919, 2) 1924 med distriktslantmätaren Isak 
Einar Selander, f 20 mars 1889, d 28 december 1939. Hon har sex barn: Nils 
Frithiof, f 9 juni 1904, affärsman i Härnösand, g m Ruth Ölund, Karin Anna 
Wilhelmina, f 2 nov 1911, g m häradsskrivaren Einar Möllervärn, Ruth 
Margareta, f 14 september 1908, g m medicinalrådet och tandläkaren Arvid 
Bernhard Maunsbach, Per Gunnar, f 8 december 1910, vägmästare i 
Hummelstad, g m Alva Lisa Maria Bjelkström, Karl Sture (tog styvfaderns 
efternamn Selander), f 23 januari 1920, löjtnant, g m Brita Dagmar Lemon och 
Gudrun Karin Amelie, f 9 augusti 1925, kartriterska vid Kgl 
Lantmäteristyrelsen.  

i Rolf Isidor, f 16 december 1883. Konstnär. G 1) 1910 m Esther Faustman, f 28 
augusti 1884, d 3 augusti 1935, dotter till bergsingenjören Edvard Faustman 
och hans hustru Alma Vilhelmina Karsten, 2) m Ruth Kerstin Sofia Behm, f 2 
september 1892, dotter till länsveterinären Karl Behm och hans hustru Hulda 
Bergvall.  

j  Jan Peder, f 14 maj 1913, civilingenjör, VD i Svenska Formalin AB, g m fil 
mag Britta Kristina Liedgren, dotter till professor Emil Liedgren och hans 
hustru Olga 

j  Ulla Ruth Gertrud Concha, f 3/3 1921. Fil mag. G m fil mag Lars Erik 
Björkman  

j  Måns Christer, f 27/9 1933.  

i Signe, f 27 december 1884, Gift 1907 m Anders Laurell, f 29 november 1878, f 
d VD i Bergvik-Alas Nya AB. De har tre barn: Eva Ester, f 13 januari 1909, g 
m Eric Anker, f 15 oktober 1903, VD för AB Tiden, Ingrid, f 9 november 
1911, g m översten för Upplands flygflottilj Knut Lindahl, f 6 maj 1904 och 
Birgit Signe, f 7 mars 1918, g m kaptenen vid Ingenjörstrupperna Sten Ahl-
ström, f 9 mars 1920. 

h Wilhelm Edvard Walfrid, f 7 maj 1841, d 11 september 1902 i Korsnäs. Folkskol-
lärare. Walfrid Trolle hade en starkt nedsatt syn, vilket föranledde att han icke 
kunde, såsom avsett var, gå den "lärda vägen". 

Det var Walfrid Trolle, som upptäckte den sedermera så kände socialdemokratiske 
hövdingen Axel Danielssons stora begåvning, när han hade honom som elev i sin 
skola, samt hjälpte honom till understöd för fortsatta studier i Faluns läroverk (se 
prof Bengt Lidforss' levnadsteckning, 1908, sid X).  

h Per Hjalmar, f 31 oktober 1842, d 23 januari 1923. Stationsinspektor vid Värm-
lands-Bro station på Bergslagernas Järnvägar. Gift 1878 m Augusta Eriksson, f 16 
september 1850, d 23 april 1940, dotter till bruksförvaltaren Elias Eriksson vid 
Klenshytte bruk (f 7/9 1827, d 8/8 1890) och Augusta Pettersson (f 5/7 1827, d 
5/10 1849). 

i Hedvig Helena Augusta, f 5 februari 1880. G 1922 m köpmannen Gunnar 
Egnell, f 19 februari 1886. 
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i Karl Elis Hjalmar, f 10 mars 1882, d 18 augusti 1937. Kassör vid Skandi-
naviska banken i Örebro. 

i Nils Axel Gustaf Filip, f 1 maj 1884. Köpman i Stockholm. 

i Ernst Gunnar, f 24 december 1886, d 24 augusti 1931. Direktör i Ernesta A 
Bunge och J Born i Buenos Aires. G 1918 m Yvonne Beruard, f 1892 i Buenos 
Aires. 

j  Nils Camille, f 7 februari 1920 i Buenos Aires, anställd vid argentinska 
statens kontrollbyrå för import och export.  

h Gustaf Albert Tiodolf, f 4 juli 1844, d 25 oktober 1899. Efter att under några år ha 
varit järnvägstjänsteman, inköpte han 1879 det fyra år tidigare grundade Sveriges 
Enskilda Järnvägars Milkontor i Stockholm (vilket sedermera flyttades till 
Örebro), vilket under hans ledning växte, så att det till slut omfattade så gott som 
alla landets enskilda järnvägar samt handhade avräkningen dem emellan. Han var 
gift två gånger, 1) den 8 september 1874 på Charlottenbergs bruk med Henrietta 
Elisabeth Hydén, f 21 april 1856 i Rogstad, Landeryds socken och dotter till 
fanjunkaren vid Andra Livgrenadjärregementet Bror Vilhelm Hydén, f 1824, d 
1892, och Lovisa Amalia Sundström, f 1824. Hon uppfostrades av sin morbroder, 
brukspatronen Johan Oscar Sundström på Charlottenbergs bruk, Värmland, nära 
norska gränsen. 2) den 6 december 1884 med Augusta Elisabeth Carlberg, f 8 
oktober 1859 på Konstdammen, Ljusnarsbergs socken, Västmanland, d [?], dotter 
till brukspatronen Nikolaus August Carlberg, f 11 juni 1833, d 15 november 1861, 
och Albertina Augusta Hellsten, f 9 april 1834. 

I sitt första äktenskap hade Albert Trolle två barn, det andra var barnlöst.  

i Rolf Oscar Albert, f 22 juli 1875 i Grängesberg., d därstädes 9 januari 1879. 

i Alf Ivar Birger Herluf, f 27 mars 1877 i Grängesberg, omkom genom 
drunkning i Örebro den 6 november 1889. Till erinran om sonen stiftade Albert 
Trolle 1893 ett stipendium vid Karolinska Läroverket i Örebro å sextusen 
kronor, "varav räntan årligen skall tillfalla ynglingar i 3:e, 4:e och 5:e 
klasserna, vilka äro fattiga, begåvade och välartade; en ädel karaktär gäller 
mera än framstående begåvning". Stipendiet benämns "Ynglingen Ivar Trolles 
minne". 

h Herta Wilhelmina, f 8 augusti 1846, d därstädes 10 april 1847. 

h Axel Valentin, f 12 juni 1848, sjökapten, död i Örnsköldsvik den 6 april 1873. 

h Anna Herta Ulrika, f 30 oktober 1850, d 7 december 1850. 

h Selim Carl Helmer, se A.11 nedan.  

 

A.11 SELIM CARL HELMER TROLLE, född 15 november 1854 vid Gideå, d 4 
november 1910. Trafikchef vid Krylbo-Norbergs Järnväg och stationsinspektor i 
Krylbo. Gift 1882 med Berta Karolina Krey, f 2 november 1856, d 17 oktober 1948, 
dotter till kommissionslantmätaren Bror Reinhold Krey, f 7 april 1820, d 23 januari 
1874, och hans hustru Andreetta Karolina Arhusiander, f 28 maj 1822, d 10 
november 1913. 
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Berta och Helmer Trolle 

 

i Carl Ragnar, f 2 juli 1883, d 1953. Byråchef i Kungl Järnvägsstyrelsen. Gift 1909 
m Anna Gunilla Larsson, f 4/6 1889, d 1968, dotter till källarmästaren Erik 
Larsson, f 18 maj 1862, d 26 december 1908, och hans hustru Mathilda Johanna, f 
10 december 1858, d 1921. 

j Margaretha, f 26 augusti 1910, g 1936 m 1:e byråsekreteraren i Kungl 
Luftfartsstyrelsen Lennart Erik Nylund, f 26 augusti 1908. De har fyra barn: 
Carl Christer, f 21 juni 1936, Claes, f 12 augusti 1940, Jan-Ulrik, f 29 maj 1941 
och Lennart Ingemar, f 31 mars 1945. 

j Karl-Olof, f 13 mars 1913, d 1992, kapten vid Kungl Norrlands Artilleri-
regemente, g 1939 m Karna Karolina Sjunnesson, f 15 juli 1915, dotter till 
direktör Sjunne Svensson, f 11 mars 1883, och hans hustru Clara Voss, f 11 
mars 1882. 

k Clara Charlotta, f 21 augusti 1948. 

j Carl Erik, f 80 juli 1916, ingenjör vid Hissmofors AB. Gift 1944 m Siv Gunvor 
Margareta Flygare, f 27 oktober 1918, dotter till avdelningschefen i ASEA 
Emil Lorenz Flygare, f 5 september 1880, och hans hustru Hildur Anna Bergh, 
f 27 augusti 1887. 

k Ulf Carl Henrik, f 18 juli 1945. 

k Carl Jan Erik, f 24 augusti 1947. 

k Viveka Gudrun Katarina, f 3 mars 1950. 

i Carl Torsten, f 7 maj 1885, d 9 augusti 1886, begravd på Östersunds kyrkogård.  

i Carl Harald, se http://malmstrom.nu/trolle  

i Lisa Carolina Wilhelmina, f 22 juni 1892. Gift 1912 m jägmästaren Alf Theodor 
Winbladh, disponent vid Lessebo Bruk, f 8 mars 1883. De har två adoptivbarn: 
Britt Suzanne, f 1 maj 1919, g m Staffan Erik Gustaf Alvar Rosén och Sölv Lilly, 
f 2 juni i Stockholm, g m konstnären Olle Bonnier, skilda 1950. 
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