BAGGE
Bagge har varit namnet på flera
släkter i Sverige, Norge och Danmark. Den här aktuella småländska
släkten uppträder först omkring år
1300, troligen i Ljungbytrakten.

Jöns skall ha haft 24 barn, men deras fördelning på hustrurna är okänd.

Den förste någorlunda dokumenterade i ätten är frälsemannen Abjörn
Nockesson med en sexuddig stjärna
i vapnet, sannolikt född ~1300 1 . Han
undertecknade den 2 jan 1344 ett
brev och var då gift med Elin Lindormsdotter, som medförde vapnet
”sparre över blad”.
Abjörns far bör av patronymikon
att döma ha hetat Nocke och uppges
gift med Ramfrid; Elin skall ha varit
dotter till Lindorm och Estrid. Eftersom sonsonsonen Arvid var gift
1382, bör de – liksom Nocke och
Ramfrid – ha levat under 1200-talets
senare del.
Ende kände son till Abjörn är Jöns
Abjörnsson (Bagge), troligen född
~1330 och död efter 1417 - ’i hög
ålder’. Hans vapen var först faderns
’sexuddig stjärna’, men när han 1390
blev väpnare, bytte han till moderns
’sparre över blad’, som därefter är
ätten Bagges vapen. År 1396 deltog
han i Nyköpings möte.

Jöns Abjörnsson bytte Hjälmaryd mot Vä

Några av Jöns Abjörnssons söner:
1. Arvid Jönsson, väpnare på
Källunda i Kärda sn och gifte sig före
1382 med Kristina Karlsdotter (Fot)
men dog barnlös efter 1417.

Jöns Abjörnsson ägde – och bodde
nog på Hjälmaryd i Ljungby, som han
1373 bytte mot Vä i Reftele sn (F).
Flera av barnen föddes dock på det
närbelägna Källunda i Kärda sn.
Hans första hustru hette Christina
Magnusdotter (Ulf), dotter till frälsemannen i Tovaryd, Bredaryd, med en
bjälke i vapnet. Den sista hustrun
Ragnhild Olofsdotter dog barnlös.

Err i flera källor uppgifet födelseår 1318
verkar vara en felskrivning.

1

Källunda är en av de tre gårdarna
runt sjön med samma namn. (Schedingsnäs, se kap. 23 och 63)

2. Nils Jönsson gjorde sig känd

för att tillsammans med Nils Eriksson
Sparre ha ihjälslagit sin ’vapenfrände’ Peter Knoppo, men blev ändå
begravd i Nydala kloster. Det var troligen han som flyttade till Berga, där
sonsonen Måns Pedersson skrev sig
Bagge till Berga, men den 29 (!?)
februari 1517 fick han sköldebrev
från Sten Sture d y, men det skulle
dröjja till 1642, innan ätten Bagge av
Berga blev introducerad.
Måns Pederson gifte sig med Karin
av ä’ttem Bagge av Botorp. Deras
son Halsten Månsson Bagge (död
~1555) var krigsöverste och hövitsmannen på Kalmar slott. Han blev
också stamfar för en stor släkt.
Bengt Halstensson var amiral
och den förste att skriva sig Bagge
av Berga. Det kan därför inte vara
korrekt att – som ofta förekommer använda detta namn på tidigare generationer av släkten. Dottern Brita
Bengtsdotter var gift med Truls Pedersson Kåse.

Bröms Halstenssons dotter Anna
Brömsdotter var gift med hovjunkaren Måns Olofsson (Stjärnbjälke).
Anders Halstensson var gift med
Ingrid Klasdotter (Kyle), fyrmänning
till Peder Arvidssons (Kåse) hustru
Margareta Trulsdotter (med Herman
Kyle dä som gemensam ana).
Inngjerd Halstensdotter var först
gift med Erengisle Nilsson (Slatte)
och därefter med Olof Gustafsson
(Stjärnbjälke). En son i det senare
giftet, Måns Olofsson (Stiernbjelke)
gifte sig med Anna Larsdotter Bröms
(ej att förväxla med ovan nämnda
Anna Brömsdotter). Från dem härstammar flera intressanta släkter.

Margareta Månsdotter Stiernbielke
var gift med Göran Armsköld.
Från Olof Armsköld och hans hustru Agneta Patkull går en stam genom
Duse, Oldenburg och Rääf till släkten
Hammarskjöld med FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld.
Brita Armsköld var gift med Peder
Jönsson Fahnehielm, genom Gyllenståhl och Ahlfort anot till Greta Gustafsson Garbo.

