
Släkten Murray 2018-10-12
Sökning efter ”felande länken” Thomas U. Murray

Nyckelfigurer i jakten på länken till Skottland

Johann Murray

Om Johann Murray vet vi följande:
1665-08-06 Född (1)1

1663 Medlem i Memels köpmannagille. (2) 
1721, Död (1) (i Memel)
Gift med sin fränka Anna Murray (1)

Det finns olika uppgifter om varifrån han kom:
(2) anger: ”Johann Murray aus Johannsburg (Schoden)”
(3) anger; ”Murray, John (Johann), * 6.8.1665 Schottland, + 1721

Kaufmann in Memel, "aus England" läßt sich in den adeligen Geschlechtern Englands nicht
einwandfrei nachweisen, lebt noch 1710 in Memel als angesehener Kaufmann und ist schon
1693 dort nachweisbar
oo (1691) noch in England (?? Schottland) 1693 wird er in die Kaufmannschaft aufgenommen
aus Johannesborg / Schonen / Skåne”

Min bedömning är att båda alternativen kan vara rätta. Han kan ha varit född i Skottland men flyttat 
till Schoden/Johannsberg (i norra Lithauen) innan han kom till Memel. 
Vi får dock även observera att det finns en stadsdel i Danzig som kallades Schottland (Alt 
Schottland).

Andreas Murray (4)
Son till Johann Murray, Född 1695 (1) (i Memel)
Död 1771 (1) (i Stockholm)
Startade den svenska grenen av släkten Murray.

1 Se referenslista i slutet av dokumentet
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https://gameo.org/index.php?title=Alt_Schottland_(Pomeranian_Voivodeship,_Poland)
https://gameo.org/index.php?title=Alt_Schottland_(Pomeranian_Voivodeship,_Poland)
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Thomas Murray (4)
Thomas Murray döps 9/8 1634 i St Nicholas, Aberdeen. Föräldrar:
ALEXANDER MURRAY och”CATHREIN CULLEN” (4)
av ovannämnd Andreas Murray benämnd ”agnatus”2

Alexander Murray (4)
Alexander Murray döps 21/5 1640 i St Nicholas, Aberdeen.
Föräldrar: Alexander Murray och Kaithrene Cullen
Således bror till ovannämnda Thomas Murray.

Alexander Murray begravs 14/12 1665 (Ovannämnda Johanns födelseår!) i St
Nicholas, Aberdeen
Noteringen lyder:

Aberdeenshire: Aberdeen - Register of Burials, St. Nicholas
Churchyard, 1647-1670
Baptisms and Burials, 1769-1799.
Kirklands.
Y. Register of Burials.
County: Aberdeenshire
Country: Scotland
14 Dec 1665 Murray, Alexander, one child

Det förefaller rimligt att denne Alexander är identisk med Thomas bror,
men det finns inget dokument som styrker att så är fallet. Betydelsen av
”one child” har förf. inte sett förklarad, men det är rimligt att det kan
åsyfta att Alexander hade ett barn – varför inte Johann?
Det faktum att begravningen skedde straxt efter Andreas fars död kan
förklara att Andreas inte kände till något om honom, om han nu var

2 NE: agna’ter (lat. agna’tus ’släkting på fädernet’), i romersk rätt använd benämning på personer som utan kvinnligt
mellanled stod i släktskapsförhållande till varandra, t.ex. far och son, farfar och sonson eller sondotter. …
Wikipedia har en något annan definition: Agnater (av latin agnatus) var i romersk rätt de personer som hörde till 
samma hushåll ("familia"). Där ingick de personer (hustru, barn, slavar, klienter) som lydde under husfaderns makt 
och myndighet, "patria potestas" eller som skulle ha lytt under densamma, om husfadern fortfarande var i livet och 
intagit samma personliga rättsställning.
En vidgad betydelse var den som blodsförvant. Då åsyftas personer som var släkt med varandra utan någon kvinnlig
mellanled, t.ex. far och son eller dotter, farfar och sonson eller sondotter
Ett annat begrepp var kognater, personer som var släkt med varandra antingen genom manligt eller kvinnligt 
släktskapsled.
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https://sv.wikipedia.org/wiki/Patria_potestas
https://sv.wikipedia.org/wiki/Romersk_r%C3%A4tt
https://sv.wikipedia.org/wiki/Latin
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Andreas farfar.
Ancestry hade en mycket stor mängd Alexander Murray, men ingen
annan som kunde knytas till agnatus Thomas Murray

Släktvapnet

Varianter som används i Sverige

Ur Ointroducerad Adel 2000
”Sköld: i blått fält en smal, inböjd sparre, åtföljd 
av tre femuddiga stjärnorm allt av silver.
Hjälm: belagd med vulst av silver och blått.
Hjälmprydnad:tre strutsplymer av silver.
Hjälmtäcke: invändigt av silver, utvändigt blått.

Murrayska Släktföreningens vapen

Ovanstående vapen är i princip samma som det somanvänds av den i Riddarhuset som nr 2216 
introducerade och numera utdöda grenen (Se Adelsvapen-Wiki, Murray nr 2216):
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https://www.adelsvapen.com/genealogi/Murray_nr_2216
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Minnestavlor uppsatta av Andreas Murray i  St Johannes Kloster i Schleswig till minne av hans
första hustru.

Fotograferade 2003 av Thomas U. Murray
Observera: 6-uddiga stjärnor!

 

Ett exemplar sitter i matsalen
Frau v Schiller guidar oss.

Ett exemplar sitter i kyrkan

En ytterst amatörmässig video från en rundvandring med Henny v Schiller St Johannes Kloster i 
Schleswig. På en bilsemester 2003 i Tyskland besökte Marianne och Thomas klostret och fick en 
personlig guidning av henne och fick då se minnestavlan i original, ett exemplar vardera i matsalen 
respektive i kyrkan.
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https://www.youtube.com/watch?v=30Bgg7pVCAc
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I Lübeck förekommer Murray-vapnet med den sex-uddiga stjärnan på några väggar:

Vår svenska variant av vapnet har en påfallande likhet med en mycket gammal skotsk form av 
vapnet, ”Ancient arms of de Moravia of Bothwell; Azure, three mullets argent.” . Se artikel på 
nätet om Clan Murray. Här är det liksom hos oss fem-uddiga stjärnir som gäller!
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https://en.wikipedia.org/wiki/Clan_Murray
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Tänkbart släktträd

Det tänkbara släktträdet ovan bygger på följande:

• Thomas Murray som tänkt farbror till Johann Murray stämmer väl med att Andreas 
dedicerar sin avhandling till ”agnatus” Thomas Murray.

• När Alexander dör i december 1665 antecknat ”one child”, vilket rimligen tolkas som att 
han efterlämnar ett barn, pojke eller flicka. Johann var då ca 4 månader gammal och skulle 
passa bra in som ”one child”.

Funderingar

Om vapnet:

• ”Vårt” vapen har tre vita/silverfärgade femuddiga stjärnor på blå botten, vilket så långt 
överensstämmer helt med ”Ancient arms of de Moravia of Bothwell”.

• När Gustaf adlades i Sverige bör han ha varit tvungen att styrka sin härkomst och sin rätt att 
bära vårt nuvarande vapen. Vid ett besök på Riddarhuset bör detta ägnas ett speciellt 
intresse, speciellt med tanke på att fadern Abdreas hade sexuddiga stjärnor i sitt vapen.
Således:
- Finns det något dokument som visar Gustafs rätt att hävda tillhörigheten till släkten 
Murray och att bära det nuvarande familjevapnet?
- Vi bör vara noga med antalet uddar på stjärnorna på de olika varianterna av vapnet.
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- Finns det någon uppgift om varför Gustaf använder vår variant av vapnet i stället för 
faderns och varifrån han fått det?

• Att det tillkommit en extra detalj i vapnet för en gren av familjen, i vårt fall en sporre, är inte
konstigt. Det finns andra grenar av släkten, t.ex. på Irland, som lagt till någon detalj till 
grundvapnet.

• Var Andreas’ sexuddiga stjänor kommit från är oklart. På en fasad i Lübeck råkade jag se ett 
sådant vapen och fotograferade det och på nätet har jag hittatt ytterligare att par exempel 
från samma stad, se fotagrafier ovan.

Hur går vi vidare?

Jag tycker att det är angeläget att besöka Riddarhuset. Då bör vi framför allt ta upp den fråga om 
vapnet i samband med att Gustaf adlades som nämns ovan. Dessutom bör Gustaf ha varit tvungen 
att styrka sin härkomst från släkten Murray. Denna dokumentation kan vara av mycket stor vikt.

Kunde vi slå fast att Thomas brorson (”one child”) var identisk med ”vår” Johann skulle det vara ett
verkligt genombrott! Jag har 2005 på släktens uppdrag låtit en professionell släktforskare i 
Aberdeen söka efter den felande länken utan resultat. Detta kunde bero på att något/några arkiv i 
Aberdeen brunnit. Rapporten

Nu har jag fått tips om University of St Andrews - Inst of Scottish Historical Research. Där bedriver
Dr Alexia Grosjean och hennes make forskning om ”The Scotland, Scandinavia and Northern 
European Biographical Database (SSNE)”. Alexia är född i Sverige och talar svenska.

Kanske värt ett försök?
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https://www.st-andrews.ac.uk/history/ssne/index.php
https://www.st-andrews.ac.uk/history/ssne/index.php
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