ABRAHAMSON, LAURENTIUS GUSTAF

Varberg och Laholm, härskade han över hela Halland och förvärvade sig dessutom vidsträckta besittningar icke blott i Danmark utan även i södra Sverige. Så småningom samlade han en
oerhörd rikedom, och vid sin död ägde han över två hundra
gårdar förutom en väldig summa i reda penningar. I sin ekonomiska verksamhet förfor han emellertid ej alltid på hederligaste
sätt, och särskilt i Sverige var han beryktad för sin hårdhet och samvetslöshet. Sommaren 1410 följde A. konung Erik på hans krigståg till ön AlS men blev härunder ställd inför rätta, dömd till döden
och halshuggen. Såsom domskäl åberopades sedermera, att han
under ingånget fredstillstånd förgripit sig mot en kvinna; sannolikt synes dock vara, att konung Erik begagnat tillfället att göra
sig av med en besvärlig storman. Hans gods blevo indragna till
kronan, och först några år senare återfingo arvingarna av nåd en del
av dem. — I den svenska rimkrönikan är A:s bild åtskilligt förvanskad. Ehuru man i Sverige nog en gång med glädje förnummit konung Eriks hårdhänta ingripande, uppfattades saken
några årtionden senare under intrycket av de började unionsstriderna helt annorlunda.
A. blev nu en svensk riddare
utan fruktan och tadel, vilken av den onde konungen saklöst
bragts om livet. Man ansåg sig även kunna upplysa om att
»drothninga var thet sore kere», dvs. att drottningen det högeligen
beklagade, och genom en felaktig översättning av dessa ord uppväxte
sedermera den föreställningen, att A. varit drottningens älskare.
Något fog för denna senare mening finnes dock icke. Att Margareta
stiftade själamässor för den döde i Lunds och Roskilde domkyrkor, berodde i själva verket på tidigare löfte till A. och var
ersättning för av honom efterskänkt skuld.
Källor: K r . E r s l e v , D r o n n i n g M a r g r e t h e o g K a l m a r u n i o n e n s g r u n d læggelse (1882); biografi över A. i Dansk biografisk lexikon (art. Baad).
S. T U N B E R G .

Abrahamson,
Laurentius Gustaf, f. 2 mars 1856 i
Medåkers församling. Föräldrar: bonden Anders Gustav Abrahamson och Britta Maria Nilson. Utvandrade tillsammans med
föräldrar och syskon till Nordamerika 1868; inskrevs 1872 vid
Augustana college, då förlagt till Paxton och senare (1875) flyttat
till Rock Island; idkade efter här avlagda examina studier vid
Augustana-synodens teologiska seminarium. Prästvigd vid synodalmötet i Des Moines 1880; tillbragte sina sex första prästerliga
tjänsteår i Altona och Wataya, ett par landsortsförsamlingar i
Illinois; pastor vid Salemsförsamlingen i Chicago 1886—1908;
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redigerade
missionsavdelningen i Augustana-synodens
officiella kyrkoorgan, veckotidningen Augustana 1885—
97 och församlingstidningen
Budbäraren 1887—98; huvudredaktör för Augustana
1 9 0 8 . Teol. doktor; LNO
1894; KNO2kl 1910.
Gift 24 aug. 1881 med
Maria Florinda M. Morris, f.
6 aug. 1863.
Redan ganska tidigt ådagalade A. förmåga både som
predikstolstalare och praktisk kyrkoman; hans chefsegenskaper togos också snart
i anspråk för höga förtroendeposter. Han har tjänstL. G. Abrahamson.
gjort
som Illinois-konferenFotografi.
sens av Augustana-synoden
skattmästare och som dess president i sex år samt i sex år varit
ledamot av Augustana-synodens konsistorium. Vidare har han varit
ledamot, i tjugutre år i Illinois-konferensens och i sex år i Augustana-synodens missionsstyrelser, som ha till uppgift att i kyrkomenigheter insamla de kringströdda landsmännen i unionen, samt
i tolv år i styrelsen för den hednamission, som synoden utövar i
Indien i förbindelse med de övriga tretton luterska synoder, vilka
äro sammanslutna i det s. k. generalkonsiliet. Bland övriga talrika förtroendeuppdrag må nämnas, att han är ledamot i styrelsen
för Augustana college and theological seminary samt i direktionen
för synodens förlagsverksamhet, Augustana book concern. Han
var synodens representant vid allmänna luterska konferensen i
Lund i sept. 1901 och vid ärkebiskop Söderbloms invigning i
Uppsala i nov. 1914. A. har utfört grundläggande arbete för
mormonmissionen bland skandinaverna i Utah, företagit åtskilliga
längre resor i kyrkans tjänst samt över huvud taget varit flitigt
anlitad som religiös och patriotisk talare. Trots sin mångåriga
vistelse i Amerika har A. alltid stått i främsta ledet bland
dem, som i tal och skrift kämpat för det svenska språkets och
den svenska kulturens bevarande bland landsmännen i Amerika.
En vidsynt personlighet, tvekar han för övrigt aldrig att med sin
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mer än vanligt stora arbetsförmåga och initiativkraft ingripa
även på sådana områden, vilka ej stå i förbindelse med hans
egentliga levnadskall. — A. har utvecklat en ganska betydande
skriftställarverksamhet, framför allt i den kyrkliga pressen;
bland hans bidrag till den periodiska litteraturen märkes ett stort
antal nekrologer för den kyrkliga kalendern Korsblomman.
Chicago 1893.
Tryckta arbeten: Jubel-album.
4:o 499 s. + 3 pl.
(Tills. m. C. A. Swensson.
Utg. till minne av Uppsala möte och innehållande en historik över Augustana-synoden.) — Herrens behagliga år.
Korta betraktelser öfver 2:dra årgången af de nya högmässotexterna.
Rock Island 1914. 196 s. — Herrens behagliga år. Korta betraktelser öfver
kyrkoårets gamla högmässotexter. Rock Island 1915. 221 s. — Bidrag till
Augustana-synodens m i n n e s s k r i f t 1 9 1 0 s a m t t i l l k a l e n d r a r , K o r s b l o m m a n ,
Prärieblomman m. fl., och tidningar.
Källa:

History of the Swedes of Illinois, ed. by E. W. Olson (1908).
C. A. LI N D V A L L .

A b r a h a m s o n , namnform, använd av medlemmar av den
1812 till Sverige ifrån Tyskland inflyttade judiska släkten
A b r a m s o n . En brorson till nedannämnde August A., f. d.
godsägaren Erik Leonard Abramson (f. 1864), har som
uppfödare och importör av hästar av ardennerras med stor framgång verkat för höjande av landets hästavel; han har författat
»Ardennerafveln. Praktiska frågor rörande den kallblodiga hästafveln» (1901) samt redigerat »Svenska ardennerstamboken», Bd
1–7 (1908–15).
Källa:

G. Elgenstierna, Svenska släktkalendern 1914.

1. August Abrahamson, f. 29 dec. 1817 i Karlskrona,
† 6 maj 1898 på Nääs. Föräldrar: köpmannen i Karlskrona Aron
Abramson och Fredrique Schlesinger. Måste på grund av faderns
obestånd och tidiga död (1829) redan som barn försörja sig
själv; erhöll 1832 anställning i affär i Göteborg; grundade 1840
i eget namn en grosshandelsfirma i korta varor, vilken snart
kom att räknas bland stadens och hela landets främsta och gjorde
honom själv till en förmögen man; överlämnade affären i anförvanters händer 1868 och flyttade till det gamla herresätet Nääs i
Älvsborgs län tre km. från Floda station, vilket han samma år
inköpt; var under återstoden av sitt liv bosatt där. RVO 1870;
RNO 1874; KVO1kl 1880; LLA 1882; erhöll 1891 lantbruksakademins stora guldmedalj för främjande av slöjdundervisningen;
HedLLA 1892; KNO1kl 1892.
Gift 4 okt. 1859 med Eufrosyne Leman (se nästföljande).
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