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FÖRETAL.

Till följd av riksarkivariens underdåniga hemställan den 30 dec. 
1915 gav K. Maj:t den 21 jan. 1916 nådigt tillstånd till utgivandet 
i. Meddelanden, från svenska riksarkivet (andra serien) av en som väl
behövlig ansedd utredning av den svenska fogdeförvaltningen under 
nyare tiden, fram till 1630. Till grund för riksarkivariens förslag låg 
en 'av undertecknad uppgjord och på enskilt förlag 1914 offentlig
gjord plan, som åberopades i och åtföljde den ovannämnda underdåniga 
skrivelsen. Enligt det fastställda programmet skulle arbetet innehålla 
dels en inledande översikt, dels 1) redogörelse landskapsvis för varje 
särskilt fögderis omfattning under olika tider samt de större förlänin- 
garne inom varje sådant område; 2) längder över fogdarne; 3) tabel
ler över häradenas och socknarnes fördelning på de olika fögderierna 
och länen för vart särskilt år; 4) kartor, utvisande fögderiindelningen 
år 1558, då Gustaf I:s organisation nått sin högsta utveckling; 5) 
alfabetisk förteckning över fogdarne med uppgifter om deras anställ
ning i olika fögderier och korta biografiska notiser, i den mån så
dana stode att erhålla; samt 6) bilagor, innehållande avtryck av de 
grundläggande länsregistren 1540, 1544 och 1558.

Ehuru åtskilliga förarbeten redan på nyåret 1916 voro undangjorda, 
hava nödvändiga kontrollarbeten, som bl. a. förutsatt ett ingående studium 
av de i flera tusental ännu bevarade landskapshandlingarne, tagit en 
avsevärd tid i anspråk och ej tillåtit tryckningens igångsättande förrän 
i år. Avsikten hade från början varit att inrymma arbetet i en 
enda volym, men detta har av flera skäl ej låtit sig göra. Den när
mast liggande orsaken är givetvis att söka i materialets omfattning, 
som krävt ett större textutrymme än som beräknats. Men därtill 
komma de särskilda svårigheter, som det pågående kriget lagt i vägen 
för det förberedande arkivarbetets förläggande till Helsingfors, där 
största delen av de finska handlingarne finnas förvarade. Då näm
ligen meningen varit att utsträcka undersökningen även till de finska 
orterna, måste de hinder, som tidsomständigheterna hittills uppställt
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mot denna tankes förverkligande, antingen föranleda ett uppskov med 
arbetets utgivning eller dess fördelning på flera band. Sistnämnda 
alternativ, som valts, har haft den fördelen att medgiva hopsamlandet 
i en särskild volym av de tabeller, bilagor, kartor och register, som 
enligt planen skola åtfölja utredningen, och som onekligen låta sig 
lättast begagna, om de hållas skilda från den övriga texten. På grund 
av dessa skäl kommer arbetet att fördelas på tre band, av vilka det 

( första, som nu utgivits jämte ett häfte av det tredje, innehåller den 
allmänna översikten och redogörelse för fögderiindelningen i Uppland, 
Södermanland-Närke och Östergötland. Av det andra, som är avsett 
att omfatta hela återstoden av den egentliga texten, torde den del, 
som skall inrymma skildringen av de kamerala förhållandena i det 
egentliga Sveriges övriga landskap, kunna lämna trycket under loppet 
av nästkommande år, varemot sluthäftets publicerande måste bliva 
beroende på framtida möjligheter att i Finland anställa nödiga forsk
ningar. Det ligger emellertid i sakens natur, att även det tredje 
bandet ej kan avslutas, innan det andra föreligger färdigt. Allt efter
som texten i övrigt publiceras, skola dock de till densamma hörande 
tabeller meddelas i särskilda häften.

Den långvariga och krävande undersökning, som erfordrats för ut
nyttjande av det arkivaliska materialet, hade med säkerhet förorsakat 
en ännu längre tidsutdräkt, om jag icke haft att tillgå biträde i ar
betet. Jag bör därför erkänna den värdefulla hjälp jag haft av andre 
arkivarien E. H. M alm sten , som dels i enlighet med uppgjord plan 
genomgått landskapshandlingarne från Götaland, dels även i övrigt 
stått mig bi vid efterforskningar i registratur, kontroll av data och 
korrekturläsning m. m. Förre riksarkivarien E m il H ild e b ra n d , som 
på sin tid utverkat K. Maj:ts nådiga medgivande till arbetets tryck-' 
ning, har även efter sitt avskedstagande ägnat detsamma ett livligt 
intresse, som tagit sig uttryck i bl. a. granskningen av ett korrektur 
samt i meddelandet av råd och anvisningar.

Stockholm i november 1917.

Joh. Ax. Almquist.

Inledning.
Behovet av en bättre kännedom om 1500-talets lokal-admi

nistration är omisskännligt. Genom S ty ffes  epokgörande under
sökning rörande Skandinavien under unionstiden har i själva 
verket medeltidens Sverige varit förhållandevis bättre känt i 
fråga omdencivila indelningen än det följande århundradets fram 
till den tid, då den nuvarande länsbildningen uppstod genom 
lantregeringens slutliga ordnande i nya former. Visserligen har 
den mellanliggande brytningstiden mellan gammalt och nytt, 
under vilken Gustaf I:s nydaningsarbete kanske kraftigast 
gjorde sig gällande på detta område, men jämförelsevis snart 
just där visade sig ej hålla måttet vid de påfrestningar mot 
systemet, som utvecklingen framkallade, varit föremål för 
teckningar, som med rätta skattats högt. F orssells  stor
slagna ansatser blevo emellertid aldrig fullföljda, och Edéns 
arbeten om Centralregeringens organisation och utveckling be
röra med den begränsning, som deras ämne bjuder, icke lokal
förvaltningen, även om givetvis däri avhandlade frågor och 
särskilt skildringen av den allmänna utvecklingsgången äro 
ägnade att kasta ljus också över närliggande områden. Fort
satta forskningar inom tidevarvets' inre historia skulle dock 
utan tvivel befordras, om översikten av det ganska svårarbe
tade arkivmaterialet underlättades, och ännu mera skulle de 
främjas, om det sistnämnda kunde, på bättre sätt än hittills 
ordnas och tillhandahållas. För vinnande av båda dessa ända
mål måste en i detalj genomförd undersökning av organisa
tionen först göras, om ej ordnandet lätt skall åstadkomma ökad 
oordning och forskningsresultaten äventyras. Det är insikten 
härom, som framkallat föreliggande arbete. Dess plan kan 
närmast angivas som ett försök att utreda de växlande för- 
valtningsdistrikten med särskild hänsyn till fögderiindelningen.

1— 172433. Meddel. från Riksarkivet 2: 6. Almquist. Lokalförvaltningen.



2 Inledning.

Landskaps- 
handlingar- 

nes n. v. till
stånd och. för

delning.

Genom de oupphörliga förändringar denna var underkastad, 
blir fögderi här liktydigt med det område, som i varje enskilt 
fall och tidpunkt omhänderhades av en viss fogde. Ur samma 
synpunkt giva fogdelängderna den enda säkra grundvalen för 
undersökningen, och detta har föranlett särskild omsorg vid 
dessas utarbetande. Då vidare avkortningarne utgjorde en av 
anledningarne till de ständiga rubbningarne i de faktiska 
fögderigränserna, har i detta sammanhang uppmärksamheten 
måst riktas på förläningarne, i den mån dessa genom sin storlek 
kunna sägas hava inverkat på förvaltningsformerna, vilket 
givetvis gäller icke blott de abalienationer, som titt och ofta 
förekommo inom de olika fögderierna, utan jämväl de större 
län, i vilka dessa uppgingo med eller utan bibehållen organisa
tion.

Den förnämsta källan till kännedomen om lokalförvaltningen 
i Sverige under nyare tid fram till 1620-talet utgöra de s. k. 
landskapens handlingar, som huvudsakligen innehålla de ur 
fogdarnes verksamhet direkt framgångna årliga redogörelserna 
för deras uppbörd och utgift. Det omfångsrika material, som 
kammararkivet alltjämt förvarar under denna seriebeteckning, 
är också av en synnerligen framstående vikt ej blott för för- 
valtningshistorien i mera inskränkt mening, men över huvud 
för kunskapen om det dåtida Sveriges inre förhållanden i 
olika riktningar. Samlingen är emellertid i sitt nuvarande 
skick mycket defekt, och detta beror på flera orsaker, av vilka 
några gjort förlusterna oåterkalleliga. I främsta rummet 
bland dessa står den vådabrand, som i början av förra år
hundradet (1807) övergick kammararkivet1 och som åstadkom 
förintelse av en myckenhet handlingar samt högst avsevärda 
och ännu påtagliga skador på en stor del av de räddade. 
Men även bland det', som sedan återstod, hava svåra härjningar 
ägt rum genom en fuktskada, som varit en följd av olämpliga 
lokaler. Och slutligen hava de medel, som utan tillräcklig 
insikt använts till hejdandet av denna alltmera sig kring
spridande förstörelse, icke alltid varit ägnade att bota det onda. 
Vad som sålunda möjligen räddats undan den sönderfrätande 
rötan, har nämligen då och då gått förlorat genom ändamåls-

1 Se Kammarkoll. underd. skrivelse 30 april 1807.
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vidriga konserveringsmetoder, som dock lyckligtvis i jäm
förelsevis ringa utsträckning prövats inom detta arkiv. Huru 
en stor del av landskapshandlingarne under dylika omstän
digheter ter sig, är för varje forskare i kammararkivet väl
bekant, vare sig han råkat på ett nummer, vars pärmar, rygg 
och kanter förtärts av elden, och där bladen således i full 
frihet från varandra ständigt hota att komma i oordning, och 
alltjämt vid beröring avskilja kolnade partiklar, eller han 
fått taga befattning med ett häfte verifikationer, vars blad 
hopklibbats såväl av fukt som av det smälta vaxet i sigillen, 
eller han nödgats att söka tyda de skriftsidor, som genom 
påklistrat papper blivit så gott som oläsliga eller i varje fall 
svårtolkade.

De luckor, som åstadkommits av olyckor och vanvård, äro 
emellertid icke de enda, som för närvarande finnas i landskaps
handlingarne. Upprepade avsiktliga avsöndringar hava även 
bidragit till samlingens mindre fullständighet. Av dessa är 
likväl den mest omfattande dikterad av tvång. Genom freden 
i Fredrikskamn 1809 förband sig nämligen den svenska rege
ringen att utlämna de räkenskaper, som rörde de då avträdda 
finska landskapen, och den verkställda överflyttningen berövade 
det svenska kammararkivet även de åländska och österbott
niska fogderedovisningarne, som av ålder räknats till de norr
ländska handlingarne.1 De avlämnade arkivalierna förvarades 
sedan läDge på vinden till den finska senatens hus i Helsing
fors, där de icke voro skyddade från exploatering av företag
samma samlare. Längre fram övertog Finlands statsarkiv 
vården av dessa handlingar, varvid de försågos med moderna 
band, som visserligen lämna de inhäftade volymerna ett visst 
skydd, men likväl ej kunna ersätta de samtidigt avlägsnade 
gamla pergamentsomslagen, som ofta innehålla viktiga upplys
ningar rörande verkställd revision o. d. och dessutom buro de 
signa, med vilkas tillhjälp handlingarnes identifiering enligt 
äldre förteckningar (se nedan) kunnat ske, men utan vilka deras 
igenfinnande måste vara betydligt försvårad. Den finska serien, 
som ensam omfattar flera tusen nummer, är nämligen numera

1 En ytterligare avsöndring ägde sedermera rum till följd av nådiga beslut 
4 ocb 21 okt. 1864, varigenom K. Maj:t tillmötesgick ryska regeringens anhål
lan om utbekommande för finska statsverkets räkning av flera hundra volymer, 
huvudsakligen räkenskaper från Ingermanlands och Kexholms län, vilka dock 
aldrig kunnat avses i det sista fredsfördraget, samt spridda kameralia rörande 
Finland, bland vilka en del tillhört enskilda släkters godsarkiv.
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numrerad med fortlöpande siffror i en enda följd. Även inhemska 
arkiv hava, delvis till följd av kammararkivets trångboddhet, 
fått övertaga delar av det rikhaltiga materialet. Räkenska
per från Östersjöprovinserna hava sålunda hamnat i riks
arkivet, oeh vid slottsarkivets upprättande 1893 överflyttades 
dit Stockholms slotts och vissa kungsgårdars (huvudsakligen 
G-ripsholms) räkenskaper, ehuru slumpen ville, att icke allt 
kom med. Yissa årshandlingar av alldeles samma slag som de 
avlämnade förvaras nämligen alltjämt i kammararkivet, och 
den vidtagna åtgärden har således bl. a. haft till följd, att de 
ifrågavarande slottens arkiv blivit splittrade på olika håll.

De nämnda avsöndringarne omfattade emellertid eljest eller 
avsågo att omfatta hela serier. Frånskiljandet av handlingar 
rörande Sveriges forna besittningar kunde ju också, även där 
det icke skett av nödtvång, motiveras därmed, att ifrågavarande 
handlingar icke längre voro användbara för kammarkollegii 
arbetsuppgifter och således icke borde upptaga ett utrymme, 
som mer än väl behövdes för andra ur praktisk synpunkt 
nyttigare arkivalier. Detta kan däremot icke sägas om de i 
slottsarkivet numera förvarade handlingarne, och icke heller 
lär det kunna försvaras, att även de i kammararkivet kvar
blivna landskapshandlingarne delvis blivit spridda på ny
upplagda serier, som icke hava något historiskt underlag eller 
ens något bärande praktiskt syfte. Själva idén är visserligen 
icke alldeles ny, för så vitt som talrika anteckningar i 
registren visa, att nummer jämförelsevis tidigt på 1800-talet 
blivit uttagna och lagda »till konvolut», varmed menades ett 
icke fullföljt dossiersystem, som haft till följd att många av 
de på detta sätt behandlade arkivalierna sedan dess varit 
spårlöst försvunna eller i varje fall nu icke kunna fram
skaffas. Men planen återupptogs under det på 1890-talet på- 
begynta omfattande ordningsarbetet och resulterade i upp
läggandet av de stora serierna Slott och gårdar samt Arv och 
eget, varjämte en mängd nummer överflyttades till de sam
lingar av hospitals- och kyrkoräkenskaper, fiskeri- och berg- 
verkshandlingar m. fl., som för övrigt hade andra, till största 
delen olikartade beståndsdelar. Då några anteckningar härvid 
icke veterligen fördes, har följden blivit, att en överblick av 
vad som verkligen finnes kvar försvårats, på samma gång 
som igenfinnandet av ett enskilt nummer äventyrats. Hade 
det emellertid stannat vid överflyttandet av hela nummer,
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kunde den gamla ordningen jämförelsevis lätt återställas, men 
detta har tyvärr icke varit fallet. För att förstå tillväga
gångssättet, är det nödvändigt att veta, hurusom varje num
mer i landskapshandlingarne motsvarar en fogdes hela redo
visning för ett visst år, som oftast omfattar flera häften. Om 
nu fögderiet bestod av dels en kungsgård, dels ett under
lydande område, har gårdsräkenskapen lagts till »Slott och 
gårdar», under det att övriga delar av samma redovisning fått 
kvarligga bland de egentliga landskapshandlingarne utan 
häusyn till den naturliga samhörigheten mellan de olika de- 
larne av ett organiskt helt. Olägenheten härav är så mycket 
större, som samlingens faktiskt defekta beskaffenhet omöjliggör 
att utan en ofta besvärlig undersökning avgöra, om ett saknat 
häfte bör sökas på annat håll eller gått alldeles förlorat. Men 
man har till och med gått än längre, ty även delar av sam
manbundna häften hava genom siaktning utbrutits och av
lägsnats. I dylika fäll är såväl saknaden svårare att konsta- 
teya, som den önskliga restitution en vanskligare att genomföra. 
Konsekvens har likväl i detta stycke icke iakttagits, vilket 
haft till följd, att exempelvis gårdsräkenskaperna, de vidtagna 
åtgärderna till trots, icke äro fullständigt samlade i serien av 
»Slott och gårdar».

Ehuru anledningar till en granskning även av detaljerna i 
den nuvarande ordningen icke saknas, skall jag i detta sam
manhang icke ingå vidare på ämnet. Vad som meddelats 
torde emellertid få anses nödvändigt för uppfattningen om 
landskapshandlingarnes nuvarande beskaffenhet och fördelning.
Därav framgår då också med all tydlighet, att den nuvarande 
ordningen icke är ägnad att underlätta forskningen och att 
det ej kan förvåna, om primärkällorna stundom tryta, när 
det gäller att klarlägga förvaltningens detaljer under den 
period, som är föremål för nedanstående redogörelse. Delvis övriga källor: 
ersättes emellertid det förlorade eller oanträffbara genom be
fintligheten av andra källor. Bland dessa bör i första rum
met nämnas de reg ister till landskapshandlingarne, vilka 
till större delen förvaras i kammararkivet (ett, som är upp
rättat över de finska räkenskaperna, är överflyttat till riks
arkivet). De måste sägas vara en oundgänglig nyckel till 
själva samlingen, som utan dem skulle vara ännu svårare att 
använda. Det största värdet ligger emellertid däri, att de 
upptaga ej blott de räkenskaper, som nu finnas kvar, utan
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även dem, som gått förlorade. För varje nummer redogöres 
för signering, fogdarnes namn och fögderiernas åtminstone 
huvudsakliga omfattning. Registren föreligga i minst 
två, stundom flera exemplar, av vilka de yngsta, som dag
ligen användas i kammararkivet och icke äro mycket äldre 
än hundra år, endast äro avskrifter av de tidigare, vilka 
kasserats på grund av deras genom flitigt begagnande illa 
medfarna tillstånd. Rörande tiden för de äldsta exemplarens 
förfärdigande kan man redan på grund av stilarne konstatera, 
att de upplagts i början av 1600-talet och därefter successivt 
fortsatts. Ännu ett bevis för samma tidsbestämning föreligger 
i det daterade gen era lreg ister, som upprättats 1628,1 och 
som utgör ett sammandrag av de olika ortregistren, vilka om
fatta var sitt landskap. Dessa kunna således ej vara yngre 
än från 1620-talet och hava med säkerhet upplagts under det 
ordningsarbete, som under ledning av arkiv-inspektoren Bengt 
Ingolfsson (f  1662) pågick i kammararkivet från dennes första 
anställning där, som började 1618.2 Förteckningarne här
stamma alltså från en tid, då ännu den gamla fogdeförvalt
ningen var i full verksamhet och stod i ständig och omedelbar 
växelverkan med kammaren. Registrens trovärdighet kan 
under sådana omständigheter icke underkännas. Deras för
fattare hava säkerligen haft full förståelse för även detaljerna 
i de uppgifter, de samlat, och den kontroll deras arbete under
kastats under ständigt praktiskt bruk i samband med använ
dandet av de då fullständigt bevarade arkivalierna kan ännu 
spåras i de icke alltför sällsynta rättelser, som förekomma. 
Att i enstaka fall detta oaktat misstag kunna påvisas, och 
att framför allt redogörelsen för de olika fögderiernas omfatt
ning stundom är väl summarisk, så att en önskvärd detalj
kännedom icke alltid står att vinna ur dessa förteckningar, 
eller att med andra ord de givetvis icke ens i detta stycke 
helt kunna ersätta de förlorade handlingarne, säger sig självt,

1 Kompilatorn var d. v. kammarskrivaren i räkningekammaren, sedermera 
landshövdingen på, Gottland, Ludvig Fritz (f. 1605, död 1666).

2 Enligt Bengt Ingolfssons likvidationsakt i KA. uppbar han lön från början
av 1618. Han hade dessförinnan varit anställd vid Nyköpings skola. Den 
vanligen förekommande uppgiften, att han tjänstgjort 45 år (varvid man räknat 
till tiden för dödsfallet i dec. 1662), är oriktig, ty han fick sitt avsked redan 
på 1650-talet. Sonen Ingolf Rosenfelt uppgiver i en inlaga (Biogr., RA.) 
att detta skett 1655 och beräknar samtidigt tjänståren till 36, men även detta 
är felaktigt, ty han var uppförd på staten till och med 1658. Ett av re
gistren (Upplands) är skrivet med Bengt Ingolfssons egen hand.
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men synes icke vara tillräckliga skäl för att frånkänna dem 
vitsord i det stora hela. I själva verket saknas för övrigt 
icke medel att åtminstone tidvis kontrollera uppgifterna, även 
då själva räkenskaperna icke längre stå till buds. Ett sådant 2. Summaria 
erbjuder för det första de stiftsvis förda summaria över år- över stlften‘ 
liga räntan, vilka uppgjorts för flera år av 1540-talets första 
hälft och äro byggda på delvis förlorade räkenskaper. De ej 
blott redogöra för fögderiernas omfattning i detalj, men inne
hålla även fullständiga »undervisningar» för alla härad och 
socknar. Tyvärr saknas dock dylika handlingar från några 
stift.1 Ett annat hjälpmedel flnnes i de länsregister, som3. Länsregist- 

likaledes sammanförts i kammaren, och som finnas kvar från ren' 
flera år, tidigast 1540. De äro ett slags liggare, i vilka in
förts namnen på fogdarne jämte stundom detaljerade uppgifter 
rörande fögderiernas omfattning. Allt efter deras växlande 
utförlighet hava de olika betydenhet, men somliga omfatta hela 
landet och utgöra så att säga topografiskt-administrativa 
beskrivningar över Sveriges rike av ett oomtvistligt värde.
Särskilt utmärka sig de länsregister, som upprättats vissa år 
på 1540-talet och år 1558, för översiktlighet, reda och full
ständighet, och. detta är så mycket mera tacknämligt, som 
härigenom autentiska uppgifter erhållas från såväl den stora 
reformperiodens början som från det år, då G-ustaf I:s organisa
tionsarbete nådde sin höjdpunkt genom inrättandet av en 
mängd nya fögderier, vilka för övrigt under Erik XIV:s tid 
åter i stor utsträckning indrogos. Efter 1560 finnas liknande 
register från åren 1562—1564, men från och med 1570-talet 
och till och med 1590-talet ersättas de av mera kortfattade 
längder, som till det yttre i mångt och mycket påminna om 
ovannämnda register till landskapshandlingarne.2 Då jämväl

1 I KA. förvaras »summaria» som en särskild samling, i vilken f. n. äro 
representerade Uppsala, Västerås’, Skara och Linköpings stift, men i vilken 
inmängts också andra räntekammarliggare (länsregister o. d.) F o r s s e l l , 
som använt dessa handlingar som källa för sina beräkningar av hemmantalet 
i riket 1538— 43, redogör i sammanhang härmed för samlingens olika nummer 
(Sveriges inre hist. från Gustaf I, D. 1 (1869), Bil., s. 7— 11).

2 För åren 1587— 89 finnas länsregister av det vidlyftigare slaget, men de 
omfatta endast Uppland och Norrland. De i texten nämnda årtalen motsvara 
de register, som numera bilda kammararkivets samling av länsregister. Emeller
tid är densamma ej så fullständig, som den kan bliva, om från andra håll dit- 
föres allt, som ännu finnes i behåll. Se Edén, Om centralregeringens organisa
tion under den äldre Vasatiden (1899), s. 118 och 239, noten 1. Till där om
nämnda fyndorter för mer eller mindre fullständiga länsregister kan läggas
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deras innehåll överensstämma med dessa, kunna de senare 
således kontrolleras för så väsentliga delar av tidsperioden, 
att deras uppgifter för återstående år måste vinna ökad tilltro.

Där dessa källor tryta, kan understundom upplysningar 
vinnas ur räntekammarhandlingarne. I de längder över rikets 
uppbörd, som bland dem förvaras, redogöres nämligen för de 
olika fogdarnes leveranser, allt efter som de inkommo, och 
med tillhjälp av dessa uppgifter hava några av de frågor 
kunnat uppklaras, som eljest skulle blivit outredda. Men 
samlingen är för vissa perioder icke fullständig och företer 
även en ganska stor ojämnhet i materialets beskaffenhet. I 
flera av de bättre årgångarne säges emellertid uppställningen 
vara gjord efter »länsregistret». Under, några år omkring halv- 
sekelsskiftet är detta tydligen också fallet, även när det ej 
direkt uttalas, och på detta sätt kan nämnda register sägas 
vara förhanden även för en period, från vilken de eljest gått 
förlorade. Att beakta äro dessutom de i samma samling be
fintliga register över »återstäderna», emedan restantiernas in- 
leverering gav anledning till anteckningar rörande de fögde
rier, som i uppbördsböckerna äro överhoppade i saknad av 
därifrån i laga tid gjorda leveranser.

Genom de bevarade registren kan fastslås, att den ordning, 
i vilken landskapshandlingarne ännu förvaras, i den mån de 
bibehållits i samlingen och icke därifrån utsöndrats, i huvud
sak är densamma, som användes redan i 1600-talets förra hälft. 
Varje årsserie är fördelad landskapsvis, men inom dessa land- 
skapsavdelningar, som från början voro något större än nu, 
beroende på en annan gruppering,1 finnes ingen ordning alls, 
om man ej dit vill räkna, att varje fogdes räkenskaper, de 
må nu rymmas i en eller flera volymer, äro betecknade med 
ett nummer, som emellertid icke är lika år efter år, utan all
deles godtyckligt. Skall en undersökning därför göras rörande 
ett visst härad, kan materialet icke på en gång överblickas, 
utan lika många nummer måste utplockas, som de år under

ett dylikt för Uppland i Uppl. handl. 1550, N. 19, samt flera synnerligen goda 
för Västmanland och Dalarne i 1540-talets senare hälft bland »Summarum för 
Västerås’ stift» (KA.).

1 Till Västergötland räknades förr Dalsland och Värmland, till Söderman
land Närke, till Västmanland Dalarne, men dessa senare bilda numera särskilda 
avdelningar. På samma sätt har den stora norrländska gruppen dels minskats 
genom frånskiljandet av de österbottniska och åländska handlingarne (se ovan), 
dels sönderdelats landskapsvis (Västerbotten, Ångermanland, Medelpad, Lapp
marken o. s. v.).
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sökningen omfattar. Ännu för icke länge sedan voro dess
utom flera nummer tillsammans bopbuntade i tjocka packor, 
sammanbundna med snören, men utan något annat skydd än 
de ursprungliga pergamentsomslagen, som för övrigt ofta av
lägsnats. Numera äro dock de flesta numren var för sig in
lagda i kartonger.

Det ligger nära till hands att antaga, att denna ordning 
direkt framsprungit ur de ursprungliga leveranserna, och detta 
låter väl också säga sig beträffande den stora massan av 
räkenskaper, även om numrering och landskapsbeteckning tro
ligen äsatts handlingarne först i samband med de ovan om
talade registrens förfärdigande och »ordningen» nog dessför
innan lämnade åtskilligt övrigt att önska.1 Men å andra sidan 
är det lika tydligt, att landskapens handlingar som samling 
betraktad icke utgör något enhetligt arkiv, utan att deras 
proveniens är olika, allt eftersom de från början utarbetats 
eller insamlats i den kungl. räknekammaren eller ursprung
ligen förvarats på annat håll. Det kan därvid erinras, att 
Sverige under 1500-talets senare hälft och i 1600-talets början 
icke utgjorde någon administrativ enhet, utan sönderföll i flera 
av varandra i viss mån och särskilt kameralt oberoende om
råden, av vilka »konungadömet» i stort sett blott utgjorde ett 
bland flera. Denna sida av periodens förvaltningshistoria 
erbjuder emellertid rätt olika utsikter över till det yttre 
likartade förhållanden. De furstendömen, som utdelades till 
konungahusets yngre ättlingar, och de livgeding eller län, 
som anslogos till drottningar och prinsessor, undergingo näm
ligen ej blott i flera fall under tiden för deras bestånd rätt 
avsevärda förändringar i omfång, men villkoren för deras inne
hav voro därjämte ganska olika ej minst beträffande det kame-

1 I  en odat. supplik (trol. från 1638) till riksskattmästaren (Gabriel Bengts
son Oxenstierna) skildrar Bengt Ingolfsson arkivets tillstånd, då han började 
sin tjänstgöring där, och det arbete, han utförde för att bringa landskapshand
lingarne i ordning, på följande sätt (stavningen moderniserad): ». . . Gud skall 
vara mitt vittne jag haver min lön så dyrt förtjänt, att jag min hälsa däri
genom mist haver utav olidlig köld, stank och damm jag uti 20 år utstått 
och lidit haver och med min hand och ringa förstånd ett berömraeligt kammar
arkiv upprättat, det före mig aldrig var, utan ett förvirrat verk, där det ena 
bladet näppeligen det andra följde, uti en hop i ett mörkt valv gamla och nya 
handlingar tillsammanskastade liksom hö uti en lada utan någon ordning på 
landskapen eller årtalen, det mångom väl veterligt är och besynnerligast den 
välb. herren, herr Johan Skytte, som mycket vinnläde sig, att ett riktigt 
kammararkiv måtte efter kunglig befallning upprättat varda, det jag nu så 
vitt drivit haver, att kronan och mången redlig man haver stor nytta och 
gagn utav . . .» (KA. Sandb. saml. Ä. 3163).
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rala självstyret, som här närmast kommer i betraktande. I regel 
voro de dock i detta avseende fullt självständiga, vilket hade 
till följd, att i de bortförlänta orterna bildades fristående arkiv, 
som dels icke alls, dels först sent införlivades med rikets 
övriga arkivalier av samma slag. Det lärer under sådana 
omständigheter ej kunna bestridas, att landskapshandlingarne 
snarare hava karaktären av en arkivdepå än av ett arkiv i 
egentlig mening.

Vad åter den inre sammansättningen av denna arkivdepås 
olika delar angår, består samlingen som bekant i huvudsak av 
de medelsredovisningar, som från orterna insänts till gransk
ning i räknekammaren, och kan således på sitt sätt betecknas 
såsom rätt enhetlig, även om främmande element icke alldeles 
saknas. Jag bortser därvid från det sakförhållandet, att vissa 
räkenskaper icke egentligen kunna anses som »inkomna hand
lingar», då de tvivelsutan i rätt många (ehuru visserligen icke 
i alla) fall under den äldsta tiden utskrivits av räknekamma- 
rens tjänstemän efter de mera primitiva anteckningar, som 
medbragts av de till personlig inställelse inkallade fogdarne. 
Om däremot bland dessa i första eller andra hand uppsatta 
redogörelser insmugit sig rena bearbetningar och sammandrag, 
verkställda i helt olika syfte av centralmyndigheten själv till 
dess ledning i kontrollarbetet eller eljest, torde utan fara för 
misstag dylika överslag böra frånskiljas och läggas till ränte- 
kammarhandlingarne, vilket visserligen icke ännu i full ut
sträckning verkställts. Men även de verkligen inkomna räken
skaperna förete inom den givna ramen en tämligen kaotisk 
blandning av olikartade redovisningar, för så vitt som de här
röra från flera slag av lokalmyndigheter, vilkas verksamhetsfält 
voro mycket skiljaktiga och delvis stodo i ett visst motsats
förhållande till varandra. Utom de egentliga häradsfogdarne 
äro nämligen här representerade befallningsmännen på den 
kungliga familjens privatdomäner, de stora läntagarne (för 
taxa och fodring), allehanda statsindustriella företag (berg
verk, faktorier och fisken) och de särskilda uppbördsmännen för 
tionden och tillfälliga gärder. Det får icke heller förbises, att en 
sekellång utveckling småningom skapade nya former och gjorde 
äldre organ överflödiga, med den påföljd att vissa inkomster 
redovisas av än det ena än det andra slaget av uppbördsmän. 
De indragna kyrkogodsen lågo sålunda stundom under egna 
fogdar, förvaltades tidvis tillsammans med arv- och egnagodsen
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och fördelades slutligen på de territoriella fögderierna. Tion
den uppbars en period av kyrkans prostar, men redovisades 
dessförinnan, likasom längre fram, av särskilda tiondefogdar, 
vilkas distrikt omfattade hela provinser, ingick sedan under 
några decennier i häradsfogdarnes uppbörd, för att i början 
av 1600-talet ånyo kräva en fristående organisation, som dock 
icke heller denna gång ägde långvarigt bestånd. Arv- och 
egnagodsens till en tid alltmera växande latifundier, vilka för 
övrigt ej höllos strängt avskilda från statens egendomar, styr
des ursprungligen landskapsvis av konungens landbofogdar, 
men delades enligt privaträttsliga arvsregler, byttes och veder
kändes, så att det i många fall är svårt att följa de enskilda 
hemmanens öden genom de olika myndigheter, som hade dem 
under sin uppsikt. Avelsgårdar i mängd upprättades under 
särskilda befallningsmän, som stundom hade, stundom saknade 
territoriella fögderier, men när försöken ansågos misslyckade, 
upphörde inom kort till största delen dessa nybildade institu
tioner för att ingå i någon annan förvaltningsenhet. Härtill 
kom, att icke ens de territoriella fögderierna hade någon fast 
organisation. Deras omfattning ändrades tid efter annan, 
ofta med korta mellanrum, de uppgingo i varandra och delades 
åter i en ständig växling, som bär godtycklighetens prägel, 
och i vilken åtminstone numera något system sällan kan spå
ras. Fogdarne ombyttes somligstädes ideligen och flyttades 
efter någon tids tjänstgöring på en ort ofta över till en annan. 
I all denna ögonskenliga oreda ingrep slutligen förlänings- 
väsendet som en ytterligare faktor, vilken är ägnad att ännu 
mera förvirra helhetsintrycket.

När det gäller att klarlägga den mångfald av detaljer, som 
sålunda ingå i den mosaikartade bilden av 1500-talets svenska 
lokalförvaltning, lärer ingen annan fast norm kunna följas än 
den som landets topografi erbjuder. Aven denna utgångsställ- 
ning lider dock av vissa svagheter, för så vitt som de admini
strativa organen i några undantagsfall rörde sig inom områden, 
vilkas storlek icke ens begränsades av landskapen. En annan 
svårighet ligger däri, att olika funktionärer vid sidan av varan
dra utövade sin verksamhet inom samma orter, ehuru distrikten 
ej sammanföllo och de själva ej stodo i subordinationsförhållande 
till varandra. Det hände nämligen ej alltför sällan, att en 
fogde samtidigt uppbar den ordinarie skatten (årliga räntan) 
från ett härad, men tillika var t. ex. landbofogde i ett an-
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gränsande distrikt, där en annan fogde redovisade årliga rän
tan, eller med andra ord att hemman av olika jordnatur inom 
samma område lydde under skilda myndigheter. Det blir 
under sådana omständigheter nödvändigt, innan det kan bliva 
möjligt att redogöra för den administrativa indelningen, att 
inom det topografiskt ordnade huvudschemat uppsöka och 
följa en viss kameral typ, kring vilken det övriga kan grup
peras. I  det följande har jag av denna orsak till grund för 
min undersökning i första rummet lagt den årliga  räntan av 
skattehem m anen och i varje särskilt fall bestämt det terri
toriella fögderiets omfattning efter det antal härad och sock
nar, från vilka denna uppbörd gått genom en viss fogdes 
händer. Härigenom har uteslutits den tvekan, som annars 
mången gång skulle blivit en följd av hänsynen till andra 
skattetitlar, och dubbelföring har kunnat undvikas. Med 
redogörelsen för de på detta sätt fastslagna härads fögderierna 
har förenats uppgifterna om de därinom belägna gårdslänen, 
därför att dessa i den mån de ensamma utgjort förvaltnings
enheter, i intet avseende konkurrerat med de förra beträffande 
uppbörden inom det gemensamma distriktet, och bådas om
nämnande i ett sammanhang varit lämpligt, emedan gårdarne, 
ehuru tidvis fristående fögderier, andra perioder ofta bildade 
säten för häradsfogdar ne och således då ingingo i deras redo
visningsområden. Men i alla andra fall har den använda 
metoden fört med sig frånskiljandet av de fogdar, som ej haft 
med årliga räntan att skaffa, och detta har inneburit en för
del, såtillvida som redogörelsen för dessas förvaltning kunnat 
förläggas till särskilda avdelningar, inom vilka de topogra
fiska gränserna ej behövt uppdragas med samma snävhet. Så
lunda hava landbohemmanen, vare sig de tillhört arv- och 
egna eller kyrkogodsen, behandlats landskapsvis för sig. Yad 
beträffar övriga jordnaturer, hade de d. v. kronohemmanen 
i allmänhet samma förvaltning som skattegårdarne. Dock 
ingick flertalet av senare kronohemman ännu i nyssnämnda 
två kategorier. Till frälsehemmanen har självfallet ingen 
hänsyn behövt tagas, då dessa icke stodo under de kungliga 
fogdarnes förvaltning.

Med ledning av det insamlade materialet hava uppgjorts 
tabeller, som från 1540 för varje år av perioden redogöra för de 
olika förvaltningsenheternas omfattning. Fögderierna hava där
vid betecknats med siffror, som hänvisa till de i texten införda
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fogdelängderna. Vanlig antikvastil har använts för att utmärka 
bevarade räkenskaper och engelsk stil, när sådana ej kunnat åter
finnas. Halvfeta typer utmärka arrenden. Saknas alla upplys
ningar om förhållandena för viss ort och tid har detta mar
kerats med ~. Med ledning av dessa tabeller kan således med 
lätthet underrättelse vinnas ej blott om fogdens namn och 
fögderiets beskaffenhet vid varje tidpunkt, utan 'jämväl i vad 
mån material för forskningar rörande ett visst distrikt ännu 
står till buds. På samma gång tabellerna således vilja lätta 
översikten av den invecklade organisationen och därför böra 
begagnas jämsides med texten, som utgör deras kommentar, 
äro de således, om man så vill, ett inventarium över land- 
skapshandlingarne. Dock måste därvid den anmärkning göras, 
att antikvasiffrorna blott angiva, att handlingar förelegat vid 
den utförda undersökningen, men att de intet kunna förmäla 
om dessas beskaffenhet. I de talrika fall, då blott defekta 
räkenskaper stått till buds, har likväl denna stil begagnats, om 
fragmenten varit så pass fullständiga, att kunskap ur dem 
kunnat hämtas om fögderiets omfång, men eljest icke.1 A 
andra sidan är det möjligt, att en och annan räkenskap, som 
bort vara i behåll, men nu förgäves efterlysts, kan komma 
att dyka upp ur de hopar av oordnade handlingar, som fort
farande finnas i kammararkivet, och som blott delvis kunnat 
genomletas, där särskild anledning funnits att antaga något 
fynd. Varje administrativ enhet har på tabellerna inramats av 
linjer, som begränsa områden med samma siffror. Inom dessa 
linjer, som äro obrutna, när de markera fögderiernas slutgräns, 
har insatts en streckad linje, om den inramade siffran även före
kommer på annan plats vare sig på samma eller annan tabell. 
Det har nämligen visat sig omöjligt att alltid förena fögde
riernas skilda delar i en enda figur med bibehållande av häradenas 
enhet, vilket ansetts viktigare. I stället för siffror hava använts 
bokstäver för att beteckna förlänta områden (dock icke fursten- 
dömen). Dessa bokstäver utgöra på samma gång nottecken 
och hänvisa till anmärkningar vid varje tabell rörande för- 
läningstagarnes namn. Närmare upplysningar om förlänings-

1 I några fall har en skadad årlig ränta markerats med antikva för vissa 
socknar, som ingå i fragmentet, och engelsk stil använts för övriga delar av 
fögderiet, vilka ej äro representerade i den defekta kälLurknnden. Detta har 
dock låtit sig göra blott då fögderiets område av andra skäl fördelats över 
flera kolumner i tabellen.
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brevens data o. d. förekomma i texten. När slutligen siffra 
utsatts jämte efterföljande bokstav, betyder detta, att området 
ifråga var förlänt, men att detta oaktat räkenskaper där
ifrån inkommit till kammaren. Detta ägde nämligen rum 
dels under Grustaf I:s tid, då de större läntagarne (vanligen 
vart tredje år) redovisade fodringen, dels senare särskilt från 
vissa livgeding och andra underhållsländer. Beträffande övriga 
förläningar efter 1560 kan dock i regel, även där dubbel
markering ej förekommer, vissa upplysningar vinnas ur fogde
räkenskaperna från det distrikt, i vilket förläningen var be
lägen. En begränsning har emellertid givetvis varit av nöden 
vid redovisningen för förläningarne, av vilka blott de större 
kunnat medtagas. Storleken av den bortförlänta räntan har 
dock härvidlag ej ensam kunnat få vara avgörande, men väl 
omfattningen av de sammanhängande distrikt, som avkortats. 
Härvidlag har ej bortsetts från det förhållandet, att en för- 
läning ofta bestod av ett stort antal hemman, spridda över 
ett härad eller landskap, vilkas sammanlagda ränta kan hava 
varit mera betydande än en eller två små socknars. Icke 
desto mindre har gränsen nedåt måst sättas vid hel socken, 
då svårigheten att i en tabell redovisa för mindre områden 
varit oöverstiglig.1 Men även begreppet förlänt socken måste 
förklaras, ty det betydde i de flesta fall alldeles icke, att 
alla hemmansräntor inom densamma uppburos av förlänings- 
innehavaren. Först och främst måste bortses från möjligen 
där befintliga frälsehemman och vidare kunde vissa räntor av 
kronan disponerats för andra ändamål, innan socknen förläntes, 
och slutligen var det ganska vanligt, att en person kunde 
uppbära räntan från landbohemmanen och en annan från skatte
hemmanen o. s. v. Även i dylika fall har jag därför följt 
samma regel, som nyss uppställts för bestämmandet av fögde
riernas omfattning, nämligen att en socken anses förlänt till 
den, som ägde uppbära årliga räntan av de behållna skatte
hemmanen. Därigenom har också avkortningen beräknats 
efter samma grunder, som varit avgörande vid fastställandet 
av det avkortade distriktet, vilket torde få anses riktigt.

Om också tabeller av detta slag ej kunna anses höra till

1 Det är för övrigt rimligt att i det förstnämnda fallet betrakta de särskilda 
små områdena som lika många förläningar, ehuru förenade i en persons hand. 
I alla händelser verkade deras avkortning i varje fögderi ej den rubbning i 
administrationen, som de större avsöndringarne där åstadkommo.
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den mera lättlästa litteraturen, medföra de å andra sidan den 
fördelen, att de på ett tydligt sätt åskådliggöra de framlagda 
resultaten och bland annat äro omutliga gent emot eventuella 
luckor i framställningen. Men även själva texten i ett arbete 
av denna art blir lätt över hövan tyngd genom den mängd 
av faktiska uppgifter, som däri måste inrymmas, om den skall 
kunna göra avsett gagn. Jag tänker därvid närmast på det 
otal meddelade data, som likväl utgöra nyckeln till bevis
materialets framskaffande och som därför ej bort uteslutas, 
men i detta fall icke heller lämpligen kunnat hänvisas till no
terna. De äro hämtade dels ur r ik sreg istra tu ret (inkl. hertig 
Karls registratur), som med ledning av diarierna fullständigt 
genomgåtts, men proportionsvis varit mindre givande, dels sam
lingen av kungliga orig in a lbrev , koncept och avskrifter 
i riks- och kammararkiven, kam m arregistraturet för tiden 
till och med 1625, landskapens kopieböcker samt verifika
tionerna till landskapshandlingarne. Men därjämte hava 
dessa senare ofta lämnat upplysningar om numera förlorade 
kungliga brev, som haft vikt för vårt ämne. Ehuru riktig
heten av en dylik anteckning ej alltid kunnat kontrolleras, 
särskilt med avseende på dagbeteckningen, har detta icke 
ansetts böra föranleda till uppgifternas utelämnande, och detta 
så mycket mindre som icke ens en dylik antecknings bristande 
överensstämmelse med t. ex. registraturet nödvändigt behöver 
betyda dess otillförlitlighet. Det bör nämligen ihågkommas, 
att dateringen under 1500-talet lämnar åtskilligt övrigt att 
önska, så till vida som originalets dagbeteckning icke alltid 
var densamma som konceptets eller de därpå grundade officiella 
arkivavskrifternas datering, beroende på andra expeditions
dagar o. d. I de fall då breven återfunnits under olika dagar 
dels i registraturen, dels i andra källor, men det tydligen 
dock varit fråga om samma skrivelser, hava emellertid de 
förras uppgifter i allmänhet följts, icke därför att de med 
nödvändighet hava större vitsord, men emedan fyndorten är 
lättare tillgänglig.

Innan jag övergår till skildringen av den egentliga fögderi
indelningen, har det synts mig nödigt, att förutskicka en redo
görelse för de högre förvaltningsenheter, som stodo emellan 
centralmyndigheten och den lokala administrationen. Bristen 
på en i tryck tillgänglig närmare undersökning rörande de
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gustavianska arvgodsens uppkomst, fördelning och slutliga 
öden har vidare så mycket hellre i detta sammanhang bort 
föranleda en utredning, som deras betydelse för förståelsen av 
den dåtida - organisationen är omisskännlig. Slutligen hava 
några anmärkningar rörande fogdeförvaltningen i allmänhet 
och räkenskapsföringen icke bort saknas i ett arbété av den 
art som det föreliggande. Ehuru kortfattade, beröra de delvis 
-förhållanden, som hittills varit skäligen outredda.

\
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I.

Furstendömen och livgeding. Förlänings- 
väsendet.

I  vissa delar har det svenska förläningsväsendet under 
Vasatiden varit föremål för detaljundersökningar, som i andra 
stycken alldeles saknas. I det följande skola dessa senare 
bliva föremål för en mera ingående behandling, medan hän
visningar till litteraturen ansetts kunna tillräcka med avse
ende på de förra. Vad då först beträffar förläningarne till 
konungahusets medlemmar, torde en sammanställning av de 
skiftande villkoren för de olika furstendömena ej vara opåkal
lad, då i den enda mera utförliga framställning av dithörande 
förhållanden, som hittills framkommit, ämnet betraktats ute
slutande ur statsrättslig synpunkt,1 och rörande livgedingen 
och de övriga underhållsländerna är en redogörelse ännu 
mera behövlig, då ingen sådan veterligen sett dagen.

Det furstendöme, som först bildades, var hertig Johans. 
Enligt förläningsbreVet, som är daterat den 27 juni 1556, om
fattade detsamma Aland, Söder- och Norr-Finlands lagsaga 
eller det Egentliga Finland samt Kumogårds län eller Övre 
och Nedre Satakunda. Aret därpå eller den 7 sept. 1557 blev 
denna förläning konfirmerad och på samma gång tillökad med 
Raseborgs län eller västra delen av Nyland. Den 6 dec. 
s. å. fick även utvald konung Erik sitt hertigdöme, bestående 
av Kalmars och Kronobergs län jämte Öland. Härtill lades den 
20 juni 1559 Tjust, som förut ej diträknats. Igenom de båda 
donationsbreven av 1557 tillförsäkrades hertigarne »att njuta, 
bruka och behålla till evärdliga ego för:ne slott och län med 
all kronans årliga skatt, sakören, fodring och all annan rät
tighet och utskylder, som därav årligen utgöras kan, intet 
undantagandes». Men ehuru i Eriks brev talas om att skat
terna skulle uppbäras av honom eller »hans befallningsmän»,

1 K . Gr. L undqvist, Om hertigdömenas statsrättsliga ställning till kronan i 
Sverige 1556— 1622 (1895). —  Ingstad, Om svenska hertigdömena (1865), ingår 
ej i detaljer.

Fursten
dömen :

1. Hertig 
Johans av 
Finland.

2. Hertig 
Eriks av 
Småland.
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3. Hertig 
Magni av 

Östergötland.

4. Hertig 
Karls av Sö
dermanland.

finnes ingenting, som antyder, att icke revisionen skulle på 
vanligt sätt verkställas i den kungliga räknekammaren. Och 
fastän såväl Erik i Kalmar som Johan i Abo hade var sin 
räntekammare,1 finnes intet spår av några motsvarande furst
liga räknekammare. Tvärtom är det troligt, att fogderäken
skaperna, så länge den gamle konungen levde, liksom förut 
insamlades till Stockholm. Bannebrev från konungen utgingo 
till fogdarne även i hertigdömena, och under de sista åren av 
hans regering voro dylika alldeles särskilt talrika till de 
finska orterna. Även hertig Johan själv fick emottaga upp
repade förmaningar att påskynda de finska fogdarnes resor 
till »vår kammare med deras leverering och räkenskaper», och 
att det därvid gällde ej blott redogörarne i de kronan be
hållna landsändarne, visas av den omilda behandling, som 
kom hertigens egen kamrerare, Hans Thomasson, till del, 
därför att denne misstänktes hava velat i det längsta upp
skjuta sin inställelse inför konungen, som fordrat hans när
varo för att närmare förklara den »hop fördunklade register» 
han beskylldes för att tidigare hava avlämnat.

Om sålunda före Gustaf I:s död fogdarnes ställning till cen
tralmyndigheterna icke stort torde förändrats genom hertigdö- 
menas tillskapande, blev förhållandet annorlunda därefter. Vis
serligen återföll då Eriks hertigdöme till kronan, men genom 
konung Gustafs testamente den 1 juli 1560 hade hertig Johans 
förläning yttermera bekräftats i samma utsträckning som förut, 
och två nya furstendömen upprättats till förmån för dennes yngre 
bröder. Av dessa bekom Magnus Aska, Hals, Vifolka, Göst- 
rings, Lysings, Bobergs, Gullbergs, Memmings och Bråbo hä
rad i det norra och västra Östergötland,2 Sundbo härad i 
Närke, Kinda och Ydre i Småland, större delen av Vadsbo 
jämte Valla och Kåkind i Västergötland samt hela Halsland 
(fem härad), under det att Karl fick på sin lott hela Söder
manland (utom Södertörn och en del av Västra Rekarne),3 
Närke (med undantag av Sundbo och Glanshammars härad 
jämte Lekebergslagen), Tuhundra och Snäfringe härad i Väst-

1 I KA. förvaras hertig Eriks räntekammarbok från åren 1557— 59, förd av 
räntmästaren Anders Nilsson.

2 Kronan behållna voro således inom Östergötland följande härad: Yalkebo, 
Åkerbo, Bankekind, Hanekind, Hammarkind, Skärkind, Lösing, Björkekind och 
Östkind eller Stegeborgs och Linköpings län.

3 På Västra Rekarne omfattade furstendömet endast Fors’, Grillberga och 
Torshälla socknar jämte Torshälla stad. Öja och Västermo samt Lista, Råby 
och Tumbo socknar tillhörde konungadömet.
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manland, hela Värmland samt Ullarve, Leksbergs, Hasslö och 
Torsö socknar i Vadsbo härad av Västergötland.

Hertigarnes ställning inom dessa furstendömen ordnades ge
nom Arboga artiklar, som stadfästes av ständerna den 14 april 
1561, varefter konungens konfirmation på furstendömena följde 
för hertig Johan den 18 juli 1561 och för hertig Magnus den 
7 aug. s. å.1 Artiklarnes 27 punkt föreskrev, att »alla fogdar uti 
furstendömen skola göra furstarne redo och räkenskap för 
deras skatt och årliga utskylder, dock så att det må konun
gen eller hans kammarråd veterligt vara, vad kronans ränta 
årligen förbättras och riket förmå, och att konungen må det 
ransaka låta vart sjunde år». Konungen förbehöll sig dock 
själv tionden även från hertigdömena, där särskilda kungliga 
tiondefogdar tillsattes, och utkrävde tid efter annan extra 
ordinarie gärder även av invånarne i furstendömena.2 Han 
hade därjämte rätt att upptaga klagomål mot hertigarnes 
fogdar och befallningsmän (p. 33),3 vilka de visserligen själva 
fingo utse, men med det förbehåll, att i slottsloven ej fick in
sättas någon utländsk undersåte (p. 40). Het kan under så
dana omständigheter tagas för givet, att räkenskaperna från 
furstendömena icke längre insändes till kammaren i Stockholm. 
Hå de emellertid icke desto mindre äro upptagna i kammar
arkivets förteckningar och således en gång hava tillhört samt 
till en del ännu tillhöra dess samling av landskapens hand
lingar, måste deras införlivande med kronans räkenskaper 
hava skett senare och som en följd av de händelser, som inom 
kort berövade de båda till myndig ålder komna hertigarne 
styrelsen av furstendömenas angelägenheter. Sedan nämligen 
hertig Johan 1563 blivit dömd för högförräderi, var Finland 
ånyo hemfallet till kronan, och hertig Magni iråkade sjukdom 
hindrade honom att efter 1564 själv förestå styrelsen. Av ännu 
bevarade räntekammarböcker framgår visserligen, att den sist
nämndes furstendöme fortfarande förvaltades för sig till och 
med 1569, men efter denna tid finnas kvar blott löningsregister 
för hertigens hovstat, vilka i motsats till de förra ej upptaga 
några fogdar eller deras leverering. Hertigens underhåll be-

1 Avskrifter bl. saml. Heyratbskontr. m. m. (RA.)
2 F orssell, Sveriges inre bist., D. 1 (1869), s. 55, noterna.
3 Bland anklagelsepunkterna mot konung Erik 1569 var även, att kan »be- 

vist sin argbet ocb ondska emot bertig Magnus, som var av Östergötland, ocb 
lät strax i begynnelsen pä sitt regemente antasta ocb gripa bans fogdar». 
SR A. 2 : s. 275.
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streds nämligen under den senare delen av hans liv med sär
skilt anslagna medel,1 och furstendömet får därför från 1570 
betraktas som kronans omedelbara besittning.2 Som ett ut
tryck härför kan anses, att fogdarne i Östergötland från 
sagda år ej längre nämnde sig själva H. F. Nådes, utan K. 
Maj:ts befallningsmän.

Beträffande den minderårige hertig Karls furstendöme styr
des detta under hela Erik XIY:s regering av denne i egen
skap av förmyndare.3 Ehuru räkenskaperna för furstendömet 
skulle föras särskilt,4 torde överskottet, sedan kostnaden för 
den unge prinsens ganska enkla hovhållning fråndragits, hava 
ingått i den kungliga räntekammaren. Åtminstone påstods 
detta längre fram vid upprepade tillfällen av hertigen själv, 
som förgäves påyrkade att få ersättning härför av kronan. 
Furstendömet minskades för övrigt direkt under samma tid 
genom det åt änkedrottningen 1561 beviljade livgedinget (se 
nedan), som togs av dess område. Efter revolutionen 1568 
tillträdde hertigen själv styrelsen och fick den 9 maj 1569 
konung Johans bekräftelse på sina rättigheter enligt konung 
Gustafs testamente och således utan de inskränkningar, som 
vid riksdagen i Arboga bestämts skola gälla samtliga fur- 
stendömen. Också säger sig hertig Karl för sitt partitagande 
mot konung Erik hava utverkat, att han måtte behålla sitt 
furstendöme »så fritt, som H. K. M:t ville hava sitt konunga
rike».5 Han fick därjämte på bekostnad av hertig Magnus 
sitt område utökat med Valla härad samt de delar av Vadsbo,

1 Av Sigismunds konfirmation på hertig Magni underhåll 1 jan. 1594 (tryckt 
av Bergius bl. bil. till Carl IX :s rimkrönika, 1759) ses, att därtill använ
des hela räntan av Gullbergs härad jämte smärre delar av persedlarne från 
övriga distrikt inom hertigdömet. Sålunda skulle från östgötabergslagen ut
göras sex läster järn, från Sundbo härad åtta tunnor smör o. s. v., under det 
att räntan i övrigt användes för kronans räkning. Som bostad åt hertigen 
anvisades N-orrby hus. Tidigare bodde denne på Vadstena slott eller på Kungs- 
bro gård, där han dog 1595. Rörande sistnämnda ställe se Rreg. 17 jan. 1577.

2 A tt emellertid hertigens rätt, under den visserligen osannolika förutsätt
ningen av hans tillfrisknande, alltjämt förbehölls, framgår av ordalydelsen i 
de uppgörelser, genom vilka hertig Karl villkorligt kom i besittning av vissa 
delar av Magni furstendöme (se nedan).

3 Visserligen hade Sten Eriksson (Leijonhufvud) som närmaste möderne- 
frände därtill utsetts av Gustaf I, men denne kom, såsom G. O. E. W est- 
ling (gent emot F orssell) uppvisat i sin avhandling »Hertig Karls fursten
döme» (1883), aldrig att i sådan egenskap fungera. Jfr dock k. br. 29 juli 
1562 till Sten Eriksson att hava uppsikt över »den del hertig Karl i Söder
manland tillkommer».

4 Ett »Levereringsregister till hertig Karls slott, gårdar, fogdar och andra 
H. F. N:des befallningsmän» finnes bevarat redan från år 1563.

5 Hertig Karls registr. 1572—73, fol. 177. SRA. 2 : s. 356.
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som icke förut tillhört honom. Uppgörelsen härom kom till 
stånd i tré olika repriser. Genom k. brevet den 12 juni 1569 
tillförsäkrades nämligen hertigen först hela Vadsbo härad 
som uttrycklig ersättning för änkedrottningens livgeding men 
med vissa villkor och undantag. Han kom dock icke i be
sittning av detta härad förrän 1570 och uppbar icke ens då 
hela räntan, emedan Per Brahe i förläning innehade ej mindre 
än fjorton socknar,1 vilka han emellertid då fick avstå.2 Genom 
k. brevet den 5 maj 1570 (riksreg.) blev ersättningen för Snäf- 
ringe ökad med Valla härad, men den 29 aug. 1571 ändrades 
betingelserna för hertigens dispositionsrätt i så måtto, att denna 
ej längre skulle anses såsom gottgörelse för de avstådda Tu
hundra och Snäfringe härad, utan för Sonnenburgs län, som 
av konungen skänkts till hertigen, men som måst avträ
das i Stettinerfreden.3 Detta gav hertigen fria händer till 
att ånyo väcka talan om sin rätt till livgedinget. Brevväx
lingen härom räckte under mer än ett årtionde och känne
tecknades av en ganska stor skärpa. Resultatet blev väl ej 
alldeles efter Karls önskan, ty konungen, som i fall av 
tillmötesgående mot denne måst av eget område avstå något 
motsvarande distrikt åt änkedrottningen, fann den sistnämn
das intressen sammanfalla med sina egna och motsatte sig 
därför hertigens anspråk. Detta hindrade dock icke, att änke
drottningen i början av 1570-talet måste avstå Tynnelsö, Magrö 
och Kungsbergs gårdar jämte underlydande område i norra 
Södermanland,4 som sedan ingick i hertiginnan Marias morgon
gåva.5 Med anledning av sitt giftermål reklamerade hertigen den 
20 dec. 1578 ånyo Strömsholms län, som i ett senare brev den 
15 jan. 1579 igenfordrades redan till kyndelsmässan (2 febr.) 
samma år. Detta gav anledning till nya underhandlingar 
mellan dels änkedrottningen, dels Johan III å ena sidan och 
hertig Karl å den andra,6 men då dessa drogo ut på tiden,

1 Förläningsreg. 1569. W estling, a. a., s. 7 f., uppgiver 16 socknar.
2 Härav uppkom en tvist mellan greve Per och hertigen, vilken fortgick 

under hela 1570-talet och som i dess huvuddrag kan följas i Karls registr. 
En efterdyning till striden spåras ännu 1594, då Karl genom brev 18 nov. till 
Per Brahes arvingar begärde, att dessa skulle yppa, om de ansågo sig fortfa
rande hava något klander att framställa rörande Tunaholms gods.

3 1571 års donationsbrev är tryckt av E. H ildebrand i SRA., 2 : s. 995, i vilken 
urkundssamling förloppet ytterligare belyses genom åtskilliga andra aktstycken.

4 Se härom närmare nedan under F. 67.
5 Giftermålskontraktet 4 maj 1579 (SRA. 2: s. 1004 ff.).
6 Hertig Karls registr. 4 febr. och 6 mars 1579 (till änkedr.); 6 mars och 19 

sept. 1579 (till Johan III). Rreg. 3 mars 1579. Hertigen erinrades, att han själv
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hotade den sistnämnde att själv »sätta sig in» på Ströms- 
holm och tillsatte den 10 aug. 1580 en sin fogde i länet med 
befallning att för hans räkning utkräva tionden och härads- 
hövdingeräntan, vilka skattetitlar likväl icke nödvändigt be
hövde anses tillhöra livgedinget.1 Yärre blev det, då allmogen 
den 18 april 1581 formligen förbjöds att betala änkedrottningen 
restantier. Denna åtgärd tyckes dock stått i något samband med 
ett löfte, som hertigen då påstod sig hava fått av konnngen, att 
länet skulle återställas till honom.2 Så länge utsikt härtill 
ännu yppades, blev tonen annars i brevväxlingen mera för
sonlig, och möjligheten till en förlikning framskymtade, som 
emellertid alltjämt var beroende av konungens förmodade be
nägenhet att då slita tvisten genom änkedrottningens förnö
jande med ett annat län.3 Detta hopp visade sig dock även 
denna gång bedrägligt, ty genom brev den 2 okt. 1581 underrät
tades hertigen av Johan III, att denne ej kunde villfara hans 
begäran. Meddelandet framkallade genast den gamla påstri- 
digheten, som på senhösten samma år kom till synes i för
slaget att låta det gå till formlig process inför riksrådet.4 
Följande år gav hertigen sin fogde befallning att utstädja de 
ödeshemman, som funnos i Snäfringe och Tuhundra härad, 
och i sammanhang med tiondeuppbörden förklarade han sig 
väl hava makt att uttaga mera av länet, om han ville. Men 
sedan konung Johan medgivit, att frågan i hela dess vidd 
finge framläggas inför riksens ständer vid riksdagen i Stock
holm 15825, och riksrådet jämte adeln förklarat sig anse änke
drottningens rätt välgrundad, utfärdade konungen den 26 jan.

yarit närvarande, då Gustaf I  på sitt yttersta förklarat sin vilja, att Ströms- 
holm skulle bliva drottningens änkesäte. Den rätt, Karl ville förneka henne, 
hade han dock förut erkänt genom att bjuda penningar för slottets inbekom- 
mande. —  Ett formligt skyddsbrev mot hertigen till förmån för änkedrottnin
gen utfärdades av Johan III 11 sept. 1579 (Rreg.).

1 Hertig Karl till K. Maj:t 19 nov., 10 dec. och 29 dec. 1580. Först genom 
brev 12 aug. 1582 meddelade Johan III änkedrottningen, att han efterlåtit 
hertigen tionden och häradshövdingeräntan av Strömsholms län (Rreg.).

2 Jfr härmed Johan III:s brev till hertigen 26 maj 1581 (Rreg., fol. 164), 
i vilket han för lämnad undsättning fick löfte om vederlag »i län och land».

3 Hertig Karls registr. 11 juni, 6 aug., 22 sept. och 16 okt. 1581.
4 Hertig Karls registr. 26 okt. och 11 nov. 1581. Under sistnämnda dato fin

nas två brev, av vilka det ena till riksrådet, det andra till konungen. Hertigen 
erbjöd sig att avstå från Strömsholms län, om han tillförsäkrades lika god 
ränta på annat håll. Till svar uppmanades han 5 dec. att med verkliga bevis 
styrka sina påstådda rättigheter.

5 Redan på våren 1580 hade Johan III givit förslag på personer (ett fem
tiotal inom och utom rådet), som skulle anmodas yttra sig i tvistefrågan 
(Rreg. 30 maj 1580; jfr 1 juli s. å.), och på nyåret 1581 hade ånyo varit tal om att 
framlägga saken vid kyndelsmässan s. å. endast inför adeln. Rreg. 21 jan. 1581.
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s. å. en förklaring, som bl. a. med bot om förlust även av 
survivansen förbjöd bertigen att vare sig själv eller genom sina 
tjänare göra änkedrottningen något förfång. Inför detta be
stämda språk måste hertigen slå till reträtt, om b an än icke 
uppgav sina rättsanspråk samt fortfarande förbehöll sig tion
den och vissa prerogativ inom det omtvistade länet.1 Men 
i huvudsak var likväl frågan därmed bragt ur världen,2 och 
i själva verket blev Strömsholms län den enda del av liv
gedinget, som änkedrottningen oavbrutet behöll ända till sin 
död (se nedan).3

Om sålunda hertig Karl för en gångs skull fick giva vika 
i en sak, på vilken han dock nedlagt ett så stort mått energi, 
visade han vid flera andra tillfällen, att hans månhet om 
furstendömet ej sträckte sig blott till bibehållandet av de ur
sprungliga gränserna, utan gärna såg efter tillfällen till ut
vidgningar.4 Ehuru vid skiftet 1572 av de kungliga arvgodsen 
dessa delats ensamt mellan Johan och Karl och således utan 
hänsyn till den svagsinte Magni rätt, påstod sig hertigen 
därvid hava blivit lidande, och frågan om ett nytt byte höll 
sig alltjämt på dagordningen. Men även Magni furstendöme 
lockade till försök att slå under sig större eller mindre delar, 
som voro särskilt välbelägna. Sedan 1570 gjorde Karl sålunda 
anspråk på Sundbo härad, och 1585 väcktes på tal en »gräns
reglering» mellan Södermanland och Östergötland, som närmast 
tyckes gått ut på förvärvet av den s. k. Svintunabygden.5 
Intetdera av dessa förslag ledde till något resultat, men däre
mot utverkade hertigen, att Lekebergslagen jämte Kils och 
Axbergs socknar från 1570-talets början räknades till fursten
dömet. Det kan också förtjäna nämnas, att exempel på dy
lika »regleringar» finnas även från riksföreståndaretiden, då 
makt att genomföra dem icke saknades, och händelsernas ut-

1 Domsrätt i livssaker inom livgedinget förbehöll sig hertigen särskilt. Hertig 
Karls registr. 27 dec. 1583. Beträffande tionden finner man exempelvis genom 
hertigens brev 19 okt. 1592 för kammarjunkaren Henrik van Kollen, att han 
då ansåg sig äga rätt att disponera kyrkotionden från Stora Rytterns socken, 
som tillhörde livgedinget.

2 Att emellertid hertigen ännu 1589 sökt trakassera änkedrottningen genom 
försök att sätta Strömsholms län i kvarstad, ses av Johan III:s brev 12 juni 
s. å. (tryckt av Bergius, a. a., s. 226). Se även Karls registr. 28 april 1590.

3 Jfr SRA. 2 : s. 588 f., 617— 623 och 641 f. samt Medd. fr. Sv. RA., Bd 
4 : s. 453.

4 Till dessa får naturligen icke räknas Livland, ehuru hertigen genom 
ett »donationsbref» 17 juni 1572 högtidligen insattes till gubernator av de slott 
och län, vilka den svenska kronan där innehade.

5 Hertig Karls registr. 7 maj 1570. Rreg. 30 april 1586.

(
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veckling icke ännu kommit rikets ock furstendömets intressen 
att alldeles sammanfalla.1 En mycket betydlig tillökning 
vanns för övrigt redan dessförinnan genom inkorporeringen av 
Dalsland, som den 27 juli 1590 pantförskrivits till hertigen 
på ett års tid för gjorda försträckningar, men som den 21 jan. 
1593 till följd av utebliven betalning införlivades med fursten- 
dömet.

Någon tillämpning av Arboga artiklar hade som ovan 
•nämnts vid Karls tillträde av sitt furstendöme ej ifrågasatts. 
De stridigheter, som på 1580-talet uppstodo om konungens 
och hertigens ömsesidiga rättigheter och skyldigheter, resul
terade däremot som bekant i 1582 års av ständerna gillade stad
ga, men denna godkändes aldrig av Karl och upphävdes också 
genom den 1587 ingångna förlikningen, vilken åtminstone delvis 
betydde seger för de hertigliga synpunkterna. De omtvistade 
frågorna lågo dock knappast på kameralförvaltningens område, 
där hertigens maktfullkomlighet lämnades oförkränkt. Eur- 
stendömets invånare fingo visserligen bära sin andel av rikets 
utgifter för de pågående krigen, och vissa gärder utkrävdes 
där även för andra ändamål,2 men eljes kan ej bliva tal om 
någon inskränkning i hertigens självstyre. I Sigismunds 
konfirmation den 23 febr. 15943 togs till och med uttryckligt 
avstånd från alla av tidigare regenter gjorda inskränkningar. 
Också uppbar hertigen utom övriga skatter även tionden, som 
för hans räkning mottogs av de vanliga häradsfogdarne. I 
Nyköping voro förlagda ej blott hertigens kansli, utan även 
ett fullständigt kammarverk med ränte- och räknekammare, 
och dit insamlades också fogdarnes räkenskaper, som på detta 
sätt småningom bildade ett furstligt kammararkiv, tills vi
dare alldeles avskilt från rikets övriga handlingar av sam
ma slag.4

På 1590-talet, då hertigen såsom riksföreståndare trädde i 
spetsen även för hela rikets styrelse, blevo förhållandena 
mera invecklade, helst omständigheterna snart föranledde honom

1 Se hertig Karls hrev 19 apr. 1597 ang. överflyttning av åtta bergsmans- 
hemman i Saxhyttan från Grythytte bergslag (i kungadömet) till Värmlands- 
berg. Området blev sedermera återfört till Västmanland 1651. (Sandb. saml.)

2 W estling, a. a., s. 41.
3 Tryckt av Bergixts, a. a., s. 265 ff. Handlingen blev antedaterad och 

överlämnades till hertigen först i juli 1594. Se Lundqvist, a. a., s. 55 f.
4 I KA. bilda handlingarne från »hertig Karls räntekammare» en särskild 

serie (sex buntar), i vilken även förvaras de obetydliga resterna av räknekam- 
marens papper.
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att även i »kungadömet» använda de tjänstemän, som dittills 
tjänat honom blott i furstendömet. Också finner man av de 
ofullständigt bevarade räntekammarhandlingarne, att her
tigens kamrerare långa tider vistades i Stockholm, där de 
mottogo uppbörd från skilda delar av heJa riket, och efter 
Sigismunds avresa till Polen 1598, då hertigen ej längre er
kände hans myndighet, och då det kungliga kammarverket 
upplöstes genom de flesta tjänstemännens landsflykt, bliva 
gränserna mellan furstendömets och rikets drätsel allt mindre 
märkbara.1 Omöjligt är dock icke, att fogderäkenskaperna 
från det förra fortfarande höllos skilda för sig i Nyköping, 
men denna sak torde numera icke kunna utredas.

Det dröjde emellertid ej länge, innan fråga uppstod om 5. Hertig Jo

nya furstendömen.2 Ett sådant hade i själva verket redanöster°ötland 
bildats på papperet genom konung Johans donationsbrev den 4 
jan. 15903 för sin yngre son, hertig Johan, på Abo slott och 
län med Äbo, Nådendals och Kaumo städer, Åland och Nedre 
Satakunda med Björneborgs stad samt Bråborgs slott och län, 
som där bestämdes att omfatta Lösings, Östkinds och halva 
Björkekinds härad (Tåby och Konungssunds socknar). Av 
detta område utgjorde dock en del drottning Gunillas mor
gongåva (se nedan). Denna förläning blev s. å. ytterligare 
bekräftad dels i ständernas arvförening den 7 mars 1590, dels 
genom konungens testamente den 7 juli s. å., men verkställig
heten blev icke desto mindre efter Johan III:s död undan
skjuten. Om själva saken var visserligen tal 1594, varvid 
även var fråga om att enligt en klausul i 1590 års testamente 
upplåta Västerås’ län till hertigens underhåll under hans min
derårighet, eller till dess att han kunde övertaga styrelsen av 
sitt egentliga furstendöme, men hertig Karl, vars betänkande

1 De kungl. räntekammarhandlingarne sluta numera i KA. med året 1594.
Då emellertid kammaren fortfor att fungera till 1598, ligger det antagandet 
nära till hands, att de mellanliggande årens räkenskaper blivit bortförda av 
Sigismund eller av någon flyktande tjänsteman. Om förhållandet mellan her
tigen och hans tjänare å ena sidan samt de kungliga regeringsorganen å den 
andra, se Edén, Den svenska riksstyrelsens reorganisation 1594— 1602 (Hist. 
tidskr. 1901), s. 181 ff. —  Genom fullmakt 15 okt. 1594 gav hertig Karl kam- 
marförvanten Bertil Hanson i uppdrag att överse och förvara hans »enskilda 
dokument över inkomster och utgifter».

2 Före konungavalet i Polen 1587 skrev den unge prins Sigismund sig 
hertig till Västergötland, men denna titel torde aldrig haft sin motsvarighet i 
land och län. Något kungligt brev, som givit anledning till titeln, har jag ej 
återfunnit.

3 SRA. 2: s. 1028. Jfr ibid., s. 1034 f., där dateringen underkastas kritik.
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i ärendet infordrades, och som i denna punkt annars icke 
visade sig omedgörlig, ansåg sig, såsom förut ej vidtalad, 
likväl oförhindrad att dryfta flera alternativ och väckte bl. a. 
förslag om utbyte av de finska länen mot hertig Magni förra 
hertigdöme eller någon del därav.1 Vid riksdagen i Lin
köping 1600 bestämdes också, att hertig Johan skulle på de 
villkor, som konung Gustafs testamente och länsbrev inne- 
höllo, bekomma till furstendöme vad hertig Magnus innehaft, 
med undantag av det som hertig Karl därav senare erhållit. 
Till vederlag för det sistnämnda skulle honom dock dessutom 
inrymmas dels Bråborgs, dels, Läckö län »och annat, som den 
ränta uppfylla kan», varjämte hertigen tillförsäkrades sin 
andel i arvgodsen. Vid 1604 års riksdag upprepades beslutet 
med hänvisning till ett särskilt donationsbrev, som dock ej 
synes blivit utfärdat. Ehuru hertigen följande år också fick 
övertaga skötseln av sina arvgods (immissionen beviljades den 
12 mars 1605), dröjde det dock till följd av hans ungdom 
och enligt uppgift på hans egen begäran till hösten 1606, 
innan han tillträdde furstendömet (se k. brevet den 8 sept. s. å.). 
Detta omfattade under de närmaste åren hela Östergötland 
med undantag av Stegeborgs län, dessutom Kinda och Ydre 
härad i Småland, Sundbo härad i Närke, Leckö län (Kinne, 
Kålland och Kåkind) i Västergötland samt hela Dalsland. 
Redan den 13 april 1608 träffades dock en överenskommelse,2 
varigenom ett utbyte ägde rum av Leckö län (dock icke Kå
kind) och Dalsland mot Stegeborgs län i Östergötland, vari
genom hela detta landskap kom att tillhöra furstendömet.3 
Dock skulle hertigen som vederlag för fordringar hos kronan 
uppbära räntan i de förstnämnda orterna till och med 1609.4 
I sammanhang med konungens eriksgata konfirmerades denna 
uppgörelse under särskilda högtidligheter i mars 1609.5 Sam-

1 Hertig Karls svar den 4 april 1594 på de punkter, uppå vilka begärdes 
hans betänkande den 25 mars s. å., är tryckt av Bergius, a. a., s. 273 ff.

2 Avskrift bl. Heyrathskontr. m. m. i HA.
8 Med Stegeborgs län förstods vid tiden för uppgörelsen ej blott Hammar

kinds härad, utan även de delar av Vikbolandet, som ej hörde till Bråborg, 
samt Lösings härad, vilka områden tidigare varit kronan behållne.

4 Enligt k. br. den 15 juni 1608 (Rreg.) (jfr hertig Johans revers s. d. bl. 
Heyrathskontr. i RA.) skulle konungens fogde Mikael Pedersson då övertaga för
valtningen av Dalsland och Läckö län, men hertigen uppbar fortfarande in
komsterna därifrån 1609. Jfr L ignell, Bcskrifning öfver grefskapet Dal, 1 
(1851): s. 209. Se även hertigens förklaring den 15 april 1608 (bl. Heyrathskontr.).

6 Enligt W erwing  skedde utropandet den 16 mars, varefter den skriftliga 
stadfästelsen beseglades följande dag, men bevarade avskrifter (i Sand b. saml. 
och bl. Heyrathskontr. i RA.) hava datum den 29 mars.
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tidigt (1608) avstod hertig Johan från alla anspråk på de 
områden, som dels förlänats honom av fadern genom 1590 års 
brev1, dels av honom innehafts i arv efter modern inom Yätö 
och Frötuna skeppslag.

De villkor, under vilka hertigen mottog sitt furstendöme, på
lade honom icke stora inskränkningar i hans självständighet 
och voro ej mycket olika en suverän furstes. Ett uttryck härför 
torde vara, att bland landskapshandlingarne i kammararkivet 
saknas räkenskaper från de landsorter, som ingingo i fur
stendömet under åren 1607—1610.2 Då de åter börja efter 
1610, får detta antagligen sättas i samband med den nya 
uppgörelse, som ägde rum sagda år och som bl. a. gick ut 
på skyldighet för hertigens fogdar att till kronan redovisa 
mantals- och hjonelagspenningar från furstendömet. Enligt 
hertig Johans förbindelse den 17 aug. 1610 skulle nämligen 
fogdarne för kontrollen härav avgiva räkenskap i kammaren. 
De förhandlingar, som sålunda upprepade gånger fördes mellan 
Karl IX  och hans brorson, och som resulterade i tid efter 
annan ändrade bestämmelser rörande hertigdömets omfattning 
och villkor, stodo emellertid i nära samband med jämsides 
fortgående underhandlingar rörande dels arvgodsens delning
— ett tvisteämne, som just 1609—10 föranledde en omfattande 
undersökning och partiella hävdebyten, om vilka mera nedan
— dels andra ekonomiska mellanhavanden, vilka dock ej 
funno sin lösning i den gamle konungens livstid. Men under 
riksdagen i Nyköping 1611 beviljades hertigen, mot avsägelse 
av alla ytterligare krav av vad slag som helst, en förbätt
ring i sitt furstendöme, som enligt k. brevet den 27 dec. s. å.3 
utvidgades med fyra härad (Yartofta, Gudhem, Frökind och 
Yilske) i Västergötland jämte därinom belägna kungsgårdar. 
Denna ändring i omfattningen av hertig Johans furstendöme

1 E. H ildebrand, Karl IX :s testamente och tronskiftet 1611 (Hist. tidskr. 
1895), s. 10 f.

2 Icke desto mindre framgår det av räntekammarräkenskaperna (KA.), att 
icke obetydlig uppbörd inkommit från Östergötland åren 1607— 09 och detta 
även från exempelvis Vadstena län. Av vad beskaffenhet dessa remissor varit, 
har jag ej kunnat utröna, lika litet som jag känner, vart de förlorade delarne 
av det hertigliga arkivet tagit vägen. I  K A. förvaras emellertid en bunt upp
börds- och utgiftsregister från hertig Johans räntekammare från åren 1605— 18, 
och det vill härav synas, som om arkivet i dess helhet omhändertagits av 
staten. RA:s samling av kungl. arkiv innehåller mycket litet för hertig Johans 
vidkommande.

3 Brevet, ehuru av år 1611, är infört även i 1612 års riksregistr. under 
den 27 dec. Hildebrand, a. a., har datum den 30 dec., i enlighet med en 
efter originalet kollationerad avskrift bl. Heyrathskontr. i RA.
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6. Hertig 
Gustaf Adolfs 
av Västman

land.

blev den sista. Efter bans död 1618 Hemföll detta i sin hel
het ånyo till kronan.

Även Karl IX:s söner hade emellertid som bekant förlänats 
med furstendömen. Genom k. brevet den 3 dec. 16091 fick 
hertig Gustaf Adolf till att börja med Ulfsunds gård och län 
(Björskogs, Bro, Kungs-Barkarö, Torpa och Säterbo sock
nar) samt Köpings hus med staden av samma namn och un
derlydande socknar (Köping, Malma, Odensvi, Skedvi och 
Skinnskatteberg). Döck skulle han icke äga rätt att utan 
konungens tillstånd utfärda några påbud, pålägga några extra 
ordinarie skatter eller döma i livssaker och icke heller fick 
han av- och tillsätta några fogdar. Men några sådana villkor 
voro ej förbundna med den nya donation, varigenom konungen 
den 12 juli 1610 »till hans furstliga stånds uppehälle» upplät 
hertigen Västerås’ slott och stad samt hela Västmanland med 
dess ränta (jfr den 16 sept. 1611), och detta var ej heller 
fallet, när detta furstendöme den 24 nov. 1610 utvidgades med 
bergslagen (Väster-Silfbergs och Ludvika bruk, Gamla Nor
bergs, Våla, Gränge, Norr- och Söderberke socknar sa*?nt Eer- 
nebo fjärding) och Västerdalarne (Floda, Nås’, Järna, Äppel
bo, Malungs och Lima socknar).2 Att den unge fursten ej 
blott till namnet innehade detta område eller endast uppbar 
inkomsterna därifrån, utan även verkligen utövade regerings- 
myndigheten, har redan tidigare uppvisats i detalj.3 En 
annan fråga blir, i vad mån fogdarnes redovisning fortfarande 
skedde i den kungliga kammaren eller ej. Något avgörande 
bevis är härvidlag icke det förhållandet, att de västmanländska 
räkenskaperna från denna tid i allmänhet befinnas kvar i 
kammararkivet, eftersom de hava kunnat bliva ditförda se
nare eller efter Gustaf Adolfs trontillträde. Detta är också

1 Redan under 7 aug. s. å. finnes i riksregistr. infört ett k. brev för hertigen 
på Ulfsunds gård och Köpings hus med dess underlydande län. En anteckning 
i marginalen betecknar dock detta förfogande som »ovisst», och det egentliga 
förläningsbrevet torde vara det, som likaledes är infört i riksregistr. under den 
i texten nämnda datum.

2 Det förordnande, varigenom även Himmeta och Medåkers socknar, som 
tidigare tillhört Arboga län, den 21 nov. 1610 överflyttades till Kungsörs län, 
där de bättre behövdes till dagsverksskyldighetens utgörande vid pågående 
byggnadsarbeten, betydde däremot i själva verket ingen förstoring av hertigens 
förläning, som dåmera omfattade hela Västmanland, men har brukat anföras 
hland de åt hertig Gustaf Adolf beviljade donationer.

3 Se H allenberg, Svea rikes historia under konung Gustaf Adolf den stores 
regering, Bd 1 (1790): s. 32— 35, noterna. Exemplen kunna ökas ur fogde
räkenskaperna, som emellertid för ändamålet använts av Hallenberg.
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sannolikt, ty omslagens påskrifter visa, att revisionen ej verk
ställts av kammarens tjänstemän, utan av hertigens egna ut
sedde förtroendemän.1

Redan 1604 hade ständerna i Norrköpings arvförening med
givit, att konungens yngre son, Karl Eilip, under förutsätt
ning att den äldre blev konung, skulle bekomma Karl IX:s 
gamla furstendöme till den utsträckning, som Gustaf I:s te
stamente därom stadgat. Med verkställigheten uppsköts lik
väl på grund av furstens ungdom ännu några år, och i det 
förläningsbrev, som slutligen, utfärdades den 12 dec. 1609, 
blevo gränserna icke alldeles desamma, som det åberopade 
testamentet innehöll.2 Karl Filips hertigdöme omfattade näm
ligen utom Södermanland (med undantag av Södertörn, men 
med hela Väster-Rekarne härad, som blott delvis tillhört 
fadern) och hela Värmland, dels åtta härad i Närke (eller de 
sju, som förlänats hertig Karl, och därtill Glanshammar), dels 
Marieholms gård och stad med Vadsbo härad samt Höjentorps 
gård med Valla härad (vilka områden fadern till större delen 
bekom först åren 1569—71), men däremot icke Snäfringe och 
Tuhundra härad i Västmanland, vilka ännu disponerades av 
änkedrottning Katarina. Genom de rättigheter, som samti
digt gåvos hertigen, upphöjdes betecknande nog till lag just 
de krav, som Karl IX  under sin hertigtid förfäktat, men 
tidtals haft svårt att hävda, och av denna orsak kan väl 
sägas, att hans villkor förbättrats utöver dem, med vilka 
hans fader fått åtnöjas. Karl Eilip hade sålunda obestridd 
rätt till eget myntverk och skulle själv få utse ej blott hä
radshövdingar och befallningsmän över slott och län, utan 
även biskop och lagmän, samt skulle därjämte intill sitt 24:e 
år för sig och furstendömets adel vara fri från vapentjänst 
utom vid krigstillfällen,3 allt privilegier, om vilka årslånga 
strider förts mellan Johan III och hertig Karl. Av de tal
rika förbrutna godsen skulle vidare de, som lågo inom fur- 
stendömet, tillfalla hertigen, och dessa likställdes alltså, i

1 Se t. ex. Jakob Nilssons räkenskap för år 1609: »Efter H. F. N:des be
fallning öfversedt af mig Hindrich Horn hoffmestere then 24 julij a:o 1610». 
—  Henrik Horn var sedan 1605 hovmästare för de kungliga bröderna Gustaf 
Adolf och Karl Filip.

2 Brevet, som saknas i riksregistr., förvaras i orig. bl. Statsrättsliga ur
kunder i RA.

3 Frågan om villkoren för vapentjänstens utgörande efter hertigens uppnådda 
24 års ålder lämnades däremot öppen. Överenskommelse härom träffades mellan 
konungen och hertigen genom ett kontrakt den 24 mars 1620 (avskr. bl. Hey- 
rathskontr. m. m. i RA.).

7. Hertig 
Karl Filips 

av Söder
manland.
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överensstämmelse för övrigt med Yasakonungarnes sätt att 
behandla sakfallsgods, med arv och eget (jfr nedan). Ko
nung Gustaf Adolfs konfirmation på donationen är dagteck- 
nad den 11 juni 1613 (orig. i RA.).

Hertigens ungdom vid Karl IX:s frånfälle nödvändiggjorde 
en förmyndarstyrelse, vilken som bekant handhades av änke
drottning Kristina. Hennes nitälskan för den yngste sonens 
välfärd föranledde upprepade protester mot förmenta ingrepp 
i de hertigliga rättigheterna, som hon i övrigt fullt utnytt
jade. Detta tog sig bl. a. uttryck däri, att ett kammarverk 
återupprättades i Nyköping, och sålunda blev, så länge Karl 
Filip levde, hans furstendömes drätsel ånyo fullständigt skild 
från konungarikets. Att räkenskaperna från furstendömet 
detta oaktat nu befinna sig i kammararkivet, beror därpå, att 
hela det hertigliga arkivet i senare hälften av 1620-talet, 
eller sedan furstendömet efter Karl Filips död (1622) hem
fallit till kronan och även änkedrottningen avlidit (1625), för
des från Nyköping till Stockholm. Leveransförteckningarne 
finnas ännu kvar, och däri figurera åtskilliga kistor, fyllda 
med räkenskaper, som vid den verkställda fördelningen mellan 
kansliet (riksarkivet) och kammaren överlämnades i den sist
nämndas vård. Ehuru ej något bestämt kan sägas därom, 
är det sannolikt, att äfven arkivalierna från Karl IX:s hertig
tid först nu införlivades med statens samlingar.

Furstendömena bilda obestridligen ett led i lokalförvalt
ningen, för så vitt som hertigarne i vissa hänseenden alltjämt 
utgjorde en instans mellan konungen och de underordnade 
myndigheterna. Men beträffande den kamerala administra
tionen var deras självständighet, när den var som störst, så 
fullständig, att man kan tala om en fördelning av central
myndigheten. Genom den relativa kortvarigheten av deras 
fortvaro hann dock aldrig några väsentliga skiljaktigheter 
uppstå i de administrativa formerna, som sålunda bibehöllo 
sin enhetlighet över hela riket, om nu överhuvud ett sådant 
ord kan användas för att beteckna det virrvarr, som 1500- 
talets organisation i mer än ett hänseende företer. Förlä- 
ningar bortgåvos och igenkallades, ståthållare förordnades 
och fogdar till- och avsattes över hela landet i en ständig 
växling, och tillståndet blev för den delen ej annorlunda, vare 
sig befallningarne utgingo i det ena landskapet från konun
gen eller i det andra från hertigen, om än förflyttningarne

Furstendömen. 33

givetvis endast kunde försiggå inom varderas områden, då 
båda hade sina särskilda tjänare. Ingenting i det yttre skiljer 
heller en räkenskap, som uppgjorts i något av furstendömena, 
från en dylik i »kungadömet». Man får mången gång gå 
till verifikationerna och efterse, vem som undertecknat breven, 
innan man blir på det klara med, huruvida det föreligger en 
redovisning från Kungl. Maj:ts eller Hans furstliga nådes 
fogde. Den sammanslagning av arkiven, som av ålder ägt 
rum, vållar således ur den synpunkten inga olägenheter, om 
den visserligen å andra sidan ej är ägnad att befordra in
sikten i de förhållanden, under vilka arkivalierna bildats.

Praktiska orsaker tala också säkerligen i detta fall emot 
en fördelning efter ursprunget. Ty lika starka skäl kunde 
möjligen annars anföras för en ytterligare parcellering. Yid 
sidan av furstendömena funnos ju nämligen även livgedingen 
och andra med dem likställda förläningar, vilka likaledes i 
kameralt hänseende utgjorde självständiga områden, ehuru av 
något mindre omfattning.

Livgeding för de kungliga personernas gemåler bestämdes Livgeding:
vanligen i  äktenskapskontrakten, men kommo i allmänhet till Drottning 

• n.. . j  .. i j. • i , t-, l o i t Katarinas avanvandnmg torst under anketiden.1 Det område, som den Sachsen-
19 mars 15312 anslogs åt drottning Katarina av Sachsen- Dauenburg. 

Lauenburg, och som bestod av »unser und unsers rijckes 
slotte, lande und lude, als Oelandt, Kalmer und Korsholm 
mit allen oren pechten, diensten, tollen, gefellen, inkamen, 
nuttungen, gerichten, gerechtigkeiten, herligkeiten, overic- 
keiten, in- und thogehorungen in allen maten», blev alltså 
aldrig ställt till hennes disposition. Yid Gustaf I:s förmäl- 
ning 1536 med Margareta Leijonhufvud synes däremot intet 
livgeding hava bestämts,3 sannolikt emedan hon var av in
hemsk släkt och icke furstlig härkomst. Detsamma var för
hållandet med konungens gemål i hans tredje äktenskap, och

1 Exempel finnas på att drottningarne redan i deras gemålers livstid upp- 
buro en ränta, motsvarande avkastningen av deras morgongåvor. Såväl Gunilla 
Bielke som Kristina d. ä. fingo en dylik förmån, men i båda fallen skedde 
detta till följd av särskilda förläningsbrev,-utfärdade flera år efter deras gif
termål.

2 Giftermålskontraktet, som innehåller bestämmelserna härom, är tryckt dels 
i Handl. rör. Skand. hist., D. 39 (1858): s. 28 ff., dels i Gust. I  Beg. 7(1877): 
s. 284 ff.

3 Av hertig Karls betänkande den 4 april 1594 (Bergius, a. a., s. 275) 
synes framgå, att en penningsumma varit drottning Margareta utlovad, i fall 
hon överlevt sin gemål.

3— 172433. Meddel. från  Riksarkivet 2: 6. Almquist. Lokalförvaltningen.
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2. Drottninj 
Katarina 

Stenbocks.

något förhandsavtal om framtida försörjning är icke heller 
jkänt för Katarina Stenbocks vidkommande. Dock åbero
pades senare Gustaf I:s löften och avsikter som grund för 
det förläningsbrev, varigenom Erik X IY  den 27 mars 1561 
(riksregistr.) till hennes underhåll anslog dels Strömsholms 
gård med tre socknar (Munktorp, Berg och Kolbäck) i Snäfringe 
härad, samt Fiholms gård med två socknar (Säby och Stora 
Byttern) i det dåvarande Tuhundra (nu Snäfringe) härad i 
Västmanland, dels Tynnelsö och. Magrö gårdar med Över- och 
Ytter-Selö socknar jämte en del (Tosterön) av Strängnäs’ 
socken samt Kungsbergs gård med Fogdö, Vansö och Helgarö 
socknar i Södermanland. Den gjorda dispositionen ändrades 
emellertid genom ett nästan ordagrant likalydande brev den 7 
april 1563,1 i vilket utom ovannämnda områden äro tillagda 
dels Aspö socken i Södermanland, dels Ram näs’ och Sura sock
nar i Västmanland samt dessutom alla arv- och egnagods inom 
hela livgedinget. Ramnäs och Sura återkallades dock för en tid 
redan den 10 juli 1567 (orig. i KA.), då de lades under Väster- 
Sölfbergs gård. I ersättning fick änkedrottningen emellertid 
då åtskilliga kyrkohemman i Svedvi socken. Ovannämnda 
utsträckning hade livgedinget ännu- 1569, men samma år 
undergick det väsentliga förändringar. Att änkedrottningens 
underhållsländer helt och hållet lågo inom hertig Karls fur- 
stendöme, gav nämligen efter dennes tillträde till regeringen 
anledning till slitningar, för vilka delvis redan redogjorts. Under 
det att tvisten om Strömsholms län drog ut på tiden och 
slutligen utföll till Katarinas förmån, måste hon antagligen 
omedelbart avstå Tynnelsö län. Vid 1570-talets ingång2 hade 
hon sålunda ingenting kvar av livgedingets Södermanlands- 
del. Däremot mottog hon den 16 april 15693 Johan III:s 
förläningsbrev på hela Åland och fick samtidigt ej blott tillbaka 
Sura och Ramnäs, men erhöll dessutom Svedvi och Lilla Rytterns 
socknar, så att Strömsholms län i hennes hand från samma 
tid omfattade hela det nuvarande Snäfringe härad, vilket 
innefattar jämväl hälften av det forna Tuhundra. För detta

1 Brevet finnes i orig. på, perg. i RA. bl. Konungahusets urkunder, men är 
ej upptaget i W estbins förteckning över dylika handlingar i Medd. fr. Sv. 
RA., D. 4. Det är tryckt i Handl. rör. Skand. hist., D. 14 (1828): s. 207.

2 Så 1573. Räkenskaper saknas 1570— 72, men det är sannolikt, att för
hållandena då voro likartade och att uppgörelsen härom kommit till stånd 
redan i samband med förläningen av Aland 1569. o

3 Datum enligt Radloff, Beskrifning öfver Aland (1795), s. 19. Brevet 
saknas i riksregistr. och finnes ej heller i konceptsaml.
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område, som hon alltjämt behöll, vanns ökad trygghet genom 
k. brevet den 26 jan. 1582 b vilket efter ständernas hörande 
och med deras bifall tillförsäkrade henne livstids besittnings
rätt och stöd gent emot hertig Karls anspråk. Däremot ho
tades väl längre fram innehavet av Åland genom dess för
länande till den späde hertig Johan den 4 jan. 1590, men att 
konungens mening med detta förfogande icke avsåg något 
omedelbart intrång i änkedrottningens rätt, visade han genom 
k. brevet den 2 sept. 1591, varigenom hennes fogdar fingo i 
uppdrag att fortfarande för hennes räkning utkräva skatterna 
utan hänsyn till de medgivanden om lindring i utlagorna, 
som kunnat tidigare utverkas,2 och genom en särskild kon
firmation den 18 maj 15943 bekräftade konung Sigismund sin 
farbroders och faders förläningar, till vilka han den 20 juli 
s. å. lade jämväl häradshövdingeräntan av Åland, som ej 
tidigare ingått i livgedinget.4 Också förblev Katarina sedan 
i orubbad besittning av sina underhållsländer under nära 
ett årtionde, eller till dess att ett byte kom till stånd den 10 
sept. 1603, varigenom hon avstod från Åland mot vederlag 
av Drottningholms län. Genom k. brevet den 3 jan. 1606 
lades härtill skjutsfärdspenningarne i sagda län, tionden av 
åtskilliga socknar i de av henne redan förut innehavda om
rådena (Snäfringe härad jämte Botkyrka, Lovö och Bromma 
socknar) samt 170 arv- och egnahemman i Uppland. Det 
sålunda bestämda vederlaget för Åland bibehölls sedan oför
ändrat till 1613, då Drottningholms län enligt k. brevet den 16 
sept. s. å. indrogs. Ersättning skulle i stället beredas änke
drottningen genom årliga räntan från Väster-Fernebo socken 
(n. v. Vagnsbro härad) samt tionden från Björskogs, Köpings 
och Torpa socknar i Åkerbo härad (Västmanland). På sär
skild begäran fick änkedrottningen dock behålla Drottning
holm till våren 1614, och det kan ifrågasättas, huruvida hon 
någonsin avträdde slottet, ty genom k. brevet den 22 dec. 
1614 tillförsäkrades hon ånyo dess besittning. Slottslänet 
reducerades dock till endast Lovö socken, men i stället för 
de definitivt återkallade socknarne fick hon behålla Väster-

1 Orig. på perg. i RA. (Riksdagens beslut ocb försäkringar).
2 Handl. rör. Skand. hist. D. 14 (1828), s. 211.
3 Tryckt av Bergius, a. a., s. 280. Konfirmationen uppräknar liygedingets 

olika delar, sådana dessa genom de i texten åberopade förläningsbreven tid 
efter annan fastställts.

4 Handl. rör. Skand. hist. D. 14 (1828), s. 214.
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Fernebo (med undantag av Fernebo kil) ocb erhöll rätt även 
till tionden där, men avstod densamma från de tre socknarne 
i Åkerbo. Såväl detta vederlag som Strömsholms län åter
föll sedan till kronan först 1622, sedan änkedrottningen slutat 
sin långa levnad den 13 dec. 1621.

Konung Johans förläning av Åland till änkedrottning Kata
rina förefaller egendomlig så till vida, som detta landskap ingick 
i det livgeding, som han den 11 okt. 1562 tillförsäkrat sin gemål,

3. Drottning Katarina Jagellonica, dels som morgongåva, dels som säkerhet
Ja^ellonicas ö̂r ^ennes hemgift, och som dessutom bestod av Raumo med

ett underlydande område jämte socknarne Lappo och Letala.1 
Detta berodde antagligen därpå, att drottning Katarina fått 
nämnda län utbytt mot annat område2, och i alla händelser 
kom ingen intressemotsats att uppstå, eftersom Johans drott
ning avled 1584 före honom själv. När konungen året därpå 
gifte om sig, bestämde han den 22 febr. 1585 till morgon-

4. Drottning gåva åt sin svenskfödda gemål, Gunilla Bielke, utom en summa 
Bielkes Penningar dels Brånäs’ gård med Dagsbergs, Konungssunds

och [östra] Stenby socknar jämte ett hundratal arv- och egna
hemman i Östergötland, dels Björneborgs gård och stad med 
Ulv sby, Eura och Eureåminne socknar jämte Kjulo fjärding, Ku- 
mo gård och socken samt Sans’ och Karin taka gårdar med Yirmo, 
Virmo skogsbygds och Svensk-Vemo socknar, allt i Finland.3 I 
samma brev förbehöll sig konungen »att förändra och förbättra 
och ingalunda till att förminska» den gjorda donationen och 
ställde i utsikt att, om vid hans frånfälle en lämplig bostad 
åt drottningen ej skulle finnas inom det åt henne upplåtna 
området, ett annat slott eller hus, »åtminstone så gott som nu 
Drottningholm är och för ögonen står», skulle lämnas till hen
nes förfogande, »till dess att något av hennes eget kan bliva 
förbyggt». Det var säkerligen med tanke härpå, som det slotts- 
bygge under de närmast följande åren igångsattes, vilket av

1 Efter den på latin nppsatta nrknnden i Wiens universitetsbibliotek är 
denna handling i övers, tryckt av A. F r y x e l l  i Handl. rör. Sverges hist. ur 
utrikes arkiver samlade, D. 3 (1839): s. 65 ff. En avskrift finnes bl. Heyraths- 
kontrakt m. m. i RÅ.

2 I  hertig Karls brev 15 juli 1594 (tryckt av B e r g i u s , a. a., s. 289) säges kon. 
Sigismunds moder varit tillförsäkrad Stegeborgs län jämte Linköping och Söder
köping som änkesäte. Något brev härom har jag ej funnit.

3 Morgongåvobrevet är tryckt i SRÅ., 2 (1899): s. 1009 ff. Enligt k. br. 
17 okt. 1589 skulle räntorna av drottning Gunillas morgongåvogods i Finland 
och Östergötland, förvandlade i penningar, överlämnas i hennes förvar till her
tig Johans framtida disposition. Ensamt den finska förläningen omfattade ej 
mindre än 3,000 hemman (se IJppl. handl. 1592: N. 19, där en räkenskap för 
det finska livgedinget är bilagd.).

Livgeding. 37

Brånäs skapade Bråborg. Men även i andra avseenden tillgo
dosåg Johan III ytterligare sin drottnings bästa. Genom byte 
med Tönnes Eriksson Tott hade konungen 1588 kommit i be
sittning av Benhammars gods i Vada socken (Vallentuna hä
rad, Uppland). Huvudgården hade tidigare tillhört Bielkeätten,1 
och detta var förmodligen anledningen till att Johan III därav 
gjorde en gåva åt sin gemål. Redan i slutet av samma år, 
då förvärvet ägt rum, skriver konungen nämligen om »drott
ningens gård Benhammar». Sedermera skänkte han vid upp
repade tillfällen åt henne ett stort antal hemman, som till största 
delen gemensamt förvaltades av drottningens fogde på Benham
mar och som därför gingo under namnet Benhammarsgodsen.
Redan den 22 dec. 1588 underrättades sålunda häradsfogden Nils 
Biug, att han ej vidare hade att befatta sig med 27 gårdar 
i Närtuna, Garns och Kårsta socknar, vilka K. Maj:t lå
tit lägga under Benhammar, och genom k. brevet den 14 sept.
15902 utsträcktes samma förordnande till alla kronohem- 
man inom tio hela socknar.3 Följande år utfärdades kort 
efter varandra två öppna brev, genom vilka äganderätten 
för evärdlig tid tillerkändes drottningen och hennes efter
kommande dels till själva Benhammar, dels till en mängd 
gårdar i skilda delar av landet. Det tidigast daterade av 
dessa förordnanden är dagtecknat den 9 juli 1591 och innehåller 
en donation på räntan av hela Vätö socken i Roslagen jämte 
Rådmansö med några närbelägna öar (Björkö, Tjockö och Ar- 
holma) i Frötuna skeppslag.4 Åven denna annars från Ben-

1 Drottning Gunillas farfarsfar, Erik Turesson [Bielke] skrev sig till Ben
hammar. Till Tott-släkten kom godset genom Tönnes Eriksson Tott d. ä:s gif
termål med dennes dotter Karin. Bytesbrevet med Tönnes Eriksson är daterat 
3 sept. 1588. Redan den 16 mars s. å. ohade konungen dock tillhandlat sig en 
andel i Benhammar, som egts av Erik Åkesson [Soop] (Rreg.).

2 I riksregistr. förekommer detta brev under september månad, men dagen 
är ej utsatt. Dateringen är i texten fullständigad med ledning av en anteck
ning i Bppl. handl. 1592: N. 19.

3 Dessa socknar, som alla ligga i grannskapet av Benhammar, voro följande:
Ångarn och Ösby i Vallentuna härad, Närtuna, Gottröra, Kårsta och Garn i 
Långhundra härad; Frösunda, Orkesta och Skepptuna i Seminghundra härad samt 
Rimbo i Sjuhunda härad. I k. br. 10 okt. 1590 (till fogden i samma ämne) 
talas därjämte om Rö (annex till Rimbo), inom vilken socken dock några 
kronohemman ej funnos.

4 Brevet, som saknas i riksregistr., finnes i delvis genom brand skadad 
avskrift i Uppl. handl. 1592: N. 19. En kopia förekommer dessutom bl.
Heyrathskontr. i RA. Här uppräknas 147 hela och 7 halva gårdar, 30 kvar
nar och 5 utjordar av olika jordnatur. Enl. Uppl. handl. 1591: N. 22 var an
talet något mindre eller 137 skatte- och 6 kyrkohemman, vilket beror på att
frälsehemmanen ej redovisats i räkenskapen. De senare siffrorna gå emellertid «
igen i brevväxlingen mellan Sigismund och hertig Karl (Se Bergigs, a. a., 
s. 272).
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hammar något avlägsna possession, som efter drottningens 
död skulle tillhöra hertig Johans furstendöme, lades tillsvi
dare under fogden på denna gård. Det egentliga gåvobrevet 
på Benhammar med närmast underlydande hemman är emel
lertid daterat först den 12 juli s. å. De däri uppräknade går- 
darne utgjorde till största delen arv- och egnagods, men om
fattade även rena krono- och dessutom egendomligt nog fräl
sehemman, som innehades av åtskilliga namngivna adelsmän 
och således ej i vanlig ordning kunde disponeras av konungen.1 
Denne förklarade sig emellertid villig att giva fullgott ve
derlag på annat håll vid blivande byten, och sådana kommo 
också i ett flertal fall till stånd.2 Sedan en dylik reglering 
av eganderättsförhållandena blivit verkställd, beräknades denna 
del av donationen till 95 gårdar och 14 torp, av vilka »somt 
krono, somt ock för arv och eget bytt och bördat av andra 
släkter». Mesta delen var belägen inom Vallentuna, Lång
hundra och Seminghundra härad, men ett mindre antal låg i 
andra uppländska härad (Sjuhundra, Bro och Basbo) och några 
gårdar även i andra landskap (Södertörn, Västmanland och 
t. o. m. Västergötland).

Samma brev innehåller emellertid ännu en donation, i det 
att dess senare del tillerkände drottningen, likaledes till 
evärdlig ägo, jämväl ett femtiotal hemman inom Östergötland 
och Småland, vilka voro avsedda att bilda ett godskomplex 
under hennes födelseort Liljestad. Denna sätesgård, som är 
belägen i Skönberga socken (Hammarkinds härad) och ur
sprungligen bestod av fyra hemman, hade tidigare tillhört 
arv- och egnagodsen, till vilka den kommit tillsammans med 
Skenäs 1554, men hade genom byte den 14 juli 1569 mot några 
gårdar pä Öland förvärvats av drottningens fader ( f  1576), 
efter vilken dottern fått den i arv. De s. k. Liljestadsgodsen, 
som till större delen voro av krono natur, lågo huvudsak
ligen inom Hammarkinds härad, där 37 gårdar voro fördelade 
på Gryts (13), Mogata (16), Skönberga (7) och Bingarums sock
nar. De övriga tillhörde dels Tåby socken i Björkekinds hä
rad (Östergötland), dels Vissefjärda socken i Södra Möre och 
Långasjö socken i Konga härad (Småland).

1 Bortsett från de sistnämnda uppräknas ett sextiotal gårdar, torp ock ut- 
j ordar.

2 Se längden på.bytesgods med deras vederlag i Uppl. bandi. 1592: N. 19, 
ocb jämför riksregistr., där flera dylika byten finnas införda.

Livgeding. 3 9

Efter Johan III:s död uppstod fråga om konfirmation för 
änkedrottning Gunilla på de olika donationer och försäkringar, 
som hon emottagit av sin make, och till vilka utom de ovan
nämnda hörde även några aadra av mindre betydenhet.1 Her
tig Karl, vars betänkande i detta ärende inhämtades, visade 
sig därvid ganska avogt stämd mot sin svägerska, vars gif
termål han ogillat, och avstyrkte särskilt, att den »hop gods 
och gårdar, som hög:ta drottning haver låtit sig bebreva ärft
ligen av kronans,» skulle henne tillerkännas, eftersom det vore 
emot lag, att någon konung förminskade vad som borde till
komma hans efterträdare. Icke heller fann han anledning till 
ett så stort livgeding, som morgongåvobrevet utsatte, och så
ledes än mindre till den förbättring av fem socknar på Vikbo
landet, som likväl ifrågasatts.2 Denna blev icke heller beviljad, 
men genom konfirmation sbrevet den 18 maj 1594 bekräftade 
Sigismund till alla delar sin styvmoders morgongåva, och be
träffande de evärdligen bortskänkta godsen blev heller ingen 
ändring vidtagen. Livgedinget återföll till kronan efter Gu
nillas död 1597, ehuru hennes son, hertig Johan, återbekom 
en del (Bråborgs län) genom 1600 års riksdagsbeslut, men 
Benhammars- och Liljestadsgodsen tillföllo denne omedelbart 
och således flera år, innan han fick tillträda arvgodsen efter 
sin fader. Aven Vätö socken och Bådmansö behöll han till 
en tid, men avstod från denna förläning i samband med den 
1608 skedda uppgörelsen rörande Stegeborgs län (se ovan).

Hertig Karls morgongåva den 28  aug. 1 5 9 2  till sin andra 5. Drottning 
gemål, Kristina av Holstein,3 bestod av Gripsholms slott, Tyn-Kristinad-ä:s- 
nelsö och Bävsnäs’ gårdar samt Strängnäs’ stad jämte Selebo,
Åkers och Daga härad samt två socknar (Ytter- och Över- 
Enhörna) i Öknebo härad av Södermanland.4 Dispositionen be
kräftades av furstendömets ständer den 15 sept. s. å., sedan den
samma redan på förhand godkänts av Johan III den 18 april s. å., 
och den konfirmerades sedan även av Sigismund den 24 febr. 1594.

1 Se bil. LV ocb L V I till Carl IX :s rimkrönika (1759), s. 272 ff.
2 Jfr hertigens brev till riksrådet 19 aug. 1594.
3 Hertigens första gemål, Maria av Pfalz (f  1589), innehade samma morgon- 

gåvelän. Johan III:s förhandskonfirmation av hertigens heyrathskontrakt är 
dat. 2 aug. 1578. —  Här må förbigås det aldrig tillträdda livgeding, som till
försäkrades Sigismunds första drottning, Anna av Österrike, och som var av
sett att utgöra Stegeborgs län järnte Linköping och Söderköping. Se hertig 
Karls försäkring 15 juli 1594, tryckt av Bergius, a. a., s. 290.

4 Genom överflyttningen 1610 av Barva i Väster-Rekarne härad till Grips
holms län kom även denna socken att vid tiden för Kristinas tillträde ingå i 
hennes livgeding.
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Genom ett öppet brev den 14 okt. 1594 förordnade emellertid her
tigen, att 759 tunnor av tionden från åtta socknar i Oppunda hä
rad (=  det nuvarande Villåttinge) skulle årligen utanordnas till 
hertiginnan såsom morgongåvomedel, och den 10 maj 1596 skänkte 
han henne Vibyholms sätesgård i Ardala socken jämte årliga 
räntan och tionden av hela Villåttinge härad.1 Dessa förläningar 
tillädes emellertid genom k. brevet den 31 mars 1610 hertig Karl 
Filips furstendöme med rätt för honom att tillträda dem vid 
uppnådd myndighetsålder, och drottning Kristinas livgeding 
förbättrades i stället med Gevle hus och stad, hela Ge- 
strikland, Örby hus2 jämte Tierps härad samt Vesslands och 
Elvkarleby socknar och laxfisket i Norra Koden, vilket om
råde änkedrottningen tillträdde våren 1612, då ständerna i liv- 
gedinget avgåvo sin trohetsförsäkran. Samma år erhöll Kri
stina som vederlag för avstådda arvgods även Vendels socken.3 
Då hon därjämte i egenskap av förmyndare för sin yngre son 
var regent i dennes furstendöme, ett uppdrag, som hon med 
synnerligt nit och allvar fullföljde, intog hon under en följd 
av år en ställning, som var särdeles betydande även ur syn
punkten av den politiska makt inom riket hon representerade. 
Hon låg även i stora affärer och begagnade sig av kronans 
penningnöd för att vid försträckningar utverka sig förmå
ner av flerfaldigt slag.4 I början av 1620-talet inträffade 
emellertid händelser, som hotade att väsentligt ändra 
hennes förut inflytelserika plats i samhället, för så vitt och 
i den mån som denna berodde på omfånget av de landsdelar, 
som omedelbart stodo under hennes förvaltning. Hon lät näm
ligen förmå sig att avstå från styrelsen i Gestrikland mot 
bekommande av ett årligt vederlag av 20,000 daler i »svenska 
penningar». Överenskommelsen träffades den 23 mars 1620 och 
hade formen av ett arrende på tre år, efter vilken tid kronan dock 
skulle äga rätt till avtalets förnyelse. Men ej långt därefter 
inträffade hertig Karl Filips frånfälle den 25 jan. 1622, redan 
innan han uppnått den för hertigarne bestämda myndighets-

1 Breyen finnas kvar i orig. (RA.). Se Medd. fr. Sv. RA., Bd. 4 (1897): 
s. 453 ff. 1594 års brev är tryckt av Bergitjs, a. a., s. 295, nnder datum 12 
okt. Såväl riksregistr. som en avskrift bl. Heyratbskontr. i RA. hava 14 okt.

2 Örbybus bade annars genom ett k. br. av s. d. förklarats skola, vid del
ningen av arvgodsen mellan Gustaf Adolf och Karl Filip, tillfalla den förre.

3 Kammarens brev 6 juni 1612 till Albrekt Dureel att inrymma änkedrott
ningen Vendel. (Kammarregistr.)

4 Rörande hennes arrenden från kronan av bruk i norra Uppland se nedan 
F. 29.
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åldern (24 år). Genom detta dödsfall upphörde änkedrottningens 
kuratel i furstendömet. I enlighet med förläningsvillkoren skulle 
nämligen detta indragas till kronan, då hertigen avled sonlös. 
Änkedrottningen lyckades dock förhindra, att detta i synnerlig 
måtto rubbade hennes förhållanden. Till att börja med utver
kade hon den 30 maj 1622 en konfirmation av 1610 års brev, som 
uppgavs vara förkommet, men genomdrev även ett nytt för- 
läningsbrev den 3 juni s. å.,1 varigenom till henne överlätos Ny
köpings hus samt Vibyholms och Julita gårdar jämte deras 
län (Jönåkers, Könö, Oppunda, Hölebo och Villåttinge härad 
samt Taxinge socken i Öknebo, numera Selebo), vilket sam
manlagt med hennes tidigare livgeding inom samma provins 
utgjorde större delen av Södermanland, samt dessutom Skenäs’ 
gård och östkinds härad i Östergötland. Aret därpå (10 dec.
1623) mottog hon hela Närke som pant för en försträckning 
till kronan (200,000 daler svenska och reda penningar) och 
innehade sålunda fortfarande en stor del av Karl Filips fur
stendöme.2 Genom änkedrottningens död den 8 dec. 1625 hemföllo 
dessa betydliga områden åter till kronan, men det dröjde ej 
länge, innan de till stor del ånyo skulle tagas i anspråk för 
lika ändamål.3

Vid Gustaf II Adolfs giftermål med Maria Eleonora av 6. Drottning 
Brandenburg bestämdes i enlighet med riksrådets tillstyrkan,4 
att den sistnämndas livgeding skulle förläggas inom her
tig Johans nyligen hemfallna furstendöme.5 I morgongåvo
brevet den 20 nov. 1620 anslogos därtill följande områden, av

1 Orig. i RA. I  registraturet är även detta brev infört under den 30 maj.
2 De tre breven 30 maj och 3 juni 1622 samt 10 dec. 1623 förvaras i ori

ginal på perg. i RA. (Medd. fr. Sv. RA., D. 4: s. 455 f.).
3 Enligt vanliga uppgifter, som gå igen i gängse uppslagsböcker (se Nor

disk familjebok, nya uppl., art. Drottningholm) skall till drottning Kristinas 
livgeding hava hört även Drottningholm. Att detta beror på en förväxling 
med drottning Katarina (Stenbock), torde av ovan lämnade meddelande om 
dennas underhållsländer vara klart. En orsak till misstaget kan spåras i dia- 
rierna för 1613 och 1614, varest två öppna brev för Kristina omtalas, som 
vid jämförelse med registraturen visa sig vara utfärdade för Katarina.

4 Se rådslaget 27 juli 1620 (Medd. fr. Sv. RA., Bd. 2 : s. 2711. Rådet 
hade tillstyrkt, att räntan av livgedinget borde beräknas till 20,000 daler år
ligen och området lämpas därefter. Detta belopp ökades i själva verket till • 
det dubbla, men beträffande orten följdes rådets mening.

5 Hertig Johan, som dog i mars 1618, överlevdes av sin gemål Maria Eli
sabet, men hon avled redan i augusti s. å. Genom brev 23 febr. 1611 hade till 
livgeding åt henne bestämts Bråborgs län med Norrköpings hus och stad samt 
av arvgodsen Häringe, Hammersta, Benhammars och Strömsrums huvudgårdar 
med underlydande (över 8,900 dalers ränta). Härjämte uppstod 1618 fråga om 
Norrby hus och län (Bobergs härad), vars ränta hon enligt äktenskapskon- 
traktet under hertigens livstid uppburit som nålpenningar, och som även inrym
des henne 11 juni 1618. S. d. utbyttes Norrköpings hus mot Stegeborg. (Rreg.)
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vilka dock en avsevärd del omfattade gamla kronoområden. 
Inom Östergötland lågo Linköpings gård, stad och län (Valkebo, 
Hanekinds och Åkerbo härad); vidare Kungsbro gård och län 
(Gullbergs, Yifolka, Kinda och Ydre härad); Norsholms gård 
och län (Skärkinds härad); samt Eråborgs hus och län (Ko- 
nungssunds, Dagsbergs och Östra Stenby socknar). Men där
till lades inom Småland Sevede med Yimmerby stad, Aspelands, 
Handbörds, Norra och Södra Yedbo samt Östra härad, så att 
hela livgedinget omfattade två städer och fjorton härad med 
sammanlagt 112 x/2 socknar (4,324 bönder) och en beräknad 
ränta av 39,485 daler. Men sedan änkedrottning Kristinas liv- 
geding blivit ledigt, befunnos ovanstående områden omistliga 
för kronan, och ett utbyte skedde genom k. brevet den 29 april
1628,1 som ersatte de förra med Gripsholms, Tynnelsö och Rävs
näs’ gårdar jämte Selebo, Daga och Åkers härad samt Eskils
tuna gård och Torshälla stad jämte Yäster-Rekarne härad i 
Södermanland, Strömsholms och Fiholms gårdar jämte Tu
hundra och Snäfringe härad i Yästmanland, örby hus med 
Tierps, Yendels och Norunda härad i Uppland, samt G-evleborgs 
hus och hela Gestrikland, alltsammans med en beräknad ränta 
av 40,105 daler. Som synes omfattade detta livgeding båda 
drottningarne Katarinas och Kristinas hela ursprungliga liv- 
.geding och dessutom den förbättring, som kommit den sist
nämnda till del 1610. Maria Eleonora kom dock icke att till
träda sina underhållsländer under den period, som denna un
dersökning omfattar, och avträdde desamma sju år före sin 
död. (1655) genom en överenskommelse, som kom till stånd 
den 30 okt. 16482 och tillförsäkrade henne som ekvivalens 
en årlig pension av 40,000 riksdaler specie jämte Drottning
holms hus och Lovö socken, vartill den 18 jan. 1649 lades 
jämväl Svartsjö slott och ladugård2.

De villkor, under vilka livgedingen innehades, synas till
låtit ett långt utsträckt självstyre. Yissa skatter såsom ti- 
onden och häradshövdingeräntan ansågos visserligen ej utan 
vidare tillhöra innehavarnes inkomster, men förlänades i flera 
fall till dem genom särskilda kungliga brev. Men övriga in
komster av länen uppburos genom fogdar, som till- och av
sattes utan kronans hörande,3 och disponerades åtminstone

1 Orig. på perg. i RA.
2 Orig. på perg. i RA. —  Örbyhus hade änkedrottningen dock måst avstå 

redan 1641, då det disponerades för annat ändamål (se k. br. 15 april 1641).
3 När Gustaf Adolf övertog arrendet av Gestrikland, ingick det i villkoren,
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av Katarina Stenbock utan ens den kontroll, som en gransk
ning av fogderäkenskaperna genom statsmyndigheternas för
sorg kunnat åvägabringa. I själva verket saknas också alla 
redovisningar från hennes livgeding alltifrån den tid, då det av 
henne emottogs (1561), och till hennes död (1621) utom för 
några år på 1580- och 90-talen, då hon fick underkasta sig att 
deltaga i pålagda allmänna gärder.1 Sådana utgingo nämli
gen även från livgedingen på samma sätt som från fursten- 
dömena, liksom talrika k. brev vittna därom, att »hjälper» 
av mera tillfällig natur även dessemellan både äskades och 
gåvos av innehavarne. Från de områden, som förlänats Gu
nilla Bielke och Kristina d. ä., finnas däremot i allmänhet 
räkenskaper bevarade. Men i båda dessa fall bevisar detta 
endast, att de båda drottningarne själva hållit ordning på sina 
arkiv, som sedan införlivats med kammararkivet.

Det var emellertid av det kungliga husets medlemmar ej Prinsessors 

endast hertigarne och änkedrottningarne, som försågos 
med underhållsländer. Även konungadöttrar ne togo dylika 
i anspråk. Anledningen härtill var dock närmast de svårig
heter, som yppade sig att betala dem tillerkänd brudskatt, 
och härrörde således av fordringar på kronan, som i avvak
tan på likvid förräntades genom län.

Det första av dessa och tillika det, som innehades den 1. Hertigin- 

längsta tiden, var prinsessan Sofias. Denna, som den 4 juli 1568 ^gactsen 
äktat hertig Magnus av Sachsen-Engern, vilken under några 
år varit i svensk tjänst, mottog s. å. jämte sin gemål större 
delen av Håbo och Erlinghundra härad i Uppland jämte 
Ekolsunds och Yenngarns gårdar, och ehuru denna förläning 
flera gånger återkallades och även under årens lopp växlade 
i storlek (se nedan F. 15), kvarbodde hertiginnan på Ekol- 
sund ända till sin död (1611) och fick sitt underhåll från 
kringliggande härad eller därinom belägna arvgods. Och ehuru 
kungliga fogdar hela tiden funnos inom länet, redovisade 
desse med undantag av de kortare perioder, då förläningen 
var indragen, hela det första decenniet ej till kammaren. Det
samma gäller den förläning, som markgrevinnan Cecilia av 2. Markgre- 
______________  vinnan Ceci

lias av Baden.
att han skulle äga rätt att tillsätta andra fogdar än de' av drottning Kristina 
brukade, om desse ej passade honom.

1 Härvid bortses från en årlig ränta av år 1576, vilken icke tyckes hava 
åtföljt någon räkenskap.
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Baden på 1570-talet innehade i Östergötland, och som bestod 
dels av Skenäs’ gård med underlydande arvgods, som den 8 juli 
1572 upplåts åt henne av hertig Karl, men som återkallades 
1581, dels av Häradshammars och Östra Husby socknar, som 
hon s. d. mottog av kronan. Sistnämnda område tillökades den 
2 jan. 1577 med halva Stenby socken och behölls in på 1580- 
talet. Samma furstinna uppbar åren 1570—79 räntan av alla 
socknar i Glanshammars härad utom en. Att det även här
vidlag var fråga om vederlag för fordringar av kronan, ses 
av flera brev rörande avbetalningar på den erkända gälden.1

3. Hertigin- Sedermera fick en tredje av Gustaf I:s döttrar, hertiginnan 
nanAr^vi^t8Elisabet av Mecklenburg, som 1592 blivit änka och åter-

burg. flyttat till Sverige, genom hertig Karls brev den 20 nov. 
1594 Norrköpings hus och ladugård jämte Bråbo, Memmings, 
Skärkinds och Bankekinds härad i Östergötland som pantlän 
för sin brudskatt, av vilken då återstod obetald 63,214 daler.2 
Genom brev till hennes fogde Nils Gregersson lades den 22 
dec. s. å. till nämnda område även Norsholms gård och Norr
köpings stad ined dess skatt, tull och accis, och genom hertig 
Karls öppna bref den 1 dec. 1596 ökades länet med jämväl 
Åkerbo härad och den 20 maj 1597 med Gullbergs härad och 
Kungsbro gård, men alltsammans återföll inom få år till kro
nan till följd av hertiginnans frånfälle den 12 nov. 1597. Sam
tidigt (1595) hade Johan III:s dotter, prinsessan Anna, sitt un-

4. Prinsessan derhåll av Stegeborgs län, som hon lämnade vid utresan till
Annas. p 0}en 1593. Samma län blev, sedan det åren 1608—18 ingått

i hertig Johans furstendöme (se ovan), den 6 dec. 1622 pantför
skrivet till'pfalzgreven Johan Kasimir som säkerhet för hans 
gemåls, prinsessan Katarinas brudskatt och behölls sedan som

5. Pfalzgre- bekant av honom och hans släkt långt utöver nu ifrågava-
vinnan Kata- 1

rinas. rande Perlod -
Alla ovanberörda län intaga en särställning så till vida 

som de, oaktat olikheter eljest förekomma i villkoren, hade det 
gemensamt, att de åtföljdes av vissa höghetsrättigheter, som 
icke voro förenade med vanliga förläningar till enskilde, och 
som väl ansågos oskiljaktiga från innehavarnes furstliga stånd. 
När dessa rättigheter voro som störst, kan man också säga,

1 Se Bergius, a. a., s. 134 ff.
2 Förläningsbrevet är tryckt av Bergius, a. a., s. 296 ff., där även åter

finnes bertig Karls brev 6 dec. 1594 till Nils Gregersson med uppdrag att 
vara hertiginnans fogde, »efter H. Kärligbet belst begäre eder till befallnings- 
man utöver det län H. K:t efterlåtet är».
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att en verklig suveränitet utövades av läntagarne gent emot de
ras undersåtar, och att kronans makt inom riket sålunda var 
delad på flera händer.

På ett trappsteg lägre ned stodo innehavarne av grev- och Grev- och 
friherreskapen, som dock höjde sig över vanliga förläningar kerreskaP 
genom bestämmelserna om ärftlighet enligt förstfödslorätt och 
odelbarhet, egenskaper som för de därmed benådade ätternas 
anseende betydde mera än de icke synnerligen stora besitt- 
ningarne. Under hela perioden bortgåvos blott sex grevliga 
värdigheter, som alla åtföljdes av grevskap. Av de tre 
äldsta (för ätterna Brahe, Sture och Tre rosor), som utdelades 
1562, fingo det Braheska och Stureska siua områden väsentligt 
utökade i början av Johan III:s regering, då det fjärde (Ra- 
seborg) tillkom för ätten Leijonhufvud (Lewenhaupt), men 
längre fram av samme konung för en tid åter indrogs (k. br. den 
9 juli 1584). Sedan dröjde det ända till den 10 maj 1615, innan 
ett femte (Läckö) upprättades åt Jakob de la Gardie. Det 
sjette (Pernau) bortgavs 1627 åt en utlänning (v. Thurn) och 
låg f. ö. icke i det egentliga Sverige. För de olika grevska
pens omfattning skall närmare redogörelse lämnas i samband 
med utredningen om de särskiLda landskapens indelning. Här 
må vara nog att erinra därom, att dessa områden, som stundom 
voro underkastade förändringar genom byten och tillökningar, 
delvis voro fördelade på skilda provinser. Såväl Yisingsborgs 
som Stegeholms och Västerviks grevskap lågo nämligen till 
sin huvudsakliga del i Småland, men hade därjämte apperti- 
nentier i Västergötland. Två av grevskapen hemföllo för öv
rigt till kronan före periodens slut till följd av ätterna Stu
res och Tre rosors utslocknande i mitten av 1610-talet1, och 
två andra voro tidtals indragna på grund av innehavarnes po
litiska hållning.

Med grevskapen följde till en början endast rätten att där- 
inom uppbära årliga räntan. Efter 1569 fingo grevarne dock 
delvis utkräva även tionde och sak ören, varjämte häradshöv- 
dingeräntan åtföljde privilegiet att utnämna domare. Mycket 
återstod alltså icke för kronan att hämta inom dessa områden.
Utom gärder och hjälper var det egentligen endast kungs-

1 Det Stureska grevskapet indrogs dock först 3 febr. 1618 (Rreg.), sedan den 
siste grevens änka i enlighet med privilegierna fått behåila detsamma un
der sorgeåret.
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fodringen, som skulle redovisas till kammaren. Detta skedde 
vanligen genom häradsfogden i orten, men inom Yisingsborgs 
grevskap avlevererades kronans behållna inkomster alltifrån 
början av greven själv genom dennes egna tjänare, och 
1590 utsträcktes samma privilegium till det Stureska grev
skapet.

Som bekant fingo ej alla friherrar friherreskap, som icke 
alls utdelades av Erik XIV. Endast en av de herrar (Erik Sten
bock), som av denne baroniserades, kom sedermera i besittning 
av ett sådant (öresten), då Johan III därmed börjat benåda de 
friherrar, som utnämndes av honom.1 Antalet steg dock un
der hans regering till endast sex, av vilka flertalet bestod av 
ett slott eller gård jämte spridda underlydande hemman. Blott 
understundom lågo dessa i komplexer, som fyllde hela socknar, 
(jfr nedan under Uppland, Småland, Västergötland och Fin
land). Under åren 1573—1609 utdelades intet nytt friherre
skap (det sedan 1592 indragna Kungslena förlänades dock 
ånyo 1603), men från 1610 till periodens slut tillkommo yt
terligare sex, av vilka likväl blott två lågo i det egentliga 
Sverige (Bergqvara i Småland och Orreholmen i Västergötland) 
och två i Finland (Nynäs och Kimito). Friherrarnes rätt att 
uppbära skatter inom fri herreskapen var ungefär densamma 
som grevarnes i grevskapen. Dock ingick ej tionden i deras 
inkomster, och ingen av dem hade något privilegium att 
själv utkräva och leverera kronans behållna intägter, som 
således i vanlig ordning redovisades av härads- eller tionde- 
fogdarne.2

# **

Förläningarne i vanlig mening voro även de av högst 
skiljaktig beskaffenhet, vare sig man tänker på deras storlek 
och föremål eller villkoren för deras innehav. Detta gäller 
förhållandena vid såväl varje särskild tidpunkt som periodens 
olika skeden, vilka var för sig förete vissa särdrag. Vad 
först och främst angår tiden före 1560, kan denna icke från-

1 De voro Lundholmen (Gyllcnstjerna) i Västra härad (Smål.) och Vik (Fle
ming) i Finland, båda utdelade 1570 (det sistnämnda indraget 1598), Läckö (Hog. 
Bielkc) i Kållands m. fl. härad (Vg.) och Ekholmen (dela Gardiej i Trögds härad 
(Uppl.), förlänade 1571 (det förra indraget 1598), samt Kungslena (Olof Stenbock) 
huvudsakligen i Vårtofta och Kinds härad (Vg.), som innehades 1572— 92.

2 Rörande grev- och friherreskapen se F orsgrijn, Bidrag till svenska gref- 
och friherreskapens historia (1885), och densammes artiklar i Nordisk familjebok.
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kännas ett starkt formellt släkttycke med föregående tide
varv. Detta sammanhänger tvivelsutan därmed, att de refor
mer på det kamerala området, som känneteckna den förste 
Vasakonungens regering, visserligen åstadkom en omvälvning 
beträffande räkenskapsväsendet, kontrollen och redovisningen, 
men i mindre grad förändrade det nedärvda administrativa 
systemet. Alla de olika förvaltningsformer, som vi känna 
från medeltiden, gå sålunda igen under 1500-talet, då länen 
på tjänst, avgift, pant och räkenskap väl periodvis sins emel
lan växlade i inbördes betydelse, men likväl alltjämt använ
des vid sidan av varandra. Av dessa voro emellertid tjänstelä- 
nen på Gustaf Vasas tid av en betydenhet, vartill något 
motstycke sedan icke förekommit. De vidsträckta områden, 
som denne konung anförtrodde Gustaf Olsson (Stenbock), 
Sten Eriksson (Leijonhufvud), Lars Siggesson (Sparre) m. fl., 
kunde i storlek tävla med de medeltida feodallänen, men 
voro också större än några förläningar under hans söners 
regering, om undantag göres för desses egna furstendömen, 
med vilka de i viss grad kunna jämföras. Ty inom dessa 
ståthållaredömen, som stundom omfattade hela landskap, 
stj^rde läntagarne med all den självständighet, som följde med 
frånvaron av annan statsmyndighet inom orten. Därmed är 
givetvis ingalunda förnekat, att konungen personligen ingrep 
i länsförvaltningen även beträffande detaljer och detta till 
och med på ett sätt, som stundom synes gjort länsherrarnes 
rättigheter illusoriska. Allmogens besvär gent emot desse icke 
blott upptogos till prövning, utan rent av frammanades av ko
nungen, som i fäll av bevisade maktmissbruk förstod att åter
ställa ordning och skick. Den makt han ägde och även utöva
de att när som helst helt eller delvis igenkalla de bortgivna 
länen var ett av medlen för honom att därvid göra sig åt
lydd. Men så länge ingen särskild anledning uppkommit till 
konflikt mellan den högsta statsviljans representant och hans 
förtroendemän, fingo desse i stor utsträckning fria händer. 
De biträden, de behövde, ansågos vara i deras enskilda tjänst, 
skatterna uppburos för deras räkning, och någon kontroll ut
övades därvid varken av det kamerala centralverket eller av 
några lokala organ i orterna. I övrigt voro villkoren väx
lande, så tillvida som några län synas varit rena tjänstelän, 
andra ett mellanting meJlan dylika och län på avgift. Till 
bådadera hörde främst rusttjänstskyldigheten. Gärder och
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hjälper uttogos vidare även från de bortförlänta orterna, 
men därutöver fick flertalet låntagare underkasta sig betalan
det av en taxa i penningar eller varor, som för att taga ett 
exempel från Västergötland plägade utgöra ett visst antal 
oxar o. s. v., när länsinkomsterna ej togos i anspråk för 
något speciellt ändamål såsom slottsbyggnader eller dylikt, 
som länsherren fått i uppdrag att besörja.1

Det låg emellertid i taxans natur att vara en avlösning 
för redovisningen, som ansågs på sätt och vis förödmjukande 
och oförenlig med de stora läntagarnes sociala ställning. 
Också saknas till följd härav från Gustaf I:s tid så gott som 
alldeles räkenskaper från de förlänta orterna, och därmed 
skulle eftervärlden gått miste om den förnämsta källan för 
kännedom om dessa landsdelars förhållanden under samma 
tid, om icke en omständighet tillkommit, som i någon mån 
ändrat förhållandena i motsatt riktning. Med de förmåner, 
som åtföljde även de största förläningarne, följde nämligen 
högst sällan rätten att uppbära den s. k. fodringen, som där
för måste redovisas i kammaren. Detta skedde dock ej ge
nom några kungliga ämbetsmän utan undantagslöst genom 
läntagarnes egna fogdar. För kontrollen krävdes emellertid 
kännedom om antalet skattdragande m. m., och detta fram
tvingade uppläggandet av jordeböcker även för länen. Men 
nämnda skattetitel utgjordes endast vart tredje år, och räken
skaper behövde därför ej upprättas årligen. Då åtskilliga 
dessutom gått förlorade, bliva de återstående skäligen tunn
sådda, men äro just därför så mycket mera värdefulla. Ge
nom dem erhållas nämligen i vissa fall upplysningar, som 
eljes skulle vara fullständigt obefintliga.

Att ståthållareskapen lågo så att säga utanför den egent
liga kameralförvaltningen, om därmed menas den administra
tion, som omhänderhades av fogdarne, var för övrigt natur
ligt redan på grund av deras storlek. Men det karaktäris
tiska för den första Vasatiden är, att detsamma kan sägas 
om även de mindre förläningarne. Ett område antingen in
gick i ett fögderi eller var det förlänt, men i sistnämnda fall 
låg förläningen i regel icke inom det förra, utan var en fri
stående förvaltningsenhet, likställd med fögderiet.

1 Se många exempel på taxa i F orssell, a. a., D. 1: s. 42 f. För övrigt voro 
tidvis även andra inkomstposter föremål för redovisning, såsom då Gustaf 
Olsson 1543 avgav räkenskap för 1) alla livssaker över hela Västergötland; 
2) tull och sakören från Lödöse stad; 3) testamenten.
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Redan i slutet av Gustaf I:s tid kan spåras tendenser till 
en ändring i dessa förhållanden, och under hans söner blir 
den definitiv. Förläningarnes omfång växlade även nu betydligt, 
men de uppnå aldrig en sådan storlek som de äldre ståthål- 
laredömena1. Namnet fanns visserligen kvar, men betecknade 
numera något annat. Antalet ståthållare ökades, men deras 
län voro icke längre deras personliga förläningar, utan 
sådana områden av växlande omfång, inom vilka de utövade 
verksamhet endast i egenskap av kungliga ämbetsmän.2 Rö
rande deras befogenhet som sådana bör framhållas, att denna 
bestämdes från fall till fall och för det mesta hade avseende 
på ett visst uppdrag för begränsad tid. Belysande härför äro 
Erik XIV:s fullmakter för de av honom först utnämnda ståt- 
hållarne, som ålades att föra styrelsen i vissa landskap un
der den tid konungen vistades i fält. Lika kortvarighet 
hade ofta uppdragen att vara ståthållare på de kungliga slot
ten, vilka därför titt och ofta ombytte högsta styresmän. 
Beträffande de göromåi, som ålågo ståthållarne, synas dessa 
visserligen i allmänhet varit synnerligen omfattande, och detta 
helt naturligt på grund av de sistnämndes ställning som konun
gens befallningshavande, men en väsentlig inskränkning i deras 
maktfullkomlighet var saknaden av behörighet med avseende på 
uppbördsväsendet. Fogdarne voro nämligen icke redovisnings- 
skyldiga inför ståthållarne och voro icke ens i vanlig me
ning deras underlydande. De bevis, som för en motsatt upp
fattning skalle kunna dragas ur ordalydelsen av några kung
liga brev,3 hålla vid närmare granskning icke måttet. Det

1 Rörande antalet förlänta härad och socknar 1557, 1562 och 1566 meddelar 
JForssell i a. a., s. 40— 41, 58 och 59, några siffror, utdragna ur förlänings- 
registren för nämnda år. Därav framgår, att medan vid förstnämnda tidpunkt, 
bortsett från furstendömena, 3572  härad med 479 socknar och 15,621 hemman 
utgjorde adliga förläningar, motsvarande tal 1566 voro 25 härad med 275 sock
nar och 7,072 bönder, fördelade på 17 innehavare, samt ytterligare 55 spridda 
socknar, förlänade åt 26 adliga herrar och fruar. Jag har ej kontrollerat dessa 
uppgifter.

2 Då man numera med begreppet län förstår ett bestämt avgränsat område, 
vars omfattning högst sällan ändras, är det skäl erinra därom, att motsatsen 
under 1500-talet var regel.

a Som ett exempel kunde anföras fullmakten 25 nov. 1587 för Schering 
Eriksson till Gladhammar att vara befallningsman (ståthållare) i Värmland, 
ehuru denna härrör från hertig Karl och förhållandena inom furstendömet 
torde varit något skiljaktiga från dem i det övriga riket, särskilt till följd av 
den större stabilitet, som var rådande i det förra och givetvis hade betydelse 
för här avhandlade spörsmål. Det heter emellertid i fullmakten, att Schering 
skulle hava uppsikt över att »all ting är lag och gott skick av våra fogdar 
och med våra undersåtar»; fogdarne skulle därvid vara befallningsmannen 
*höriga och lydiga uti allt det han dem efter v&r befallniDg och till vårt

4— 172433. AI eddel. från Riksarkivet 2 :6 . Almquist. Lokalförvaltningen.
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visar sig nämligen, att de uppdrag, som stundom gåvos åt 
ståthållarne att hålla uppsikt över fogdarne i en viss lands
ända, i andra fall anförtroddes åt andra konungens ut
skickade, och de få under sådana omständigheter tillfällighetens 
prägel. En annan sak är, att' beröringen mellan å ena sidan 
den exekutiva och den medelsförvaltande myndigheten å den 
andra givetvis måste i förekommande fall bliva livlig, varom 
också de i fogderäkenskapernas verifikationshäften befintliga 
breven bära ett vittnesbörd, som vinner i styrka ju längre 
fram i tiden man kommer. Men själva formen för dessa 
meddelanden är av sådan art, att den i betraktande av ti
dens sedvänjor förbjuder varje tanke på ett subordinations- 
förhållande i egentlig mening.1 Att detta innebar sina olä
genheter och att särskilt en önsklig kontroll över fogdeför
valtningen bäst kunnat tillgodoses i orterna genom därtill 
skickade ståthållare, insågs tämligen snart och gav även ti
digt anledning till förslag i sådan riktning, till vilka jag 
återkommer. Men reformen fördröjdes ett halft århundrade, 
kanske mest därför, att ståthållarne verkligen icke ännu voro 
egnade att utföra den dem tilltänkta uppgiften att bära ansvar 
för räkenskapsväsendet, så länge de vid sin sida saknade för 
detta ändamål skolade biträden. Och ehuru de genom sin 
verksamhet på sitt sätt utgöra förelöparne till en senare tids 
landshövdingar, är skillnaden mellan dessa befattningshavare 
å andra sidan väsentlig. Detta framgår för övrigt utom av 
det anförda, även av bristen på kontinuitet i ämbetsförvalt
ningen, eftersom en avgående ståthållare visst icke alltid 
omedelbart efterföljdes av en nytillträdande. Så länge sådant

gagn och bästa kan tillsäga och befalla, alldeles som vi själva där tillstädes 
voro». Av ordalydelsen framgår emellertid, att det även här var fråga blott 
om ett substitut för den högsta myndigheten.

1 Ett vauligt formulär för ståthållarnes brev till fogdarne lyder: »Vår 
helsan med Gud tillförene. Käre Sven Andersson, gode vän, give eder vän
ligen tillkänna . . . Därför är till eder uppå högbemälte K. Haj:ts vägna min 
vänliga begäran» etc. Exemplet är hämtat från 1580-talets slut. Ett dylikt 
brev av 1585 från en så förnäm person som Erik Gustafsson (Stenbock), »riddare 
och friherre till Öresten», vilken från 1577 var ståthållare i Västergötland, 
till fogden Brun Bengtsson lyder: Min venlige helsann till förene medh Gudh 
alzmechtigh. Effter I, käre Brun Bengtsson,. vell varde fornimmendes aff 
thenne beskeedh, såsom Ilindrich Benneke haffver hoss sigh, att I honom aff 
eders befallningh skolie leffrera några läster smör, så kann thet nu icke skee 
att leffrera smörett till Nylösse eller varehnset, som K. M. breff förmäler. 
Ther nu så vore . .  . vill jag eder thett på K. M. vägne bestå och befaller eder 
här medh Gudh alzmechtigh.» —  Som man finner, är det i båda exemplen 
som K. Maj:ts ställföreträdare ståthållaren uppträder och alltså ej med någon 
egen ämbetsbehörighet gent emot fogdarne.
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utan allvarliga olägenheter kunde 'äga rum, var uppenbarli
gen ståthållareinstitutionen intet organiskt led i lokalförvalt
ningen.

Om sålunda begynnelsen till administrativa län tills vidare 
icke inverkade på lantregeringens kamerala organisation, åstad
kom förläningarnes minskning i storlek och deras småningom 
ändrade karaktär i stället en så mycket större omvandling. 
Dels hade genom furstendömenas upprättande flera landskap, 
inom vilka ett par av de ovannämnda storlänen funnits,1 undan- 
dragits den kungliga förvaltningen, varigenom inskränkning 
uppstått i de områden, som kunde på detta sätt disponeras, 
dels verkade samma orsak tvivelsutan en minskad böjelse att. 
genom tillskapande eller bibehållande av dylika så gott som 
självständiga förvaltningsområden gent emot hertigarne för
svaga kronans samlade styrka, som för övrigt då togs i an
språk även mot yttre fiender. Men då de största förläningar
nes storlek nedbragts till blott några socknar eller på sin 
höjd ett eller två härad, blev också deras betydelse som för
valtningsform ej längre densamma som förut. Därtill kom 
ännu en omständighet, som i början av 1560-talet gjorde sig 
särskilt gällande. De förlänta områdena bestodo vanligen 
icke blott av sådan jord, vars skatt stod tiL1 länsherrens rå
dighet. Därinom funnos frälsegods, tillhöriga andra adels
män, stundom även andra förläningar och dessutom ej så 
sällan konungens arv och eget, som sköttes av dennes land- 
bofogdar. Vissa slag av hemman voro även i övrigt ofta undan
tagna, och detta gällde isynnerhet de till kronan indragna 
kyrkogodsen. Men dessa, som tidigare, i likhet med arvgodsen, 
stått under särskild förvaltning, voro på Erik XIV:s tid under
lagda häradsfogdarne, och därigenom fingo de. sistnämnda direkt 
intresse att för kronans räkning bevaka även de angränsande 
förlänta områdena, som därefter kommo att betraktas som 
delar av deras förvaltningsdistrikt. Det är alltså förklarligt, 
varför det från 1560-talet blott i enstaka undantagsfall kan 
talas om några förläningar (bortsett från de kungliga perso
nernas) vid sidan av fögderierna, som i stället bredde ut sig 
över hela landet och omfattade jämväl de förra. När pä detta 
sätt ett fögderi kom att inbegripa såväl förlänta som kronan 
behållna områden, gällde redovisningen formellt distriktets

1 Härmed åsyftas i första hand Johan Turesson (Tre rosors) förläning (Ny
köpings län) i Södermanland samt Lars Siggesson (Sparres) i Närke.
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hela uppbörd, från vilken avdrag gjordes i själva räkenskapen 
för de abalienerade skatterna. Denna s. k. avkortning utgör 
den förnämsta källan för vår kunskap om förläningarne, eme
dan de kungliga brev, genom vilka dessa bortgåvos eller 
igenkallades, i många fall gått förlorade. Det torde emeller
tid tills vidare förhållit sig så, att förläningstagaren, åtmin
stone om hans förläning ej var alltför liten, i enlighet med 
tidigare praxis själv eller genom sina tjänare ägde att ut
kräva sin rätt hos skattdragarne, och att alltså fogdens be
hörighet inom ett förlänt område inskränktes till uppbäran
det av möjligen behållna persedlar. I mindre skala hade 
väl detta tillämpats även förut, och själva avkortningssyste- 
met användes givetvis även under Gustaf I:s regering inom de 
fögderier, som funnos, men detta innebar icke, någon garanti för 
att de förläningar, som lågo utanför dessa, indrogos i kronans 
räkenskaper. När under den följande tiden så blev regel, 
verkade förändringen i dubbelt hänseende. Ty dels uppstod 
en lokal kontroll genom fogdens allmänna skyldighet att be
vaka kronans bästa även inom förlänta orter, dels möjlig 
gjorde dessas obligatoriska bokföring en noggrannare uppsikt 
även i kammaren. Behovet, av en strängare tillsyn med fog- 
darnes sätt att föra avkortningslängden, som var av avgö
rande vikt för riktigheten av deras egna redovisningar, fram
kallade för övrigt några decennier senare påbudet om »förseg
lade längder», som skulle årligen biläggas räkenskaperna. 
Dessa sistnämnda skulle nämligen upprättas av prästerskapet 
•och voro avsedda att sockenvis innehålla samma uppgifter, 
som ingingo i fogdens avkortning, vars enlighet med de 
faktiska förhållandena därigenom kunde lättare övervakas.

En ingående kontroll blev också alltmera behövlig på grund 
av flera orsaker. En sådan förefanns redan i förläningstidens 
obestämda längd. Hade redan Gustaf I i stor utsträckning 
begagnat sin rätt att genom ofta till synes godtyckliga in
dragningar hålla förläningstagarne i en hälsosam fruktan, 
hade han likväl i andra fäll visat sig sätta värde på en viss 
kontinuitet i länens skötsel. Men under sönerna spårades föga 
av dylika hänsyn. Det blev ej ovanligt, att en förläning 
bortgavs det ena året för att återkallas det följande, och det 
gick slutligen så långt, att ett område kunde indragas den 
ena månaden för att den andra ånyo överlåtas till sin förre 
innehavare, som dock under tiden gått miste om uppbörds-
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persedlar, som borde komma kronan till godo. Men även 
villkoren kunde i det senare förläningsbrevet vara förändrade, 
vare sig en del av området eller en viss del av skatten för
blev kronan behållen, när återstoden andra gången bortskänk
tes »på behaglig tid», en term som således ingalunda var en 
fras, utan innebar en synnerligen kännbar verklighet för dem, 
som fingo pröva dess konsekvenser. Också upptaga anklagelse
punkterna mot konung Erik efter hans avsättning även på
ståendet, att adeln under hans tid haft föga gagn av länen, 
»ty han lät giva många brev uppå en förläning, den ene efter 
den andre».1 Men hade adeln velat åstadkomma en förbätt
ring i detta hänseende genom tronskiftet, blevo förväntnin- 
garne säkerligen gäckade, ty under de följande årtiondena 
blev osäkerheten på detta område större än någonsin förut. 
Utom de indragningar av enskilda förläningar, som då lika myc
ket som tidigare voro i bruk, införde nämligen Johan III ännu 
ett slag av tillfälliga reduktioner, då han gång efter annan ut
färdade påbud om att för kronans räkning innehålla viss del 
av alla förläningar över hela riket.2 Dessa åtgärder, som 
hade sin grund i statsfinansiella hänsyn, drabbade säkerligen 
de därav berörda synnerligen hårt, helst som de ingalunda 
voro inskränkta till de stora länen, utan sträckte sina verk
ningar även till allehanda understödstagare. Men framför 
allt ökade de den allmänna osäkerheten och invecklade ännu 
mera den redan förut svårlösta frågan om nödig kontroll över 
uppbördsväsendet. Under sådana omständigheter måste det 
för kronan bliva ett oavvisligt behov, att en verksam kontakt 
upprätthölls mellan regeringen och dess organ i orterna, och 
att den förra blev i stånd att i detalj följa, huru dess be
fallningar åtlyddes, helst varje medveten eller omedveten för
sumlighet gav tillfälle till underslev från det ena eller andra 
hållet. Det sistnämnda blev för övrigt så mycket svårare att 
undvika, som organisationen även eljes gick i en riktning, 
som alltmera intrasslade förhållandena. Detta sammanhängde

1 SRÅ. 2 : s. 275.
2 Se t. ex. k. br. 20 dec. 1570 till fogdarne över hela riket att till vidare 

besked innehålla alla förläningar med undantag av klerkeriets. Ar 1573 inne
hölls ända till hälften av förut beviljade förläningar och spannmålsanslag, och 
detta drabbade t. o. ra. fogdarne själva, som därigenom sågo sina löner väsent
ligt minskade. G-enom k. br. 14 dec. 1584 till samtliga fogdar igenkallades 
slutligen en tredjedel av alla förläningar i hela riket till kronan (två orig. bl. 
XA :s samling av k. brev, tydligen härrörande från landskapshandlingarne). 
Jfr Rreg. 5 april 1585.
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med förläningsväsendets raska utveckling till allmänt avlö
ningssystem.

En stark ökning i statens uppgifter på skilda områden för
anledde under 1500-talets fortgång en stegring i antalet av de 
olika befattningshavare, som krävde sitt underhåll av kronan. 
Genom reduktionen hade staten tillvällat sig kyrkans egen
dom, men på samma gång påtagit sig ansvaret och kostna
derna för de uppgifter, som kyrkan tidigare bestritt. Krigs
konstens utveckling och tidens oro nödvändiggjorde uppsät
tandet av en stående här, som bättre än rusttjänsten och 
allmogeuppbådet läte bruka sig vid förefallande behov. Den 
ärvtliga monarkien medförde ökade utgifter för hovhållnin
gen, bl. a. genom tillsättandet av åtskilliga ämbeten, vilkas 
innehavare måste hugnas med lämpliga nådevedermälen. Och 
till sist framkallade uppkomsten och utvecklingen av dessa 
och andra förvaltningsgrenar en större apparat även i den 
centrala administrationen, vars utnyttjande av lågättade tjän
stemän befordrade det skrivarevälde, som likaså måste upp
rätthållas genom löner åt befattningshavarne. Men statens 
inkomster, med vilka alla dessa delvis.nya behov skulle mötas, 
utgjorde till minsta delen reda penningar. Hela systemet var 
grundat på naturahushållning, skatterna inflöto i ett otal 
persedlar, vilkas förvandling i mynt alldeles icke eller blott 
i ringa utsträckning lät sig verkställa, och kommunikatio
nernas bristfälligbet vållade vanskligheter även vid uppsam
landet och distribueringen av de ofta ömtåliga varor, som 
utgjorde allmogens sammanskott till kronan. Det fanns ingen 
annan möjlighet för att tillfredsställa alla löntagare än att 
tillgripa det gamla förläningssystemet, som visserligen däri
genom i någon mån fick en annan prägel, men icke desto 
mindre behöll namnet. Vid sidan av stormannens ännu rund
ligt tilltagna underhållskomplex, som stundom fortfarande 
kunde förtjäna namn av län, figurerade i fogdarnes längder 
ett alltjämt ökat antal av smärre avkortningar, som var för 
sig kanske blott utgjorde en gård eller ett torp eller några 
tunnor tiondespannmål, men likafullt betraktades som »förlä- 
ning» och även var det i den mening, att dess tillblivelse 
fordrade en direkt av konungen till fogden ställd skriftlig 
befallning för att vara laglig och gällande. De massor av 
kungliga original brev, som i ett visserligen ofta bedrövligt skick

Ståthållaredömen och förläningar. 55

ännu finnas bilagda fogderedovisningarne,1 röra till största delen 
dessa förfoganden och giva ett ytterligare bevis för det per
sonliga regemente, som var fogdeförvaltningen närmast över
ordnat.

Ehuru det torde vara omöjligt att spåra något genomtänkt 
sys.tem i sättet för förläningarnes utdelande, kunna likväl små
ningom urskiljas vissa grupper, som därvid företrädesvis gyn
nades. Innan jag går att exemplifiera några av dessa, bör 
emellertid i anslutning till det ovan sagda ytterligare fram
hävas det oriktiga i den föreställning, som tilläventyrs med 
förläningar menar endast dylika åt adeln eller de högre 
klasserna i allmänhet. De dispositioner av godsräntor, som 
förunnades dessa, voro icke artskilda från den skattefrihet, 
som beviljades den fattige bonden, som sett sin gård gå upp i 
rök, eller från det understöd i smörränta, som gavs en studi
osus på väg till utländska läroanstalter, eller från de spann- 
målsanslag, som möjliggjorde kyrkobyggen och hospitalsvård. 
Men det ligger i sakens natur, dels att de mindre förlänin- 
garne voro långt flera och därför genom sitt antal nådde en 
betydelse, som de ej var för sig ägde, dels att någon gräns 
ej kan dragas mellan vad som skall räknas till större eller 
mindre, när övergångsformerna äro otaliga. Avkortnings- 
längderna förete också, och detta mera ju längre fram i tiden 
man kommer, en brokig blandning av olika slags förfoganden 
till vitt skilda ändamål. En särskild klass för sig bilda 
sålunda de eftergifter i skattehänseende, som beviljades jord
ägare av, egna hemman för deras på annat sätt ådagalagda 
prestationer till statens bästa. Dit hörde t. ex. befrielse från 
utskylder till följd av övergången inkvartering (borglägers- 
ersättning) eller på grund av åtagna tjänster. Bland dessa 
senare märkes i slutet av 1500-talet rusttjänsten, som då icke 
längre i och för sig berättigade till adlig värdighet, men lik
väl medförde frälse i ordets egentliga mening och gav upp
hov till de s. k. rusthållen, vilka ursprungligen uppstodo ge
nom kontrakt med kronan. Ett annat åliggande, som inom 
varje härad tillhörde en eller flera bönder, var länsmans- 
tjänsten, vars innehavare vanligen var skattefri »för sitt omak». 
En dylik skattefrihet förunnades också på goda skäl fogdarne

1 I de tidigare fogderäkenskaperna bestå verifikationerna endast av avskrif
ter. Först nnder Johan III:s tid blev brukligt att bifoga själva originalbreven 
och originalkvitton.
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själva för deras egna boställshemman, om sådana ingingo i 
deras avlöning. I en mängd fall voro dylika anvisade av 
arv- ock egnågodsen, som således användes för ändamål, som 
numera skulle anses tillhöra statsverket och icke regentens- 
personliga budget att bestrida. När det var fråga om belö
ning av långvarig tjänst, gåvos dessa hemman med rätt att 
besitta dem ej blott för tjänsttiden eller för befattnings
havarens livstid, utan ofta så länge dennes hustru levde. 
Härigenom uppstod en grupp förläningar för änkor, som för 
övrigt motsvarades av en annan för fruar, ty även åtskilliga
av de högadliga damerna behöllo ofta helt eller delvis deras 
mäns förläningar, i synnerhet då dessa voro pant för ford
ringar av kronan. Sådana pantlän blevo under Johan III:s 
regering vanligare än förut och minskades icke under hans 
efterträdare, av vilka särskilt Gustaf Adolf till följd av pen
ningbristen under krigsåren nödgades att anlita dem till kre
ditens stärkande. De voro så till vida skiljaktiga från vanliga- 
förläningar, att de rättsligen icke kunde återkallas, innan sta
ten återbetalt försträckningarne, och därför ej sällan behöllos 
i många år till följd av kronans oförmåga i berörda hän
seende. Men i övrigt visar den stora massan av förläningar 
en alltmer tydlig förskjutning till dels ett militärt, dels ett 
civilt indelningsverk. Antalet hemmansräntor, som blevo an
slagna till olika grader av krigsbefälet, ökades alltjämt, och 
den organisation, som bär Karl XI:s namn, fanns således i 
realiteten till långt före hans tid* ehuru med den skillnaden,, 
att inga bestämda gårdar voro en gång för alla därtill an
visade, och att de högre officerarnes underhåll i vissa fall var 
tillmätt efter större mått än senare blev fallet. Under det att 
sålunda en överste ofta nog uppbar räntan från hela socknar 
(exempel på dylika förläningar skola i det följande uppvisas), 
och kaptenen, ryttmästaren eller fänriken i varje fall hade 
en eller flera särskilda gårdar sig anvisade, uppföras »knek- 
tarnes friheter» under varje fänika i klump, vilket torde an
tyda en gemensam förvaltning av inflytande persedlar för 
hela truppens räkning genom militärbefälets försorg. »Gamla» 
d. v. s. uttjänta ryttare och knektar försörjdes däremot i 
stor utsträckning genom personliga förläningar av enstaka 
gårdar, som få antagas ofta även hava tjänat som deras bostäl
len, i den mån dessa saknade egna åbor. Likaledes avlönades 
en mängd civila befattningshavare med anvisningar på skatte-
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uppbörden från ett visst område, varvid det understundom 
hette, att de innehade detsamma »på sin beställning». De 
tjänster, som på detta sätt avlönades, kunna emellertid hän
föras till olika grupper, allt efter som de tillhörde ortsför- 
valtningen eller icke. Till de förra hörde jägeristaten (»djur
skyttar» och skogvaktare), justitiestaten, vars egendomliga 
organisation med förnäma innehavare av lagmans- och härads- 
hövdingeräntorna ofta nödvändiggjorde beredandet av särskilda 
förmåner för de egentliga »lagläsarne», samt slutligen präster
skapet, vars svaga villkor efter kyrkogodsens indragning l 
stor utsträckning måste förbättras dels genom vederlag i 
spannmål, dels genom disposition av de frånträdda stommarne- 
Men bortsett från dessa slag av tjänster var det ingalunda 
ovanligt, att innehavare av poster i centralförvaltningen finge- 
sin avlöning i form av rätten att uppbära räntorna från nå
gon mer eller mindre avlägsen landsända. Att skillnaden 
mellan beställning och förläning, som i dylika fall kan före
falla mindre i ögonen fallande, likväl upprätthölls, framgår 
bl. a. av de olika register, i vilka båda slagen bokfördes.1 
Ehuru övergångsformer icke saknas, torde denna skillnad 
kunna definieras så, att förläningen, åtminstone när den var 
av någon storlek, i anslutning till tidigare praxis förutsatte 
en viss allmän förvaltningsverksamhet inom orten från inne
havarens sida, medan beställningen utgjorde lön för en syssla, 
som ej behövde stå i något samband med den ort, från vilken, 
räntorna kommo befattningshavaren till godo. Men därmed 
hade också förhållanden inträtt, som på längden skulle göra 
den hävdvunna naturahushållningen ohållbar, och efter flera, 
trevande försök slutligen banade väg för en vidsträcktare an
vändning av kontanta rörelsemedel. Till ett av dessa försök, 
eller fögderiförvaltningens ombildning till arrendesystem, får 
jag i det följande tillfälle att återkomma.

1 Förläningsregister finnas i KA. från och med början av Erik XIV:s re
gering för varje eller vartannat år till och med tiden för sekelskiftet. De pap
per, som under samma rubrik sammanförts från tiden efter 1600, äro av 
mindre värde. Att även senare dylika register upprättats eller åtminstone 
påtänkts, framgår av k. br. 7 juni 1597 och 21 sept. 1607 (Rreg.).
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Arvgodsens 
Ikaraktär och. 

beteckning.

II.

Arv och eget.

Den stora omfattning de gustavianska arvgodsen nådde un
der de senare åren av Gustaf I:s regering och delvis behöllo 
under hans söner, den användning de i vidaste utsträckning 
fingo inom förvaltningen i form av donationer och förläningar 
till dem, som läto sig nyttjas lika mycket i statens allmänna 
som i dynastiens enskilda tjänst, och deras slutliga samman
slagning med kronogodsen, till vilka en del onekligen noga 
sett hörde redan genom sitt ursprung, giva åt dessa domäner 
■en vikt i statsfinansiellt och inrepolitiskt avseende, som gör 
deras historia väl värd en närmare undersökning. Det kan 
också utan överdrift påstås, att vissa tilldragelser under den 
tidigare Vasaperioden få sin fulla förklaring först genom kän
nedomen om dessa godskomplexers ursprung, tillväxt och del
ning. Men härtill kommer, att det kameralt-administrativa 
system, som uppbyggdes av Gustaf Yasa, ej i sin helhet låter 
sig överskådas utan tagen hänsyn till förvaltningen av arv- 
•och egnagodsen, vilken åldrig fullständigt skildes från stats
administrationen och tidtals var helt . införlivad med den
samma. Sistnämnda synpunkt är avgörande för ämnets upp
lagande i detta sammanhang.

Med »de gustavianska arvgodsen» eller det namn, med vilka 
Vasahusets privatdomäner plägat betecknas i senare tider,1 
kan givetvis ej förstås annat än de jordbesittningar, som gingo 
i arv i första hand från Gustaf I själv och i andra hand från 
dennes ättlingar eller släkt. Uttrycket, som således ej är 
-användbart för den tid, då stiftaren själv levde, var heller 
icke i bruk på 1500-talet, då familjegodsen i stället beteck
nades som »arv och eget». Denna terms formulering vilar på

1 Vanligen har namnet bibehållit sig endast i fråga om de av Gustaf II 
Adolf till Uppsala universitet donerade godsen, vilka dock utgjorde blott en 
xinga del av det ursprungliga och ännu i nämnda konungs hand behållna arvet.
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fullt reala grunder. Med konungens »arv» menades de gårdar, 
som tillfallit denne på grund, av direkt arv eller genomdrivna 
rättsanspråk, och hans »egna» gods voro de, som av honom för
värvats genom köp eller byte. Det är emellertid värt ihågkom- 
ma, att största delen av Gustaf I:s arvgods ingalunda kommit i 
hans händer genom arv i vanlig mening. Yid sin tronbestigning 
hade han ännp icke tillträtt sitt möderne, som till största de
len tillföll honom först efter mormoderns död 1528. Yad 
fädernet beträffar, var det aldrig synnerligen rikt, och skulle 
för övrigt delas mellan flera. När sedermera arvingarnes an
tal inskränktes till blott två, kom konungens brorslott att 
omfatta på sin höjd ett nittiotal spridda hemman, ett ganska 
obetydligt antal jämfört ej blott med de gustavianska arv
godsens blivande mått, men även med likställda ätters vid 
samma tid, varom här är fråga.1

Om Gustaf I  således på 1520-talet ej ägde mera än vad 
som innehades av många andra adelsmän i hans nyförvärvade 
rike, hade han likvisst med de fåtaliga godsen ärvt mer eller 
mindre berättigade anspråk på ännu andra besittningar, som 
av en eller annan anledning tidigare gått ur släktens ägo, 
eller som tilläventyrs aldrig kommit i dess händer, men kun
nat göra det, om förhållandena vid en viss tidpunkt varit 
annorlunda än de just då visat sig, eller måhända väl ännu 
tillhörde ätten, men kommit att stanna hos de grenar, till 
vilka konung Gustafs närmaste ej hörde, och sålunda likväl 
för tillfället ej stort gagnade honom personligen. Då han 
därjämte på sin lott bekommit en sällsynt förmåga att mål
medvetet och hänsynslöst utnyttja alla de möjligheter, som 
dessa anspråk inneburo, kan det med fog påstås, att i hans 
hand de senare skulle visa sig på längden långt mera givande 
än det magra arvet var i sig självt. De mestadels rätt in
vecklade förhållanden, som gåvo anledning till de upprepade 
jordatvister, i vilka Gustaf I uppträdde som part, få emel
lertid sin förklaring av händelser och förfoganden, som ägt 
rum redan under föregående generationer, och till deras ut
redande erfordras fördenskull en återblick, som i första rum
met gäller arvet efter Sten Sture den äldre.

När gamle herr Sten avled 1503, efterlämnade han änka, 
Ingeborg Åkesdotter Tott, men inga arvsberättigade barn.2

1 Jfr F o e s s e l l , Sveriges inre hist., D . 1 (1869): s. 108 f., där flera ätters 
godskomplex beräknas efter resultatet av mönstringarne för rnsttjänsten.

2 Uppgiften i äldre genealogier, att Vadstena-nunnan Brita Stensdotter

Gnstaf I:s 
fädernearv.
. direkt efter 

fadern.
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2. Arvet efter Boet var vidlyftigt både beträffande tillgångar och skulder.
St<d. |tUre -Den avlidnes ärvda jordagods, till vilka hans systerbarn voro-

a) omfattning närmaste arvingar, omfattade inemot fyrahundra gårdar, som 
°Ch delar!ndS' delvis voro pantsatta. Men därjämte hade herr Sten i livs

tiden huvudsakligen genom två stora köp tillhandlat sig över 
trehundra gårdar för penningar, som fru Ingeborg medfört i  
boet, och som åtminstone delvis uppgivas hava härrört från 
försäljningen av den sistnämndas jordagods i Danmark. Först 
hade nämligen makarne 1490 av fru Brita Olofsdotter (Tott),. 
fru Ingeborgs syskonbarn och sedan 1470 änka efter Erengisle- 
Nilsson (Natt och Dag i längden), för 10,000 mark tillhand
lat sig allt hennes svenska gods, nämligen dels flam m ersta  
gård i Södertörn med underlydande, som hon fått i morgon
gåva redan 1442, dels det av henne 1450 inköpta Vallsjö (i 
Ösmo sockeå) samt dessutom 73 hela gårdar i Södermanland och 
Östergötland, bland vilka flera säterier.1 Aret därpå (1491) 
hade ett nytt ansenligt förvärv gjorts genom inköp från fru 
Marina Jönsdotter Goije till Grjeltofte, änka efter Eggert 
Krummedige d. y. till Skällesnäs (S. Vedbo), av allt hennea 
efter man och son ärvda gods, som hon påstod sig måst avstå, 
på grund av den stora nöd, vari herr Eggert (f  1488) blivit 
försatt för konung Kristierns skull, och som omfattade om
kring ett och ett kvarts hundratal gårdar. Och slutligen till- 
bytte sig riksföreståndaren 1495 från biskopsstolen i Sträng
näs mot sju hemman på Selaön Här inge gård i Södertörn,, 
som alltsedan dess varit förenad med Hammersta.3 Rörande 
allt detta köpgods jämte befintliga lösören, om vilkas värde 
antagligen överdrivna påståenden senare voro gängse, träffade 
herr Sten och hans gemål det avtal, att den av båda, 
som levde längst, skulle behålla alltsammans okravd av

( f  1536) skulle varit herr Stens dotter i hans äktenskap med Ingeborg Tott, 
förnekas, tvivelsutan med fullt skäl, av C. Silfveestolpe, som i sitt arbete 
om Klosterfolket i Vadstena (1898) förklarar henne varit »dotter af riksföre
ståndaren Sten Sture d. ä., men ej af hans fru». En son, Mauritz Sture, skall 
enligt Rosenhane hava dött 1493.

1 Rörande ätten Natt och Dag i längden se stamtavlan i Hist. handl., D. 1 
(1861): s. 13, av vilken framgå Hammerstas äldre ägare allt ifrån 1300-talets 
mitt. Utg:s förmodan, att Hammersta utgjort fru Britas morgongåva och att 
denna gift sig »omkring 1442», bestyrkes av handlingar i KÅ. —  En annan 
del av sina gods sålde fru Brita till Nils Bosson Sture. Se ibid., s. 6 ff.

2 Jag bortser då därifrån, att Häringe först 1553 vederkändes av Gustaf I  
med den sista tredingen av Sten Stures köpgods, under det att Hammersta 
dessförinnan kommit i hans händer genom 1528 års dom i Lödöse (se nedan). 
Jfr Hist. handl., D. 1 (1861): s. 57.
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den andras arvingar. Ehuru någon tvekan efter herr Stens 
■död tyckes hava rått om den rätta tillämpningen av dessa 
bestämmelser, kommo de dock i det stora hela att följas. Fru 
Ingeborg fick alltså i enlighet med riksens råds dom behålla 
köpgodsen, men skulle vara skyldig att betala boets gäld,
^varigenom även de pantsatta gårdarne skulle kunna dispone- 
xas av herr Stens arvingar, som tillerkänts alla arvgodsen.
Då emellertid skulderna uppgingo till det betydliga beloppet 
&v över 17,000 mark,1 skulle fru Ingeborg till hjälp med deras 
betalning få i förläning Tavastehus’ och Kumogårds län. Hon 
bekom också dessa, men likväl lärer större delen av gälden t
varit obetald, när hon 1515 avled och hennes arvingar in
trädde i hennes rätt. Köpgodsen delades då i sex lotter, vilka 
"tillföllo hennes syskon och, i den mån dessa före henne av
lidit, deras ättlingar. Av dessa senare, som mestadels till
hörde den svenska högadeln, märkas bl. a. herr Ture Jönsson 
^Tre rosor), som var gift med en dotterdotter till fru Inge
borgs syster Iliana,2 samt medlemmar av ätterna Tott (i dess 
olika grenar till Hjuleberg, till Tidö och till Skebo), Soop,
Hård, Leijonhufvud, Bitze, Bielke, Oxenstjerna m. fl. Ehuru 
■dessa arvingar borde hava övertagit uppfyllandet av fru Inge
borgs utfästelse rörande gäldbetalningen, verkställdes likväl 
icke denna, men med herr Stens arvingar träffades rörande 
samma sak en uppgörelse, som väl ej är känd i sina enskild
heter, men som av dessa godkändes.

Herr Stens arvingar voro hans systersöner, Kristiern och b) de Stureska 
Erik Johanssöner (Vasa).3 Till följd av arvgodsens delvisa arvgodsen.

1 Förteckning över fordringsägarne finnes i 1515 års jordebok över Sture- 
■godsen (KA.). Bland namnen, som uppgå till ett hundratal, märkas personer 
i alla samhällsställningar från ärkebiskopen (1,500 mark) till skräddare (»for 
ith par leysk hoser») och bagare (»for hvet® brödh»). Hustrun, som »S:te 
Jörgens altser röether», hade innestående sju mark. Flérc hade bevis på sin 
fordran, men andra sökte styrka sina anspråk med berättelser om herr Stens 
muntliga löften (»item for psalpitther her Nils Ericsson tock af Claffs kög- 
mestare; han segher her Ston reetse honom ther handh fore . . .  40 mark»).

2 Anna Johansdotter (Yasa) var på samma gång halvsyster till Gustaf I:s 
fader.

3 De båda brödernas arv utgjordes av följande:
1. Kristiern Johansson bekom a) efter sin morbroder Sten Sture: Grönskog 

och dess ägor i Småland; samt b) efter sin fader, Johan Kristiernsson: Örby 
hus och underlydande; tio gårdar (Gudö) i Boglösa socken; sex gårdar i Rosla
gen; Fittja by i Lagunda härad; Ör i Svingarns socken; Tofta på Adelsön; 
och ett rättaredöme vid Västerås.

2. Erik Johanssou fick a) efter Sten Sture: Rävsnäs med underlydande i 
•Södermanland och Medhammar jämte några strögods i Östergötland; samt b) 
■efter fadern: Rydboholm med underlydande i Uppland.
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pantsättning hade åtminstone den förre haft svårt att komma 
i besittning av sin andel, till vilken bl. a. hörde G rönskog 
med många underlydande hemman i Kalmar län, som på grund 
av en försträckning1 innehades av Peder Turesson (Bielke). 
Han bekom ej heller godset före sin död, men hans son Gustaf 
Kristiernsson visste att förskaffa sig sin rätt genom »att uttaga 
med våld och välde samma Grönskog och Grönskogs ägor ifrån 
herr Peder Turesson och förviste honom till sina penningar 
hos fru Ingeborgs arvingar, varvid han slog ihjäl fem karlar 
för herr Peder Turesson i Vimmerby».2 Emellertid dog vålds- 
verkaren inom kort och ärvdes då av sin syster Brita, vars- 
farbroder och förmyndare, den ovannämnde Erik Johansson 
(Vasa), för hennes räkning »anammade» samma gods. Efter 
dennes frånfälle övertogos dessa av Gustaf I, som glömde att 
återlämna dem, oaktat »hustru Brita säger sig av högbemälte 
salig K. Maj:t varken penningar eller vederlag bekommit 
hava».2 Lyckligtvis var hustru Brita detta oaktat åtmin
stone ännu icke alldeles barskrapad. Denna på sitt sätt märk
värdiga kvinna, som slutligen blev enda arvingen till den 
äldre Vasa-grenens gods och godsanspråk, hade i sin ungdom 
varit anställd i fru Ingeborgs hov, men blev sedan gift med 
Didrik Myntmästare och efter hans frånfälle med Mats Pers
son (Upplänning). Hennes ensamrätt till arvet efter föräld- 
rarne, av vilka modern Dorotea Knutsdotter (Banér) levde- 
ännu 1526, var till en början icke obestridd. Hon hade näm
ligen en syster, Märta, som emellertid modern ej erkände som 
sin dotter.3 Denna hade äktat Gudmund Persson (Ulf till 
Horsnäs)4, som på grund av sitt gifte bekommit ö rb y  hus i. 
Uppland, vilket gods vid arvskiftet efter Johan Kristiernsson 
(Vasa) fallit på Kristiern Johanssons lott.5 Till följd av de

1 Summan uppgives hava utgjort 5,000 mark, men i den ovan omtalade listan, 
på. fordringsägare står Peder Turesson uppförd för endast 4,000 mark.

2 Citatet ur en vittnesskrift av hustru Brita, upptecknad på 1560-talet av 
Rasmus Ludvigsson (KA.) och efter en avskrift i Palmsk. saml. tryckt av 
E. M. Pant i Observationes selectae hist. Svec. ill., P. 2 (1786): s. 14 f.

3 Berättelsen om hustru Märtas börd i den form, som givits den av hustru 
Brita, finnes, upptecknad med Rasmus Ludvigssons hand, bland Handl. rör. 
Yasagodsen 3 (RA.).

4 Denne Gudmund Persson får ej, såsom skett av Fånt, förväxlas med den 
Gudmund Persson (Slätte), som i mitten av 1520-talet var i siottsloven på. 
Stegeborg och dog först 1542.

5 Örbyhus var ursprungligen ett Bielkegods, men hade på 1450-talet sålts 
till Johan Kristiernsson. Sedermera uppstodo bördstvister, som avdömdes 1473- 
och 1476. Ännu på Gustaf I:s tid uppträdde dock Ture Pedersson (Bielke) 
med anspråk på godset.
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tvivel, som uppstått rörande hans hustrus börd, kom Gudmund 
Persson i tvist med sin svåger Didrik Myntmästare rörande be
sittningsrätten till Örby, men konungens dom den 22 april 1525 
lämnade tvistefrågan oavgjord så till vida som de båda syst- 
rarne vardera tillerkändes hälften i gården med underlydande..
Kort därpå tillbytte sig Gustaf I Didrik Myntmästares andel 
mot kronogården Hundhammar (numera Norsborg) i Botkyrka. 
socken1 och fordrade skifte med Gudmund Persson, varvid 
han dock förbehöll sig hänsyn till att den sistnämnde haft 
det hela »så kvitt och fritt i så många år» utan att hava 
behöft dela med den andra parten. Skiftet borde därför så. 
läggas, att konungen som rättsinnehavare »icke sitter alldeles- 
i skadan». Hotet hade åsyftad verkan, ty redan i sept. 1525 
befinnes Gudmund hava nöjt sig med fem gårdar i vederlag 
»för den halva gård min herres nåd utav honom fick, benämnd.
Örby».

Genom »förvärvet» av Grönskog och Örbyhus med deras tal
rika underlydande gårdar hade Gustaf I kommit i besittning av 
större delen av den äldre Vasasläktens Sturearv. Själv inne
hade han redan förut, med undantag av de gårdar (Rydboholm, 
m. fl.), som fallit på hans systers, grevinnan Margaretas av 
Hoya, lott, de gods, som tidigare innehafts av hans fader,
Erik Johansson, och som till större delen tillförts denne just 
till följd av släktskapen med Sten Sture (Rävsnäs jämte strö- 
gods i Uppland, Södermanland och Östergötland).

Sedan saken på detta sätt hunnit tillordnas med den när- c) de Stureska. 
maste släkten, fann konungen tiden inne att bevaka sina för- köpgodsen. 

delar även med avseende på Sten Stures köpgods. Till den 
ändan uttog han 1528 stämning på samtliga fru Ingeborgs 
arvingar att svara inför riksens råd i Lödöse rörande åt- 
komsten till dessa, av vilka han för egen räkning återford
rade två tredjedelar. Kravet grundades på den påstådda 
olagligheten av Sten Stures och fru Ingeborgs inbördes testa
mente, vilket ansågs tillkommet »af det nit och hemliga av
und, som herr Sten till äventyrs af fru Ingeborgs tillskyndan 
hade till sina arvingar, och som kunde skönjas äfven i dennes- 
gifmildhet mot kyrkor och kloster till arvingarnes förfång».
Motpartens invändning, att de omstämda godsen, hade avlinge 
natur, och att de dessutom voro förvärvade för fru Ingeborgs

1 Icke desto mindre återkom Hundhammar i konungens händer och förläntes 
av Erik X IV  2 dec. 1562 till läkaren Vilhelm Lemnius.
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'enskilda förmögenhet, bestreds med hänvisning- till att från- 
händandet även av avlingegods ej borde ske utan närmaste 
släkts samtycke. Lika litet fäste konungen avseende vid den 
förlikning, som ingåtts mellan hans fader och fru Ingeborgs 
-arvingar. Den påstods hava blivit ensidigt bruten och var i 
alla händelser ej för konungen bindande.

Ehuru kärandepartens bevisning ej synes varit synnerligen 
■stark, utföll riksrådets dom den 13 aug. 1528 likväl helt och 
hållet till förmån för dess yrkande. Testamentet mellan Sten 
Sture och hans maka, vars karaktär av »avundsgåva» befanns 
ådagalagd, upphävdes till all kraft och verkan, till följd varav 
“två tredjedelar av köpgodsen skulle redovisas till Sten Stures 
.arvingar, som dock i samband därmed förklarades skyldiga 
att åtaga sig lika stor andel av skulderna. Utom själva 
godsen gällde emellertid domen även i boet befintliga lösören. 
Då dessa för länge sedan skingrats på olika händer, var nö
digt att fastställa ett visst värde, enligt vilket de dittills- 
varande arvingarne skulle vara skyldiga att ersätta vad de 
»en gång mottagit. I enlighet med konungens påstående sat
tes detta värde till ej mindre än 100,000 mark, ett mycket 
avsevärt belopp, till vilket man kommit genom till synes 
ganska lösliga beräkningar.1

Det skulle föra för långt från det egentliga ämnet för före
liggande undersökning att närmare ingå på de rent politiska 
följder, till vilka denna rättegång med stor sannolikhet kan 
antagas hava bidragit. Det torde också vara tillräckligt att 
påpeka, hurusom upproret i Västergötland, som utbröt ej långt 
•därefter, bland sina främsta ledare räknade samme Ture Jöns
son (Tre rosor), vars ekonomiska intressen nyss förut på ett 
kännbart sätt blivit lidande genom en dom, som han på goda 
grunder kunde anse vara ett utslag mera av makten hos hans 
vederpart än av rättvisan hos de lagskipande. Att upproret

1 Var och en av fru Ingeborgs sex syskon skall hava fått, utom jorda
godsen, 5,000 mark i reda penningar samt »klenodier, guld, silver, tenn, kop
par, järn, spannmål, smör, Iläsk och andra ätande varor, item husgeråd och 
innedöme». Ensamt beloppen i reda penningar skulle alltså uppgått till 30,000 
mark, vilket förefaller misstänkt, då boets utestående skulder voro så stora 
(17,000), att de varken vid skiftet eller senare kunnat, trots särskilda anord
ningar för deras gäldande, till fullo betalas. Till bevis på det stora värdet av 
fru Ingeborgs smycken framdrogs en berättelse av den vid dylika tillfällen 
■städse användbara och alltid lösmynta hustru Brita Mats Perssons. Denna, 
»som var fru Ingéborgs jungfru», skall nämligen hava »bekant, att fru Inge
borg hade ett guldband af ungerskt guld, vart band däruppå så stort som 
den största nöt, det hon två resor slog kring om hennes hals och hang henne 
midt på benen». (Uppteckning av Rasmus Ludvigsson i KA.)
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undertrycktes, betydde för Ture Jönsson bl. a. indragningen av 
även hans övriga gods, som förklarades förbrutna. Yid en så
dan utgång av oppositionens försök att trotsa övergreppen från 
maktens utövare, nedtystades väl missnöjet hos andra. Att 
Gustaf I dock kände dess förekomst och fruktade dess för
nyade utbrott, blir antagligt genom den försiktiga långsamhet, 
varmed han fullföljde sin seger, vars ytterligare konsekvenser 
han dock till sist ej undvek att draga.

Dock kunde han för uppskovet hava också ett annat skäl. 
Två hundra hemman av Sten Stures köpgods voro visserligen 
genom laga kraftvunnen dom återbördade, men ovisst kunde 
dock bliva, vem de skulle tillfalla. Gustaf I var visserligen 
icke den ende, som var berättigad till andelar i bytet, men 
han hade ingenting emot att bliva det. För detta ändamål 
gällde det att på ett eller annat sätt bliva insatt även i med- 
arvingarnes rättigheter. Dessa voro, utom Gustaf I:s syster
barn, Per Brahe och dennes syster, vilkas intressen konungen 
dock ej fann lämpligt att skilja från sina egna, barnen till 
hans farbroder, Kristiern Johansson (Yasa). Det sätt, på 
vilket dessa för ej länge sedan sett sina övriga arvgods spelas 
över i konungens händer, borde gjort dem föga benägna att 
visa tillmötesgående vid senare uppgörelser. Icke desto mindre 
lyckades konungen att även denna gång träffa sådan överens
kommelse, som gjorde hans syskonbarn åtminstone i huvud
sak lottlösa. Ehuru 1525 års dom tillförsäkrat Gudmund 
Perssons hustru lika arvsrätt med hennes syster, hustru Brita, 
blev den förstnämnda numera alldeles satt utom räkningen. 
Detta kan hava berott på att hon dessförinnan avlidit eller 
att misstankarne rörande hennes börd vunnit i styrka. I alla 
händelser blev det ej mera tal om hennes eller några hennes 
arvingars rätt till andel i Yasagodsen.1

Däremot blev hustru Brita på 1530-talet föremål för en 
påfallande välvilja. Till ett sent vederlag för Örbyhus fick 
hon 1538 en kontant summa av 3,000 mark, men hade redan 
dessförinnan mottagit flera andra nådevedermälen. Sålunda 
gavs åt henne Norunda från Uppsala domkapitel indragna 
kanikdöme först i förläning på behaglig tid (1535) och sedan

1 I  Rasmus Ludvigssons ovan citerade berättelse om hustru Märtas börd 
uppgives, att hon blivit dömd arvlös, men att hustru Brita »för vilja och 
vänskaps skull» givit henne ett underhåll »i Fittjebyen i Lagunda». Enligt
k. br. 1 dec. 1561 fick sonen Johan Gudmundsson (Ulf) i vederlag för Fittja 
rättaredöme åtskilliga gårdar i Östergötland.

5— 172433. Meddel. från Riksarkivet 2 :6 .  Almquist. Lokalförvaltningen.
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för livstiden (6 okt. 1536). Dessutom bereddes henne ersätt
ning i tionde vid Tierps kyrka för mistat utsäde vid Örby
hus, och av de landbor, som hon ännu hade kvar, fick hon 
rätt att uppbära kungliga såkören. Den 24 okt. 1536 erhöll 
hon två gårdar i Uppsala och samma år ett hemman i Läby 
socken. Hennes man i andra giftet, Mats Persson [Upplän
ning] (f  1554) blev icke heller lottlös. Han bekom 1535 Lövsta 
socken i Norra Hoden samt tre gårdar i Ulleråkers härad i 
förläuing, fick 1536 jord i Uppsala, som lytt under S. Erik, 
och året därpå Mörby gård i Skuttunge socken, samt blev 
1538 häradshövding i Norunda härad. Det är obekant, huru
vida dessa ynnestbevis till en början motsvarades av några 
medgivanden från hustru Britas sida; vilka i så fall skulle 
hava bestått i avståendet från anspråk på de redan i Lödöse 
i gen vunna godsen. Men de under 1540-talet fortsatta förbin
delserna mellan henne och konungen fingo en i någon mån 
ändrad karaktär därigenom att det då ej längre var tal om 
några förläningar, men väl om åtskilliga byten och köp, som 
i alla händelser förutsatte ett oförminskat gott förhållande 
mellan de båda syskonbarnen.1 Detta tog sig 1548 uttryck 
i den till sina följder märkliga överlåtelse, varigenom hustru 
Brita åt konungen avstod sina bördsanspråk på de gårdar, 
som bortsålts eller förpantats av hennes mödernesläkt,2 och 
ehuru därvid ej var tal om hennes arvsrättigheter på fäder
net, är det möjligt och sannolikt, att en liknande uppgörelse 
redan dessförinnan kommit till stånd även beträffande dessa.3

1 Se k. brevet 23 nov. 1543 till Tomas Nilsson att vederkännas Litzla (Lissa) 
rättaredöme i Roslagen, som hustru Brita för två år sedan avstått till K. Maj:t; 
— k. brevet 14 aug. 1544, varigenom hustru Brita i byte mot annat ej om
nämnt jordagods fick S. Barbara hus och kapell i Uppsala (jfr k. brevet 14 
dec. 1558, som rör samma sak); —  samt k., brevet 18 maj 1546, varigenom 
till hustru Brita för 300 mark försåldes två kanikgårdar i Uppsala, som över
givits av den till utlandet rymde m:r Joen och stodo öde.

2 Orig. på i>erg. 24 juli 1548 (RA.) i tre exemplar, av vilka två äro skrivna 
med Rasmus Ludvigssons hand och båda hava hustru Britas sigill i behåll, 
men till innehållet äro olika, så till vida som i det ena blott Venngarns och 
Skenas’ gods äro omtalade, medan det andra därjämte nämner Rungarns gods 
och därtill fogar det betydelsefulla tillägget: ». . . så ock alle andre godtz och 
gårder, eehvar the hälst her i rijket finnes eller liggie kunne, som både min 
salige moderfader her Knut Eskelsson riddare och forbe:te min moder hustru 
Dorothea Knutzdotter olageligen bårttsålt, forpantet eller älliest bortbreffvedt.»

3 Till belysning av denna fråga länder det konfirmationsbrev, som hustru 
Brita på 1560-talet utfärdade med anledning av den förläning, som Erik X IV  
och hans bröder då förunnat hennes dotter och måg, ärkebiskop Lars, samt 
deras barn och arvingar (odat. avskr. bl. Handl. rör. Vasagodsen, 3, i RA.). 
Här säger sig nämligen hustru Brita tidigare hava avstått »all den arvelig 
rättighet, som jag haft till alla mina f ä d e r n e s  och mödernes gods och går-
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Om bustru Britas meddelaktigbet är det nämligen ej längre 
tal, när konungen i senare bälften av 1540-talet fann tiden 
inne att fullfölja saken mot fru Ingeborgs arvingar. Det 
gällde denna gång den till det mesta uteblivna betalningen 
av den ersättning, som två decennier tidigare bestämts skola 
utgå för Sten Stures till 100,000 mark uppskattade lösegen
dom.

Oaktat påminnelser1 bade nämligen mycket litet influtit av 
denna summa. Blott tre änkor2 bade låtit förmå sig till 
några smärre avbetalningar, som sammanlagda icke stego bögre 
än 200 ungerska gyllen och räknades lika med 1,200 å 1,500 
mark. För att utfå den drygare återstoden befanns lämpligt 
att låta Per Brahe och dennes svåger Birger Nilsson (Grip 
till Yinäs) i egenskap av medarvingar framträda, och desse 
bragte också saken inför rådet vid herremötet i Strängnäs 
1547. Målet kom dock icke där »till någon ändtelig ände», 
och den 19 maj 1547 stämdes därför samtliga fru Ingeborgs 
arvingar att svara ovannämnda kärandepart inför konungen 
själv. Att denne som huvudintressent var jävig, kan möjligen 
förklara, att något formligt utslag icke är känt, men detta 
förhållande hindrade däremot icke frågans praktiska lösning. 
Ty 1553 lät Gustaf I helt enkelt vederkänna den tredjedel 
av Sten Stures köpgods, som fru Ingeborgs arvingar dittills 
fått behålla, till dess de sistnämnda förnöjt honom för två 
tredjedelar av lösöret. Dessa s. k. tredingsgods, som utgjorde 
tillsammans 100 gårdar, tillhörde också framgent arv och 
eget, »ändock samma gårdar icke göra fyllest för de 98,500 
mark, som stodo tillbaka obetalade, icke heller för det in
tresse, som av samma summa borde K. Maj:t tillfalla».

Genom denna självpantning hade Gustaf I således omsider 
kommit i besittning av den sista återstoden av Sten Stures fasta 
egendomar, sådana dessa till ett antal av över 700 funnits 
samlade vid hans frånfälle. Men likväl var detta icke det 
enda, som släktskapen med den gamle riksföreståndaren till
fört honom. Redan tidigt hade han nämligen tagit sikte på
dar, både här i riket och i Danmark, som mina saliga framlidne f ö r ä l d r a r  
och slägt, besynnerligen min saliga moder fru Dorothea, . . . och min salige 
moderfader, herr Knut Eskilsson till Yenngarn, fordom lagman i Uppland, 
antingen förpantat eller olagligen bortsålt hava».

1 Se k. br. 14 juni 1546 till fru Pernilla (Sparre till Vijk).
2 De voro fru Karin Olof Perssons till Bjurum, fru Brita Folke Gregerssons 

till Åkerö och fru Anna Henrik Bitzes, alla tre döttrar till den redan j början 
av 1490-talet framlidne Hans Åkesson (Tott).

d) de Sturc- 
ska börde- 

godsen.
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ej blott vad Sten Sture verkligen efterlämnat, utan även vad 
han en gång ägt, men själv i livstiden avhänt sig eller eljes 
frångått släkten. Dit kan på sätt och vis räknas E k h ol
mens gods med över 40 underlydande gårdar i Veckholms 
och närbelägna socknar (Uppland), vilkas tidiga förvärv redan 
på 1520-talet också har sina pikanta sidor.

Ekholmen utgjorde arv efter fru Brita Stensdotter Bielke, 
som var Sten Stures moder, men på samma gång Gustaf I:s 
farmors mor. Uti konung Hans’ tid innehades godset av Brita 
Stensdotters andre man, Gustaf Karlsson (Gumsehuvud), men 
Sten Sture hade genom klagomål lyckats återförvärva det
samma.1 Det borde senare genom arv hava tillfallit Erik 
Johansson (Vasa), men denne, som i detta sammanhang kal
las »en simpel och enfaldig man», kunde icke försvara sin rätt 
mot herr Erik Trolle, »som då var högt i spelet och klandrade 
på samma gods» på grund av sitt giftermål med Gustaf 
Karlssons änka, Ingeborg Eilipsdotter (Tott). Erik Trolle 
besatt sedan Ekholmen ända till dess han. gick i landsflykt 
1523, då hans gods av rådet förklarades förbrutna under 
Sveriges krona. Att denna dom icke skulle stå sig, sedan 
Gustaf I i egenskap av mellankommande part gent emot sta
ten hävdat sin bördsrätt till den betydliga possessionen, är 
lätt att förstå, och Ekholmen ansågs också redan från början 
av konungens regering tillhöra dennes arv och eget.

Mera betänklig var den åtgärd, varigenom Gustaf I  fann 
lämpligt att lägga under sig Gripsholm . Detta gods hade 
av Sten Sture 1472 genom byte förvärvats från kronan, men 
1498 överlät han det till ett av honom grundat kloster.2 
Denna stiftelse hörde alltså till dem, som enligt Gustaf I:s 
åsikt bevisade riksföreståndarens ovilja mot släkten, eftersom 
denna därigenom gått miste om en del av arvet. Om Grips
holm före dess bortskänkande kan hava haft arvgods’ natur, 
beror på arten av det vederlag staten därför bekom; svårare 
torde väl varit att bevisa dess samhörighet just med Erik

1 Släktledningen blir följande:
Fru Brita Stensdotter (Bielke). Gift 1. med Gustaf Anundsson Sture; 2. med 
Gustaf Karlsson (Gumsebuvud) i lians första gifte [omgift med Ingeborg Filips- 

dotter (Tott), som i sitt andra gifte bade Erik Trolle].

1. Sten Sture d. ä. 1. Birgitta Gustafsdotter Sture, gift 2. Märta Gustafs- 
med Joban Kristiernsson (Vasa). dotter (Gumsehu- 

Erik Johansson (Vasa). vu(b; t  före fadern.
2 Orig. på perg. 14 dec. 1498 (RA.).
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Johanssons arvslott. Denne hade dessutom själv bekräftat 
Sten Stures donation, ehuru detta ansågs hava skett under »hot 
och trug».1 Sistnämnda påstådda omständighet gav Gustaf I 
anledning att 1526 återbörda klostergodset, som enligt köpe- 
godsregistret i kammararkivet omfattade 27 hemman.2 Rådet 
lämnade sitt samtycke under förutsättning att »något annat 
bekvämt rum» kunde anvisas åt munkarne. Icke desto min
dre »fäJldes många omilda omdömen däröver i då varande 
påviska mörkret», och konungen fann sig föranlåten att inför 
allmänheten rättfärdiga sitt handlingssätt. Det skedde i en 
skrivelse den 6 april 1526 till de olika landskapen, i vilken 
han bl. a. försäkrade, att klosterbröderna själva erkände hans 
berättigade anspråk, så att »de icke betrösta längre med nå
gon rättvisa besitta och behålla den del, till hvilken de icke 
rätteligen tillkomne äro».3 Ett erbjudande att slå sig ned i 
Julita hade de dock icke velat emottaga, men de fingo en 
summa penningar och utställde däremot en försäkran om sin 
tillfredsställelse med uppgörelsen.4 Samma år insattes en 
kunglig fogde i klostret, vilken övertog förvaltningen av de 
underliggande godsen. Det kan förtjäna anmärkas, att ko
nungen längre fram fann tillfälle att till arv och eget börda 
jämväl de gårdar, mot vilka Sten Sture tillbytt sig Grips
holm, som således i dubbel måtto ökade förmögenheten. Bort
sett härifrån fick denna första klosterindragning en stor be
tydelse såsom en förberedelse till den stora kyrkogodsreduk
tionen, som följde året därpå.

1 I  donationsbrevets test säger sig Sten Sture hava utfärdat detsamma 
efter samråd med vänner, bland vilka Erik Johansson. Dennes sigill vidhän
ger ännu.

2 Hemmanen lågo spridda i sex uppländska härad (13), i Snäfringe härad 
(Västmanl.) (3), i Öknebo och Väster-Rekarne (Södermani.) (7) samt i tre öst
götska härad (4). Det förefaller osannolikt, att dessa spridda gårdar skulle 
ingått i Sten Stures donation. Gåvobrevet av 1498 talar endast om själva 
Gripsholm. Rörande hemmanen i Snäfringe vet man, att hustru Ragnhild i 
Skedvi givit dem till klostret »för sin kost och i testamente» (1531 års jorde- 
bok bl. Handl. rör. Vasagodsen, 2, i RA.).

3 I  brev till de i Västergötland bosatta medlemmarne av rådet 12 april s. å. 
tog sig t. o. m. samma påstående följande uttryck: »Käre godemän, som vi 
uppkommo från Västergötland och höllo vår påsk i Gripsholm, talade de gode 
bröder oss till och begärde vara utav med det rummet, ty de gjorde sig sam
vete däraf, att de besutto de rum, där .de icke med rättvisa tillkomne voro. 
Så ändock vi därmed hade tänkt allting låtit bestå till nästa herremöte, läto 
vi dem likväl därutinnan hava deras vilja, avfärdandes dem var efter sin höva 
så att oss hoppas, att de skola icke misstacka oss . . .» Gust. I:s Reg., D. 3, 
(1865): s. 108.

4 Gust. Ls Reg., D. 3 (1865): s. 385.
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Gustaf I:s 
mödernearv 

efter fru Sig
rid.

1. Första skif
tet.

Hade fullföljandet av Gustaf I:s arvsanspråk på fäderne- 
sidan dragit ut på tiden i över 30 år, dröjde det nästan lika 
länge, innan det kom till ett slutligt avgörande av de mot
satta intressen, som skilde honom och hans mödernefränder. 
Här gällde det närmast arvet efter konungens mormoder, fru 
Sigrid Eskilsdotter (Banér), som dog 1528. Hon hade varit 
gift två gånger, och hennes arvingar voro dels Gustaf I och 
hans syster, barn till en dotter i första giftet med Måns 
Karlsson av Ekasläkten, dels Kristina Nilsdotter (Gyllen- 
stjerna), som var fru Sigrids enda kvarlevande barn i hennes 
andra äktenskap med Nils Eriksson (Gyllenstjerna).1 Ehuru 
arvsförhållandena sålunda e] synas behövt vålla synnerliga 
svårigheter vid kvarlåtenskapens fördelning och till en bör
jan icke heller gjorde detta, upprevs likväl till sist efter

1 Släktförhållandena mellan Gustaf I:s mödernefränder framgå av följande 
genealogi:

E s k i l  Isa k sso n  (Banér) till Venngarn, f  1465; g. 1. m. Cecilia Gren, som 
fick Venngarn i morgongåva; 2. m. Brita Arendsdotter (Tillbakaseende ulv).

Barn: a) i första giftet (1— 2):
1. S ig r id  E s k ils d o t te r  (Banér), f  1528; g. 1. m. Måns Karlsson till Eka;

2. m. Nils Eriksson (Gyllenstjerna),
Barn (a— i):

a) — c) Trötte, Karl och Gregers Månssöner, alla f  före 1528.
d) C e c ilia  M å n sd o tter , f  1521; g. m. Erik Johansson (Vasa), f  1520. 

Barn: (urspr. 8, av vilka)
1) G u s ta f  I, konung av Sverige.
2) M arg a reta , f  1537; g. 1. m. Joakim Brahe, f  1520; 2. m. greve Jo

han av Hoya, f  1534.
Barn i första giftet: 

aa) Per B rahe.
bb) B r ita , g. 1533 m. Birger Nilsson (Grip till Vinäs).

e) — h) Erik, Karl, Eskil och Nils (Gyllenstjerna), alla f  före 1528.
i) K r is t in a  G y lle n s t je r n a , f  1559; g. 1. 1512 m. riksförest. Sten Sture 

d. y., f  1520; 2. 1527 m. Johan Turesson (Tre rosor), f  1556.
Barn:

1) S v a n te  Sture.
2) G u s ta f  J o h an sso n  (Tre rosor).

2. K n u t E s k ils s o n  (Banér) till Venngarn och Skenäs, f  1520.
Dotter:

D orotea K n u ts d o tte r  till Venngarn och Skenäs, vilka hon försålde, 
det förra till sin faster Sigrid Eskilsdotter, det senare till sin faders halv
bror Nils Eskilsson. G. 1. m. Kristiern Johansson (Vasa).

Dotter:
B r ita  K r is tie r n s d o tte r , f  1560-t.; g. 1. m. Didrik Myntmästare; 2.
m. Mats Persson (Upplänning), f  1554.

b) i andra giftet:
3. N ils  E s k ils s o n  (Banér) till Djursholm, f  1520, som 1509 köpte Skenäs, 

av sin brorsdotter Dorotea Knutsdotter, men gick miste om gården 1510 (se 
s. 72, noten). . G. m. Ingeborg Lauritzdotter (Tott), som för barnens räkning 
bördade Skenäs 1529.

Son: ; . . .
Isa k  N ilsso n , från vilken Gustaf I  1554 återbördade Skenäs.
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åtskilliga års förlopp den'ursprungliga uppgörelsen och jäm
kades under den ena partens bestridande till bättre överens
stämmelse med konungens intressen. Aven här spelade in frå
gor om egendomarnes olika natur av arv- och köpgods, och 
även här förstod Gustaf I att genom förvärv av tredje mans 
rätt stärka sin egen ställning gent emot sin vederpart.

Arvet omfattade över 300 gårdar, av vilka Lindholmens, 
Tullgarns och Yenngarns gods voro de förnämsta. Det sist
nämnda var dock köpgods, för så vitt som fru Sigrid inlöst 
detsamma av sin broders arvingar. Det första skiftet gick 
för sig i augusti 1528, och av den ännu bevarade brevväxlin
gen, som föregick själva handlingens uppsättande, kan ej för
märkas någon större meningsskiljaktighet parterna emellan. 
Fru Kristina hade haft fyra bröder, som alla avlidit före 
deras moder, och hon själv ägde alltså att efter sin fader 
utom lott och byte utfå en systerlott, som var en niondedel 
av arvet (20 gårdar och 2 ödeshemman). Därjämte ansågs 
hon berättigad till vissa morgongåvegods (9 gårdar). Alla 
övriga egendomar, som hennes fader, Nils Eriksson (Gyllen
stjerna), innehaft, delades i två lika hälfter, av vilka fru 
Kristina ärvde den ena (77 gårdar, däribland Tullgarn), under 
det att den andra (»Nysättradelen», 78 gårdar) skiftades mel
lan henne och hennes halvsyskon såsom arv efter fru Sigrid. 
På konungens och hans systers lott föllo utom ovannämnda 
fjärdepart av de gyllenstjernska egendomarne större delen av 
de egentliga Banérgodsen, bland vilka Lindholmen. Hela den 
arvslott, som sistnämnda kull bekom, utgjorde 129 gårdar, av 
vilka flertalet (65) låg i Uppland och återstoden var fördelad 
på Övriga landskap i södra Sverige. Det av Gustaf I den 
6 aug. 1528 utställda skiftesbrevet tillerkände fru Kristina 
likaledes 129 gårdar (torp, utjordar och kvarnar oberäknade). 
1 sistnämnda summa äro dock ej upptagna de arvgods på 
fädernet, som tillerkändes fru Kristina utom skiftet ined hen
nes halvsyskon. Hennes hela arv efter modern omfattade 
därför enligt detta skifte 191 gårdar.

Det finnes inga spår till att detta skifte föranlett någon 
missämja mellan arvtagarne under de första två årtiondena 
efter dess • avslutande. Eru Kristinas man i andra giftet, Jo
han Turesson (Tre rosor), stod ju i hög gunst hos konungen, 
som anförtrott honom hela Nyköpings län till långvarig • för
lä ning, och med hénné själv stod hennes systerson i en ganska
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jämn brevväxling, som endast ger intryck av ett gott förhål
lande. Även här kom den i det föregående ofta omnämnda 
hustru Brita Mats Perssons att ingripa på ett sätt, som i 
hög grad störde friden.

Hustru Brita var befryndad med Gustaf I på dubbelt sätt. 
Hon var ej blott hans kusin på fädernet, utan även hans 
tremänning på mödernet. Hennes moder var nämligen dotter 
till Knut Eskilsson (Banér), som var den omnämnda fru Sig
rids broder och således även konungens mors morbroder. Dessa 
båda syskon hade S. Bartolomei afton 1488 delat sins emellan 
sitt fäderne- och mödernearv, varvid herr Knut fick på sin 
lott bl. a. Yenngarns gods med underlydande i Uppland och 
Skenäs jämte ett 40-tal gårdar i Östergötland. Hans dotter 
Dorotea, som blev gift med Kristiern Johansson (Vasa), var 
emellertid en rätt vidlyftig kvinna, vars skötsel av sina affä
rer lämnade mycket övrigt att önska. Bl. a. bortsålde hon 
eller pantsatte en mängd gårdar,1 varigenom Skenäs slutligen 
kom att tillhöra barnen till hennes farbror, Nils Eskilsson 
(Banér).2 Venngarn däremot bördades av fru Sigrid och in
löstes delvis av hennes dotter, fru Kristina, redan innan hon i 
arvskiftet efter den förra bekom även återstoden av detta gods.

Enligt lagen hade emellertid Dorotea Knutsdotter ingen 
rätt att sälja arvjord utan närmaste släktingars bifall, och 
dessa hade därför fortfarande bördsrätt till densamma, om de 
ville och förmådde uppbringa lösesumman. Nu var i detta fall 
hustru Brita som enda (erkända) dotter till avlåtaren närmast 
berättigad till sådan handel. Men efter vad redan omtalats, 
överlät hon den 24 juli 1548 denna sin rätt till Gustaf I, var
vid särskilt Yenngarn och Skenäs omnämndes som ingående i 
uppgörelsen.3

1 Bland Handl. rör. Vasagodsen, 3 (R A .) , finnes ett register över de gods, 
som hustru Dorotea tid efter annan avhänt sig till olika köpare eller pant
innehavare.

2 Skenäs såddes 1510 till Nils Bosson (Grip), men bördades 1529 av änkan 
till Nils Eskilsson, som redan tidigare (1509) säges hava ingått i handel om 
godset. En berättelse härom lyder: »Sammalunda sålde ock för:ne herr Knut 
Eskilssons dotter, Dorotea vid namn, några andra hans gods, honom alldeles 
ovitterligt, nämligen Skedenäs och de gårdar därunder ligga, som herr Nils 
Eskilsson köpte; vilket köp Clemet Hoffvenskäll falskeligen tillskyndade, som 
samma herr Knuts dotter äktenskap lovade och där uppå guld givit hade, 
föregivandes, att de barn, som hon med honom avlandes vorde, kunde icke 
ärva samma gods, utan ville heller uti så måtto försörja dem med lösörena, 
som hon finge för samma gods. Men när samma lösören kommo honom till 
handa, drog han därmed till Einland, fäste där och gjorde bröllop med finska 
fru Anna.» Handl. rör. Vasagodsen 3. —  Jfr k. hr. 16 maj 1525 och 8 okt. 1557.

3 Se ovan s. 66 och noten 2.

$
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Sedan konungen härigenom fått anledning att ånyo syssel- 2. Andra skif- 
sätta sig med frågan rörande sitt mödernearv, fann han tet- 
många orsaker till klander av det skifte, som tjugu år förut 
verkställts mellan honom och hans moster. I en utförlig: be- 
svärsskrift utvecklades åtta olika skäl, varför denna överens
kommelse borde ryggas och ett nytt skifte göras, i vilket 
hans intressen bättre tillgodosågos.1 Härom började också 
omedelbart underhandlingar att föras med fru Kristina, som 
uppmanades »rättsligen besinna sig och intet annat begära än 
det som rätt och tillbörligt är, så att H. K. M:t måtte kom
ma till den del H. K. M:t kan finnas hafva god rätt till».
Kedan 1550 tyckes av vissa uttalanden att döma »ett äntligt 
beslut» i saken hava kommit till stånd,2 men rörande detaljer 
växlades dock ännu en tid ömsesidiga motförslag,3 och den 
egentliga uppgörelsen dagtecknades först senare. En handling, 
som upptager Gustaf I:s andel enligt den nya överenskom
melsen, är daterad den 29 april 1553,4 och detta år har också 
skiftet ansetts kommit till stånd, men konungens stadfästelse 
på fru Kristinas lott är utfärdad först den 10 juli 1555.5 Yid 
granskning av dessa urkunder överraskas man först och främst 
därav, att de delade godsens antal är större än det, som kom 
till skifte 1528. Båda parterna fingo sålunda flera gårdar än 
som tidigare tillerkänts dem. Skillnaden kan dock förklaras 
genom den förbättring tjugu års odling medfört, och som or
sakat vissa torps och lägenheters uppflyttning till hemman.
Fru Kristina bekom denna gång 219 gårdar (mot 191 vid 
första skiftet), under det att den andra partens andel utgjorde 
sammanlagt 151 gårdar (i stället för 129). På konungens 
lott kom denna gång 1) Yenngarn med 20 underlydande 
hemman, (»som hustru Brita Mats Pederssons i Uppsala hade 
av sitt möderne efter hustru Dorotea Knutsdotter, vilken 
sålt det till fru Sigrid, medan Brita och hennes bröder voro 
unga och öfvermaga mot deras vilja och samtycke»); 2) fru

1 »Tesse äre the besväringar, som K. M:t till Svärige etc. haffver i tett 
skiffte, som gjortt är mellan högbemälte K. M:t och frn Chirstine efftcr saliga 
fru Sigridtt, som var K. Mäts modermoder och fru Chirstinas moder» (KA.).

2 Se k. br. till Per Brahe 28 maj 1550 och 25 ^aj 1551 samt ö. br. för 
fru Kristina 13 maj 1551. Då det stundom talas om tr e  skiften i fru Sigrids 
dödsbo, något som vållat äldre författare huvudbry, får förklaringen sökas i 
denna uppgörelse av 1550, som således blev den andra i ordningen, medan den 
slutliga överenskommelsen bragtes till stånd först längre fram (se nedan i texten).

3 K. br. 5 och 25 okt. 1552.
4 Hist. Handl., D. 1 (1861): s. 30.
5 Gust. I:s Reg., D. 25 (1910): s. 302.
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Sigrids morgongåvogods av herr Måns Karlsson eller. 24 går
dar i Uppland, Västmanland och Närke; samt 3) 62 strögods 
i olika landskap; eller sammanlagt 106 gårdar. Per Brahe, 
konungens systerson, behöll Lindholmen jämte 36 hemman i 
Uppland och Västergötland, och den sistnämndes svåger, Birge 
Nilsson (Grip), tillerkändes, på sin hustrus vägnar nio gårdar.

Trots den överenskommelse, som således kommit till 
stånd på grund av konungens önskan och väl till följd av 
hans maktbud, ville fru Kristina ej känna sig till fredsmed 
det nya skiftet. , Hon påstod sig ej hava fått utlovat veder
lag för vissa hemman, som hon aldrig, bekommit, men bort 
hava även enligt den sista uppgörelsen. Och i slutet av sin 
levnad underställde hon Gustaf I en lång utredning i arvs
frågan, vari alla tvistepunkter ånyo upptogos till prövning.1 
Lock kom det ej till någon öppen brytning mellan henne och 
konungen, som trots allt behandlade sin moster med någor
lunda hänsyn och in i det sista lät henne röna prov på en 
viss välvilja. Vid underrättelsen om hennes död skrev han 
också till hennes söner, att han även i arvsfrågan icke för
hållit sig annorlunda emot deras saliga moder än som skäligt 
och kristligt varit, och att han »än därutöfver inrymt och 
efterlåtit henne mera än henne med rätta borde, om man 
samma skifte opå båda sidor opå nytt skulle hafva räknat och 
lagt». Någon lösensumma för Venngarn hade han likväl ännu 
icke erlagt, men kort därpå eller den 10 april 1559 kom det 
i denna punkt till en förlikning mellan Gustaf I å ena samt 
fru Kristinas söner, Svante Sture och Gustaf Johansson (Tre 
rosor), å andra sidan, varvid de sistnämnde »bebrevade ifrån 
sig» Venngarn mot erhållande av den summa, som herr Knut 
Eskilsson och hans dotter en gång i tiden bekommit för sam
ma gods. Lå emellertid konungen uppställde motkrav på 

, belopp, som säljarne skulle vara honom skyldiga, behövde 
icke någon kontant likvid verkställas. A tt dock även söner
na delade sin moders uppfattning om uppgörelsens nackdelar, 
synes därav, att Svante Sture på 1560-talet, ehuru förgäves, 
sökte resning i målet med yrkande, att 1528 års delning 
skulle förklaras för den enda giltiga.2

1 De la Gardiska archivet, D. 4 (1833): s. 3— 14. Sappliken är odat., men 
omnämnes. i k. br. 20 jan. 1559 och.; torde således vara avfattad under 1558.

2 Avskrift av Svante Stures supplik 15 febr. 1561, bl. Handl. rör. Vasa- 
godsen, 1 (BA.). Från svarandesidan framkom nu påståendet, att Gustaf I 
redan genom 1528 års skifte var berättigad till andel i Venngarn. ■ Möjligheten

\
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Dels genom direkt arv, dels genom de arvsprocessér, som 
ovan berörts, hade Gustaf I  vid slutet av sin levnad samlat 
i sin hand en fast egendom, bestående.av omkring ett tusen 
hemman. Läggas härtill de förvärv, som med användande av 
bördsrätten ytterligare gjordes från andra enskilde, som under 
tidernas lopp kommit i besittning av Sture-, Vasa- och Eka
gods, men tvingades att avstå dem till konungen, ökas om
fattningen av dennes arvjord med ännu ett par hundratal 
hemman, bortsett från en mängd smärre lägenheter som torp, 
utjordar, kvarnar, fisken, tomter, ängar och vretar, vilka i och 
för sig åtminstone i många fall representerade ej obetydliga 
värden. Detta oaktat uppgingo de egentliga arvgodsen till 
mindre än en fjärdedel av de väldiga latifundier, som-vid 
Gustaf I:s död funnos inskrivna i hans jordeböcker över arv 
och eget.

Kyrkoreduktionen beräknas hava tillfört staten omkring 
11,600 hemman, men antalet jordenheter, av vilka kyrkan 
gått i mistning, var ej oväsentligt större. I enlighet med 
bestämmelserna i Västerås’ riksdagsbeslut ägde nämligen som 
bekant adeln rätt att igenbörda sådan jord, som av deras 
släkt donerats till kyrkor och kloster efter konung Karls 
räfst. Forssell har framhållit, att frälsets rappande, vars re
sultat visserligen icke låter sig beräkna i några exakta siff
ror, dock icke fick någon synnerligt stor omfattning ej minst 
till följd av konungamaktens ovilja mot en delning, som 
skulle göra dess eget byte mindre.1 Detta hindrade däremot

härav är icke utesluten, ty skiftesinstrumentet talar om att fru Kristina utom 
en fjärdepart i godset, som räknades utom byte, tillerkändes »tvedelarne» däri, 
varför en fjärdedel ej skulle hava tillhört henne. I alla händelser förefaller 
det egendomligt, att denna synpunkt ej tidigare framkommit. I konung Gu
stafs besvärspunktei säges om samma sak endast följande: »Till det tredje, 
så är icke heller Venngarn lika skiftat, som med rätta ske skulle, i det att 
fru Kristina haver behållit tvedelarne, och henne kom likväl icke mer där- 
utav till än halvparten» (? av tvedelarne).

1 Att förövrigt konungen även begagnade adelns bördsanspråk från kyrkan 
för att sedan gentemot den nye innehavaren väcka talan för egen räkning, 
framgår av nedanstående fall, som på samma gång ger exempel på den rika 
skörd av notiser, som för den svenska topografien och genealogien kan utvinnas 
ur ännu bevarade handlingar rörande Vasagodsen. Gården D tå l (i Bro socken 
och skeppslag) ägdes:
1438 av Lasse Joensson, som s. å. av ärkebiskop Olof och riksrådet fick frälse 

på sina arvgods.
1453 ' sålde Lasse gården till Håkan Svensson för 120 mark på villkor att 

få lösa igen den inom fyra år.. Detta förbehåll utnyttjades emellertid 
icke, emedan Lasse råkat i dansk fångenskap. Icke desto mindre fick 
denne

1458 konung Kristierns dombrev på rätt att behålla Utål, tills saken fått
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alls icke Gustaf I att för enskild räkning i största utsträck
ning begagna samma medgivande, och han var därvid föga 
nogräknad om sättet. När det gällde hans eget rappande, 
bortsåg han såväl från den fastställda tidsgränsen som från 
den föreskrivna laga bevisningen. Med åberopande av en för 
övrigt i vissa fall tvivelaktig släktskap med donatorerna1 
har han återbördat många hemman, som långt före 1454 
skänkts till kyrkor och kloster,2 och i regel skedde detta helt 
enkelt genom en befallning till hans egna fogdar att »veder
känna» godsen i fråga. I motsats mot den ringa kännedom 
man äger om de faktiska resultaten av frälsets vinst av 
kyrkoreduktionen, kunna detaljerade upplysningar vinnas om 
arv- och egnagodsens tillväxt genom olika slag av kyrko
gods. Den förmodan Forssell uttalat, att konungens förvärv 
av dylika gods egentligen skulle tagit sin början först sedan 
adeln fått sitt, kan icke utan vidare tagas för god. Det är 
sant, att en ökad hänsynslöshet vid förvärven till arv och 
eget gör sig märkbar under konungens senare levnadsår, men 
det är dock bevisligt, att en stor mängd prebende- och bi- 
skopsgods lågo under konungens privata fogdar före 1540.

rättslig belysning. Håkan Svensson var nämligen konung Karl Knuts
sons fogde, och det ansågs, att denne stod bakom affären.

1459 gav Lasse Utål i morgongåva till sin hustru Margareta Gisledotter. 
1463 betalade Lasse de 120 marken till Klas Byting, men okänt är, om denne 

mottagit dem för konung Karls räkning eller för någon annans.
1472 dömde riksrådet Utål till Håkan Svensson, emedan Lasse då ansågs hava 

med orätt »vallat sig till» gården.
1477 stadfästes denna dom ånyo av riksrådet, varefter Utål av Håkan Svens

sons måg, Amund Stake, såldes till Sten Sture d. ä., som omedelbart 
skänkte gården till S:t Eriks altare i Uppsala.

Sedan Utål 1527 reducerats från domkyrkan, fick 
1528 Måns Balk, vars hustru kunde visa släktskap med Lasse Joenssons 

ovannämnda hustru Margareta Gisledotter, tillösa sig gården från kro
nan mot penningar och smycken (en guldkedja om 10 ungerska gyllen, 
ett förgyllt bälte om 24 lod, en förgylld silverkedja samt en guldring 
med en brun ädelsten och två pärlor) till ett beräknat värde av 120 
mark, men

1553 å te r to g  G u s t a f  I  g å r d e n , emedan efterforskningar visat, att den till
hört Sten Sture genom laga köp, och att han således därtill var rätt 
arvinge och bördeinan.

1562 klagade Måns Balks änka, hustru Cecilia, häröver, men Erik XIV :s  
nämnd ogillade 6 okt. s. å. käromålet.

Handlingarne i detta mål (KA.) åtföljas, som ofta eljes, av släkttavlor, som i 
ifrågavarande fall belysa dels Margareta Gisledotters, dels Håkan Svenssons 
släkt.

1 På tal härom uttrycker Cl . Örnhielm i sin relation (Handl. rör. Skand. 
hist., D. 22) samma sak på följande sätt: ». . . ändock H. K. M:t ofta räknade 
sig i släkt med en och annan, som ej alldeles på [hans stam-]taflor kunna 
utföras.»

2 Örnhielms relation, s. 364. Jfr översikten nedan s. 84 ff.
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En längd över »förökte gods under arv och eget ifrån kyr
kor och kloster» för åren 1541—1559 (KA.) omfattar sam
manlagt 748 hemman, men 1560 var antalet sådana gods en
ligt jordeböckernas vittnesbörd inemot det tredubbla. Även 
om nämnda register ej skulle vara fullständigt, synes skill
naden för stor för att kunna förklaras medelst en hänvisning 
till sannolikheten av längdens mindre tillförlitlighet. Bort
sett härifrån torde konungens sammanlagda förvärv från 
kyrkan kunna fullt mäta sig med, om ej' överträffa samtliga 
frälsets, och var i alla händelser ungefär en sjättedel av sta
tens. Dock hade icke hela denna godsmängd kommit i hans 
ägo endast med åberopande av bördsanspråk. Det lider intet 
tvivel, att överflyttningar från kronans till konungens enskilda 
jordeböcker vid flera tillfällen ägt rum, utan att några som 
helst skäl föregåvos, och att, om sådana funnos, dessa äro 
att söka blott i administrativa lämplighetshänsyn. Om ett 
rättaredöme, bestående av indragna kyrkogods, låg så till, 
att dess förvaltning med större bekvämlighet kunde hand
havas av arv- och egnafogden än av kyrkolandbofogden, ut
gjorde den olika äganderätten intet hinder för dess överflytt
ning i den förres vård. Det låg då i sakens natur, att denne 
skulle redovisa även för de vederkända godsen, och på detta 
sätt blevo många hemman införlivade med arv och eget utan 
någon prövning av jordnaturen. Detta för senare tiders be
grepp olämpliga tillvägagångssätt var måhända icke ens efter 
dåtida föreställningar fullt tillåtligt. Men likväl kan å andra 
sidan framhållas, att konungen därigenom knappast överskred 
sin befogenhet, för så vitt saken gällde godsens disposition 
under hans livstid. Hans förfoganderätt över kronogodsen var 
nämligen, så länge han innehade tronen, obegränsad och fullt 
lika stor som hans makt över arvgodsen. Däremot inskränk
tes den förra av förbudet mot minskning av efterträdarens 
inkomster, och efter tronskiftet vidtogos också därför åtgär
der för vinnande av rättelse i påpekade förhållande.

Mera egendomliga te sig de exempel, som finnas på inköp 
för konuDgens räkning av klostergods. När dessa gällde 
nunneklostrets på Gottland egendomar på fastlandet, vilka 
till ett antal av sex hemman i Södermanland förvärvades 1531, 
är ju saken lätt förklarlig. Men samma år äro i köpegods- 
registret införda tio hemman i Uppland och Södermanland, 
som Skenninge kloster frånhänt sig, 1536 finnes en anteckning
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om fyra gårdar i Stäks län, som bekommits från Skokloster, 
ock 1539 befinnes Västerås’ kloster hava avyttrat två hemman 
i Irsta socken.

öpgods. Jämsides med övriga förvärv ökades nämligen under hela 
Gustafs regering arv- och egnagodsen även genom mycket be
tydande inköp. En i kammararkivet förvarad till synes nog
grant förd köpgodslängd upptager för åren 1525—1560 ej 
mindre än inemot 900 gårdar. Dock infördes bland dessa ej 
endast kontant likviderade förvärv, utan även en del byten 
och gåvor. Bland köpen återfinnas dessutom vissa avtal, som 
väl föranlett utlägg, utan att dessa dock kunna sägas utgjort 
full ersättning för fastigheterna. Sålunda räknades Grips- 
holm som köpgods, emedan munkarne vid sin avflyttning 
fingo ett underhållsbidrag, och Örbyhus, som dock redan 1525 
till följd av redan omnämnda orsaker övergått i konungens 
händer, är infört först 1538 på grund av den ersättning, som 
då bestods hustru Brita. Även några igenbördade hemman 
hava förirrat sig hit, tydligen därför att lösen för dem ut
gått, vilket säkerligen i regel ej var fallet. Ä andra sidan 
saknas ingalunda exempel på avslutad handel, som ej åtföljts 
av likvid, d. v. s. egendomen anammades mot löfte om veder
lag, som råkade utebliva.

Allt efter som åren framskredo, blevo affärerna livligare. 
På 1520- och 30-talen förekom i regel årligen endast ett fåtal 
avslut, men 1539 inköptes eller byttes bortåt 50 gårdar från 
25 olika ägare, och från mitten av 1540-talet understeg medel
talet icke mycket samma siffror. Bland säljarne fanns folk 
av alla samhällsklasser, men påfallande är den talrika före
komsten av adliga änkor, som stundom företogo upprepade 
massförsäljningar.1 Även vissa frälsemän synas hava avyttrat 
hela eller större delen av sin egendom. Väpnaren Peder Lars
son gick 1559 ifrån sin sätesgård Björksäter i Oppunda och 
avhände sig samtidigt tjugo hemman på skilda orter inom 
landet. Halva detta antal förvärvades 1558 från Olof Drake 
till Intorp, andra exempel att förtiga. I  dessa fall bekom mo 
dock de förra ägarne penningar i likvid.

1 Elin Svensdotter till Graby sålde 1548 tre, 1552 sju och 1553 åtta gårdar i 
Östergötland och Småland. Axel Andersson (Lillies) änka, Margareta Mikaels- 
dotter, avyttrade 1555 fjorton och 1559 åtta hemman samt fick sistnämnda år nn- 
derhållsbrev på tionde. Jakob Västgöte på Sjö, som själv 1538 och 1540 avhände 
sig detta säteri jämte fjorton andra gårdar, hade ett par svägerskor, som för 
sammanlagt 1,660 mark i tre olika köp avstodo ej mindre än 31 gårdar o. s. v.
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Detta vår däremot givetvis icke fallet med dem, söm funno Skänkegods. 
med sin fördel förenligt att erbjuda överheten-jordagods till 
skänks. Understundom angives intet skäl till slik givmild- •
het, men ofta omtalas sådana orsaker, att man frestas tro fri
villigheten endast varit skenbar. I andra fall giva omstän
digheterna anledning till misstanke om mutor. Till det förra 
släget höra de skänkegods, som utkrävdes av släktingar till 
de fogdar, som råkat på balans,1 och de, som togos i provi
sion för beviljade lån, vilka likafullt sedermera återfordrades^
Talrikare voro dock de erbjudna och emottagna jordöverlåtel
ser, som föranleddes av utverkade förmåner. För erhållandet 
av adlig sköld och bjälm betalades vid upprepade tillfällen 
jordagods.2 Detsamma var händelsen vid beviljandet av fri- :
heter från rusttjänst,3 och- av rätt för utlänning att inom ri
ket besitta jord.4 Det exempel, som slutligen finnes på att 
jord till evärdlig ägo lämnats till Gustaf I mot löfte om 
förläning på behaglig tid av annat område, lände enbart till . 1
konungens fördel, helst den behagliga tiden blev ganska kort,

1 Sedan Kettil Nilsson [Bölja], som varit fogde dels i Norrland, dels på L;n- 
köpings gård, avlidit omkr. 1557, beskyldes han för att under sin långa tjän
stetid hava försnillat ej mindre än 11,000 mark, för hvilka hans hustrus svåg
rar, väpnarne Måns Persson [Silfversparre] till Hakunge och Jöran Johansson
[Rosenhane] till Billsta, krävdes av kronan såsom närmaste arvingar. Då de i
ej kunde betala summan, nedprutades ersättningen till 1,400 mark jämte två *i
gårdar (Sundby i Funbo socken och Norrby i Toresunds socken), som 1559 in- '
förlivades med arv och eget. —  Joen Svensson, broder till fogden (?) Påfvel Svens
son, fick 1553 deltaga till betäckande av den sistnämndes balans genom över
låtande till konungen av ej mindre än tretton gårdar i Hölebo härad. I intet- ;
dera av de anförda exemplen är omtalat, att några borgensförbindelser förelågo.

2 Borgaren i ^bo Knut Kappe skänkte 19 aug. 1551 ett hemman och en
kvarn i Nonsis socken »för sitt frälse». Adelsbrevet (tr. i Gust. I:s Reg. D. 22 .
(1904): s. 297) är daterat samma dag. Hustru Mariet Birgesdotter avhände }
sig 1547 Fothult i Pjetteryds socken, för att hennes man Joen Bagge skulle \
benådas med frälse. Hemmanet emottogs, men något adelsbrev är icke känt. ,

8 Lasse Karlsson till Råndeväg skänkte 1540 två gårdar i Kind mot rätt att i
behålla frälse av sina övriga egendomar utan skyldighet att tjäna kronan (se )
k. brevet 10 juli s. å.). Olof Ivarsson i Enköping, som dock för samma sak
offrat Furusjö gård (Göstring), blev likväl i april 1539 ålagd att därutöver ;
betala årlig taxa, med det under dessa förhållanden ironiska tillägget »så länge ;
han sina och sin hustrus gods behåller oförskingrat» (Gust. I:s Reg., D. 12 )
(1890): s. 190). Olof Henriksson [Stengafvel] till Björnäs och hans hustru J
Birgitta Olofsdotter avstodo 1545 ej mindre än fem gårdar i Uppland för rust- f
tjänstfriheten, men k. brevet 18 febr. s. å. betygar också, att de »för sådana f
gunst, nåde och frihet uti vårt förnöje varit». 1

4 Danska adelsmän, som hade arvgods i Sverige, avfordrades då och då en j
lämplig tribut i hemman för uraktlåtna tjänstbarheter. På detta sätt tillför- ]
des arv och eget fjorton gårdar i Kalmar län, vilka tillhörde Krabbeätten, och 1
från fru Görvel Fadersdotter [Sparre] vederkändes ända till 23 hemman, lika- 1
ledes belägna i Småland. Olof Skogårds änka, Anna Josef sdotter, gav 1559 sox J
spridda gårdar som erkänsla för att hennes första (!?) man, Baltzar Jöransson, j
fått tillstånd besitta jord i Sverige, ehuru han var född i Köpenhamn. ?
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och dispositionen detta oaktat föranledde kännbara efterräk
ningar för läntagaren1.

En del av ovanstående skänkegods stå på gränsen till en 
annan inkomstkälla, som icke var mycket mindre givande. 
Saköresmedlen utgjorde en viktig post i den svenska konun
gens budget och användes av honom i likhet med andra krono- 
intäkter utan åtskillnad för egna och statens behov. Det låg 
då ganska nära till hands, att då böter gäldades med jord, 
och allrahelst då kunglig nåd utverkades genom erbjudet 
vederlag i jord, denna skulle anses som konungens personliga 
egendom. Så hade faktiskt skett under Sten Sture d. ä., bland 
vars kvarlåtenskap räknats även s. k. sakfallsgods. Dessa 
stego under Gustaf I:s tid till inemot halvtannat hundratal, 
som införlivades med arv och eget. De funnos, som räddade 
sin hals genom att i rättan tid köpa ett bortdömt liv mot 
avstående av ett eller annat hemman, och än vanligare var, 
att anhöriga begagnade samma medel vid utverkandet av ej 
blott fribrev för missdådare, utan jämväl skyddsbrev gent 
emot motparten. Sedermera riksrådet Bengt Gylta, som med 
tiden ansågs skickad att bekläda ett lagmansämbete, mördade 
1546 på ett »oärligt» sätt en man, hos vilken han på köpet 
själv gästade, och det stod hårt åt att förmå konungen att 
låta nåd gå för rätt, allrahelst Bengt även eljest gjort honom 
stort »hofmod och förtret», som icke »så lätt eller förgäfves» 
kunde tillgivas. Icke desto mindre befinnes Bengt året därpå 
innehava konungens lejd, och förklaringen härtill står att 
läsa i dennes köpgodslängd, i vilken under den 27 jan. 1547 
är antecknat, att tre hemman i Siende härad av den förre läm
nats som sakfall för dråp. Lasse Jönsson, som sig »emot Sve
riges beskrevne lag högeligen förverkat och förbrutit haver, 
synnerligen med ett uppenbart dråp eller manslag, så att han för
denskull inför en sittande rätt blev sagd ifrån halsen», fick den 
18 aug. 1539 all skuld efterskänkt, vilket enligt registraturet 
skedde till följd av »vår kära husfrus och flera gode mäns, 
fruars och jomfruers fliteliga förböners skull», men dessför
innan hade brottslingens fäder, Jöns Larsson [BöljaJ till Eskils- 
torp, den 8 aug. s. å. skänkt konungen två gårdar. Dyrare blev 
det för Måns Bonde, som 1556 tagit Erik Skrivare av daga, ty 
han nödgades avhända sig sexton hela hemman, innan han be
kom det »försvarelsebref», som icke heller för honom uteblev.

Exemplen kunde mångfaldigas, men göra tillfyllest för att
1 Se om Engelbrekt Larssons förläning i Villåttingen nedan F. 70.
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angiva arten av detta slags förvärv. På samma sätt som 
sakfallsgodsen behandlades danaarv som konungens ensak, och 
icke heller rena kronogods lågo helt utanför konungens för
värvsbegär. Dock må det lämnas osagt, huruvida hela det 
antal av 137 kronohemman, som förekomma i 1559 års arv- 
och egnajordeböcker hava ditförts utan vederlag. Flera byten 
förekommo nämligen, och det är möjligt, att de tillbytta god
sen angivits som f. d. kronogods utan det förklarande tillägg, 
som skulle rättfärdigat växlingen av jordnatur. Det mest om
fattande av dessa hävdebyten ägde rum 1538 och är märkligt 
därför, att K ungsör jämte 37 hela gårdar, 7 torp och flera 
utjordat, av vilka de flesta lågo i trakten däromkring, däri
genom kom att räknas som arv och eget. Mot vederlagets 
storlek var annars denna gång icke mycket att anmärka* 
Konungen avstod nämligen å sin sida ett något så när lika 
antal arvgods, som bort bliva förklarade som kronans till
hörighet. Det var blott skada, att detta aldrig verkställdes, 
utan att vederlaget fortfarande kom att betraktas och förval
tas som konungens rättfångna egendom.

De flesta arv- och egnagodsen lågo dels i Mälarlandskapen, 
dels i Småland (huvudsakligen Kalmar län). Såväl i sist
nämnda landskap som i Uppland och Södermanland (inkl. 
Närke) rörde sig antalet omkring tusentalet gårdar. Något 
färre voro dessa hemman i Östergötland, där de icke fullt 
nådde upp till 700, och i Västmanland, som hade något över 
400. I Västergötland var antalet från början mycket litet, 
men tillväxte efter hand huvudsakligen genom inköp och ut
gjorde slutligen över 300 hemman, om dit räknas även de 
spridda gårdarne inom Värmland och Dal. Inom Bohuslän 
funnos fyra och i Halland fjorton hemman. De sistnämnda 
hade tillhört Sten Sture d. ä. och blevo efter grevefejden 
lösta från den kvarstad, varmed de tidigare belagts av danska 
regeringen. I Dalarne ägde konungen 1560 närmare ett hun
dratal gårdar, men i hela Norrland endast ett laxfiske i Väster
botten, som för övrigt bort ingå i vederlaget för Kungsör. Däre
mot fanns i Einland redan tidigt ett fåtal landbor, som längre 
fram stadigt tillväxte och till sist räknade ett antal av över 200.

Genom de upplysningar, som kunna vinnas ur arv- och 
egnajordeböckerna, i vilka bl. a. äro intagna uppgifter rörande 
varje särskilt hemmans ursprung, är det möjligt att komma 
till en åtminstone relativ klarhet över arv- och egnagodsens

6— 172433. Mecldel. från Riksarkivet 2: 6. Almquist. Lokalförvaltningen.
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ursprung. Då emellertid jordeböckerna för vissa landskap 
föreligga i flera exemplar från samma eller närliggande år 
i slutet av konungens regering (1557—60), men den bäst förda 
icke är fullständig och därför delvis måste ersättas av icke 
lika nöjaktiga längder samt helst jämföras med fogde
räkenskaperna, där dessa äro i behåll, äro för en och samma 
tidpunkt alldeles exakta siffror för hela riket ej möjliga att 
åstadkomma. Till följd av de icke alldeles obetydliga för
ändringar, som- tid efter annan kommo till stånd inom de olika 
orterna genom nya förvärv och talrika byten samt en och 
annan donation, uppvisar nämligen jordeboken från det ena 
året ej oväsentliga olikheter mot det följande årets, och samma 
orsaker kunna tänkas hava verkat den skillnad, som olika 
exemplar av samma årgång förete såväl sinsemellan som vid 
jämförelse med fogdarnes redogörelser. En annan svårighet 
erbjuder klassificeringen av brukningsdelarne. Eör flertalet 
jordenheter angiva källorna skilda beteckningar för gårdar, 
torp, utjordar, kvarnar, fisken och mindre lägenheter, men 
när dessa stundom saknas, blir det en smakfråga, till vilken 
kategori viss jord bör hänföras. Även med användande av 
samma primäruppgifter lära sålunda två forskare icke utan 
kollationering av varandras siffror kunna hoppas att åstad
komma precis samma resultat. Forssell, som i sina uppgifter 
rörande hemmantalet i riket 1560 upptagit en kolumn även 
för »Kungl. Maj:ts bönder och torpare», har sålunda kommit 
till en summa av 4,866 landbor (inkl. drottning Margaretas 
arvgods) och 361 torpare eller sammanlagt 5,227. Yid en lik
nande undersökning, som av mig företagits, har slutsumman 
blivit nästan alldeles densamma eller 5,262, men jag har räk
nat 4,903 bönder och 359 torpare.1

1 De slutsiffror, till vilka jag kommit med avseende på smärre lägenheter 
(ej medtagna av Forssell), framgå av nedanstående översikt:
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Uppland med Södertörn . . 1,049 94 64 18 50 10 7
Södermanland och Närke . 919 133 80 32 40 17 56 7
Östergötland........................... 691 31 b 6 43 64 9 95 3
Sm åland.................................... 1,158 73 83 35 30 29 24 —

Västergötland.......................... 300 6 — 13 2 1 6 —

Hall., Bohusl., Dalsl., Värml. 45 2 — 1 — — — —

Västmanland och Dalarne . 527 16 18 10 15 1 23 1
Finland .................................... 214 4 3 8 6 — — —

Summa 4,903 359 334 160 207 67 211 11

Arv och eget. 83

I sistnämnda siffra för landbohemmanen ingå emellertid 18 
gårdar i Halland och Bohuslän, vilka icke medräknats av 
Forssell, därför att de lågo utom det dåvarande rikets grän
ser, och resultaten kunna följaktligen sägas stämma med var
andra bättre än vad som av materialets beskaffenhet kunde 
förväntas. Däremot har det icke undgått min uppmärksam
het, att primärsiffrorna för de olika orterna icke alltid stäm
ma lika väl överens. Till en stor del beror detta därpå, att 
jag icke aktat nödigt frångå den äldre kamerala indelningen, 
varemot Forssell sökt uppkonstruera summatal för de nuva
rande landskapen. Men även detta oaktat finnas ouppkla
rade motsatser, som jag icke kan utreda. Ty ehuru våra 
siffror äro alldeles lika för vissa härad, skilja de sig vä
sentligt i andra. Stundom kunna dock verkliga misstag i 
de äldre tabellerna påvisas. Sålunda är siffran för Finland 
med säkerhet för låg, och vad drottning Margaretas gods be
träffar, har Forssell ej . upptagit några hennes hemman i Vä
stergötland, ehuru av sådana enligt räkenskapen funnos 31.

Tyvärr fick Forssell icke tillfälle att publicera den »sär
deles intressanta tabell» han säger .sig hava upprättat över 
arv- och egnagodsens proveniens, om han än ur densamma 
framlagt »några särskilt viktiga siffror» rörande de andliga 
hemmanen.1 Att icke heller dessa äro fullständigt lika dem, 
till vilka jag kommit, utan genomgående äro något högre, 
kan lätt förklaras, emedan Forssell i detta fall sammanslagit 
antalen bönder och torpare, medan jag räknat endast med 
de förra. Givetvis kunna f. ö. även härvidlag olika meningar 
göra sig gällande om principerna för en rätt fördelning.2 I alla 
händelser inverka dylika små avvikelser föga, när huvudsaken 
kommer an på relativa tal, som dessutom i verkligheten varit 
underkastade oupphörliga smärre växlingar. Med dessa reser
vationer anser jag mig kunna framlägga nedanstående över
sikt, som bör kunna ersätta ovannämnda aldrig offentliggjorda 
och så vitt jag vet otillgängliga tabell.

1 F orssell, a. a., Bil., Tab. E. (s. 36).
2 Som ett exempel .på vad jag därmed menar, kan anföras en gård, som 

bördats från en domkyrka efter en länge sedan avliden besläktad donator. Går
den kan i nedananförda tabell med ungefär lika rätt uppföras bland igenbör- 
dade arvgods som bland igenbördade domkyrkogods. Jag bar valt det senare 
alternativet. Beträffande Östergötland, vars jordebok i det av mig påträffade 
exemplaret lämnat blott ofullständiga uppgifter rörande proveniensen, har jag 
hämtat de inom klämmer satta siffrorna från Forssell, som tydligen för dem 
haft till hands en för mig obekant källa.
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Arv- och egnagodsen omkring 1560.
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Å .  Arvgods på fädernet (jfr C) . 13 _ 3 _ _ 16
a) direkt ärvda......................
b )  - igenbördade från hustru Brita

' 21 12

4'

— 26. — — — 59

Mats Perssons ................... 60 1 — — — 65
c) igenbördade från andra en-

skilda personer .................. 50 9 66 37 — 2 — 164 804
B. Afvgods på mödernet

a) direkt ärvda (från modern 
eller mormodern)...............

b )  - igenbördade från enskilda
30 24 15 7 — 13 — 89

personer...................... ...  . 3 — 16 — 10 4 — 33 122
C. Sten Sture d. ä:s och fru Inge-

borg [Totts] gods . . . . . 32 5 — 3 i — 2 43
a) herr Stens arvgods (jfr E l: n)
b) » » » efter mo-

30 46 56 100 — — — 232

dern, fru Brita Stensdotter 
[Bielke], se ovan nnder Ac).

c) bytesgods till kronan för
Gripsholm .......................... 13 10 — — — — — 23

d) köpgods ............................. 33 86 31 283 22 8 — 463
e) sakfallsgods...................... — • — — — — 3 — 3 764

D. Igenbördade gods från biskops-
borden:

a) i Uppsala . . . . . . . . 78 — — — 8 — • 86
b) i Strängnäs ...................... 2 70 — — — — — 72
c) i L inköping...................... — — 21 124 — — — 145
d) i Y ä x jö ............................. — — — 19 — — — 19
e) i Skara .............................. — — — — — — — —

f) i Västerås.......................... — — — — — 39 — 39 861
E, Igenbördade gods från domkyr-

kor:
1) i Uppsala, dels utan angiven

bördsrätt, d e ls ..................
a) efter herr Alsot Månsson

31 31

[Sture] (f 1426) . . . .  
b) efter herr Bengt Månsson

3 — ““ — 3

[»som förde en vase»] . . 4 — — — — — — 4
Transport 403 266 208 600 33 77 2 38 1,551
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Transport 403 266 208 600 33 77 2 38 1,551
c) efter fru Brita Månsdotter 

[Posse] (f  1450) . . . . 2 __ __ .__ __ i__ __ 2
■ d) efter fru Brita Trottes- 

dotter . . . .  . . . .  . 2 . i__ __ __ ,__ s_i _ 2
e) efter fru Cecilia Haralds- 

dotter [Gren] . . . . . 10 _ t__ __ i__ __ _ __ 10
f) efter prebendaten Finvid 

Larsson ................................ 1 _ __ ___ .. ' __ _ t 1
g) efter herr Gregers Måns

son till Eka (f efter 1434) 1 __ _ __ _ _ 1
h) efter herr Gustaf Sture 

(f  1444). . ...................... 4 __ ,__ ___ __ __ i__ 4
i) efter herr Karl Månsson 

till Ekä (f  efter 1466) . 7 . — _ __ _ 7
k) efter lagmannen Karl Ulfs- 

son [Sparre] (f 1407) . . 12 __ __ __ __ __ _ 12
v 1) efter herr Knut Stensson 

[Bielke] (f 1451) . . . . ' 1 __ __ __ __ __ __, 1
m) efter herr Måns Trottes- 

son till Eka (f  efter 1381) 1 _ * _ _ _ 1
n) efter riksföreståndaren 

Sten Sture d. ä. (f 1503) 4 . _ _ 4
o) efter herr Sten Turesson 

[Bielke] (f  1431) . . . . 10 __ . ___ - _ 10
p) efter herr Ture Bengtsson 

[Bielke] (f  1415) . . . . 1 __ __ ___ __ _ . 1
2) i S tr ä n g n ä s ........................... 6 43 — — — 2 — 51
3) i Linköping ........................... — — 19 35 — — — 54
4) i V ä x j ö .................................... — — — 1 — '— 50 51

x 5) i S k a r a .................................... — — — — 1 — ' — 1
x 6) i Västerås ............................... — — — — — 105 -— 105

7) i Å b o ........................................ — — — — — 1 1 357
F. Igenbördade från Nyköpings 

s t a d ............................................. __ 2 2
G. Igenbördade gods från enskilda 

kor och prebenden, dels utan 
angiven ort, dels tillhöriga ne
danstående, kyrkor och dom
kapitel ........................................ 14 8 [46]

•

8 76

Transport 479 319 273 636 34 192 53 76 1,910
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Transport 479 319 273 636 34 192 53 76 1,910
1) i Uppsala:

a) Djäknedömet...................... 5 — — • — — — 5
b) Erasmi altare (efter fru 

Margareta Lydikesdotter 
[Strålen dorf], f  1452) . . 15 15

c) Eschilli prebende . . . . 4 — —
\

— — — 4
d) Margaretae prebende (stif

tat 1385 av Arvid Gu
stafsson [Sparre]). . . . 11 11

e) Fullerö prebende . . . . 4 — — — — — — 4
f) Quinque vulnerum preben

de (efter berr Krister Nils
son [Vasa], f  1442) . . . 13

■ -
13

g) S. Eriks altare . . . . 4 — — — — — — 4

k) S. Sigfrids prebende (efter 
berr Sten Bengtsson [Biel- 
ke], f  1 4 6 8 ) ....................... 3 3

i) Trium regum prebende . 1 — — — — — — 1

2) i Stockholm:

k) S. Mårtens kor . . . . 2 — — — — — — 2

3) i Strängnäs:

1) Ej särskilt namngivna . 2 — — — — — — 2

4) i Nyköping:

m) S. Annse prebende . . . — 3 — ' — - — — 3

5) i Linköpings stift: s

n) Ej särskilt namngivna . — — 12 — — — ' — 12

o) Nykoren i Linköping . . — — . 4 — — — — 4

p). Prebenda resurrectionis i 
LinköpiDg........................... — — — 15 — — — 15

q) S. Ingrids prebende i Skän- 
ninge .................................... ___ ___ ___ 10 ___ ___ ___ 10

r) Dekenegården i Västervik — — 1 — — — — 1

s) S. Peders altare i Kalmar 

6) i Skara:

— — — 1 -- _ 1

t) Ej nam ngiven.................. ■ — — — — 1 —- — 1

1 Transport 543 322 290 662 35 192 53 187 1,910

\

Arv och eget. 87

Uppland

Söderm
anland

Östergötland

¥g
PPPU

Västergötland

Västm
anland

Finland
Summa

Transport 543 322 290 662 35 192 53 187 1,910
7) i Västerås:

u) Helgakors (S. Crucis) pre
bende ............................. _ _ _ _ _ 7 7

y) Helgalekamens prebende — — — — — 1 — 1
w) S. Henriks prebende . . — — — — 7 — 7
x) S. Jobannis prebende . . — — — — — 1 — 1

8) i Åbo, dels ej namngivna, 
dels följande...................... _ _ __ _ _ _ 18 18
y) Ärkedjäknedömet . . . — — — — — — . 1 1
z) Själagårds prebende . . — — — — — — 1 1
å) Nykoren i Å bo............... — — — — ■ — — 1 1
ä) Helgalekamens prebende — — — — — — 1 1
ö) S. Lars’ prebende . . . — — — — — — 1 1 220

H. Igenbördade gods från dels ej 
namngivna, dels följande klo
ster (Gripsholm, se ovan C): [55] 3 58

a) A lv a stra ............................. — 2 3 22 11 — — 38
b) Askaby ............................. — — 1 — — — — 1
c) E skilstuna .......................... 2 1 — 11 4 1 — 19
d) Gråmunkeklostret i Stock

holm .................. ... 1 1
e) Gråmunkeklostret i Sträng

näs ..................................... _ 1 1
f) H u s a b y ............................. 2 — — — — — — 2 ,
g) J u lit a ................................. — 74 3 — — . 2 — 79
b) K l a r a ................................. 24 — — — — — — 24
i) K r o k e k ............................. — 2 1 — — — — 3

k) Kronobäck............................... — — — 22 — — — . 22
1) N y d a l a .................................... — • — — '24 — — 24 '

m) N å d e n d a l ............................... — — . — — — — 11 11
n) R is e b e rg a ............................... — 3 — — — — — 3
o) S. Olofs i Strängnäs . !. . — . 1 — — — — — 1
p) S k o .................................... .... . 5 — — — — — — 5
.q) Skänninge . . . . . . . . — ' — 4 87 — — 91
r) Vadstena ...................... 23 84 92 88 14 13 — 314

Transport 600 490 449 919 64 224 87 697 2,1861
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U
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Summa

Transport 600 490 449 919 64 224 87 697 2,136
s) Yarnhem .............................. — — — — 1 : — — ' 1
t) Yästerås............................. — — — — — 4 — 4
u) Y re ta ................................. — — — 22 — — — 22
v) Yårfruberga...................... 11 51 — — — — — 62
x) Örebro................................. — 2 — — — — — 2 788

I. Igenbördade gods från hospital i 
a) Stockholm (Danviken) . . . 70 1 71
b) Uppsala . .......................... 2 — — — — — 2
c) Söderköping...................... — — 4 — — — ■— 4
d) Å b o ..................................... — — — — — — 1 1 78

J. Igenbördade gods från Enkö
pings skola.......................... 2 — — — _ —; — — 2

K. Igenbördade gods från socken
kyrkor och prästgårdar . . 22 67 7 29 3 20 8 — 156

L. Igenbördade gods från enskilda 
personer:

a) utan angiven bördsrätts- 
grund . . .......................... 10 16 9 4 2 3 1 — 45

b) mot rätt för utlänning att 
inom riket besitta jord . . 1 3 1 37 — 1 — — 43

M. Kronogods (inkl. danaarv och 
allmänningsnybyggen) . . . 8 26 8 3 19 64 9 — 137

N. Skattegods (»vederkända eller 
köpta undan skatten») . . . 20 11 8 2 5 9 — — 55

O. Sa&fallsgods.......................... 24 33 10 10 10 53 3 — 143

P. Köpgods (inkl. oinlösta panter) 169 119 49 95 142 68 15 — 657

Q. Bytesgods ............................. 28 52 27 10 . 26 49 4 - 196

R. Gåvor (jfr L b ) ...................... 34 21 11 12 29 9 16 — 132

S. Utan angivet ursprung . . . . 2 8 62 15 13 6 70 — 176

T. Drottning Margaretas gods . . 46 20 46 — 31 16 — — 159

Summa 1 1,049 919 691 1,158 345 527 214, — 4,903

1 Se not 1 följande sida.
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Gustaf I:s avsikter med samlandet av den väldiga an- Gustaf Ls 

hopning jordagods, som han ansåg som sin privata tillhörig- ^^godse™6*1 
het, sammanhänga tvivelsutan med den uppfattning, som tog 
sig uttryck i furstendömenas tillskapande. Det gällde för ho
nom som grundläggare av en ny dynasti att åt denna giva 
en styrka, som för landets övriga stormansätter omöjliggjorde 
en också för riket ohälsosam konkurrens, och som även under 
en tilläventyrs oduglig konung kunde upprätthålla familjens .
samfällda anseende. Arv- och egnagodsen skulle därför en
ligt konungens testamente visserligen fördelas mellan de man
liga ättlingarne, men likväl på samma gång vara ett helt, 
som icke fick förskingras eller genom arv på kvinnolinjen 
komma andra ätter till godo. De kungliga prinsessorna skulle 
sålunda icke i dem hava någon del, men i stället förses med 
anständigt underhåll och med hemgift i penningar vid deras 
giftermål. Om någon gren av den kungliga familjen utslock
nade på svärdssidan, borde dess del av godsen övergå till 
kvarlevan de ättlingar av Gustaf I »efter manslinjen». I mot-, 
sats till kronogodsen skulle familjedomänerna i händelse av 
nödtvång kunna förpantas, dock endast inom landet och till 
återlösen inom rätta börden. Eljest voro de avsedda att genom 
sin avkastning möjliggöra styrelsen av rike och fursten- 
dömen utan de skattdragandes allt för svåra betungande.2

Ehuru sättet för arv- och egnagodsens bildande med goda 
skäl kan utsättas för kritik såsom delvis föga grundat på rätt 
och billighet, var själva saken ej blott en yttring av vanligt 
förvärvsbegär, utan därunder låg även en idé, vars syften ej 
kunna frånkännas sitt berättigande, och som rätt utförd kun-

1 Eftersom de i vidstående tabell angivna siffror ej alltid stämma med upp
gifterna i texten, såsom då t. ex. konungens möderne efter fru Sigrid på ena 
stället säges 1560 hava utgjort endast 89 gårdar, men på det andra efter skiftes
brevet upptages till 106 hemman, bör erinras, att dessa tal avse olika år, och 
att förhållandet vid den senare tidpunkten påverkats av de ständiga köp, för
säljningar och byten, som under 1550-talet voro särskilt talrika. Att vidare 
Sten Stures gods något ökats utöver det ursprungliga antalet eller till 764 från 
omkring 700, förklaras dels av odlingens framsteg och den därav föranledda 
hemmansökningen, som även i andra fall gjorde sig starkt gällande, dels därav 
att i den förra summan ingå 23 »bytesgods till kronan för Gripsholm», vilka 
givetvis icke kunde tillhöra Sten Stures dödsbo, lika litet som de gods, vilka 
nämnda kloster på sin tid ägt.

2 Gust. I Reg., D. 29 (1916): s. 550 f. och 553 f. Ehuru ovanstående referat 
torde överensstämma med testamentets mening, bör likväl framhållas, att dettas 
stadganden rörande arvgodsen äro mycket kortfattade och ordalydelsen ganska 
oklart formulerad. Att Gustaf I  även med avseende på denna fråga ämnat 
avfatta närmare bestämmelser, som dock aldrig kommo till stånd, kan slutas 
av hertig Eriks brev 10 maj 1560 (ibid., s. 722 f.).
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nat bliva till obestridlig nytta. Förhållandena utvecklade 
sig emellertid som bekant i en riktning, som icke stod i sam
klang med Gustafs kungatanke, och den klena rättsgrund, 
som delvis uppbar de nyförvärvade rikedomarne, innebar en 
svaghet, som hotade att försvåra deras bestånd. ^

Så länge konungen i sin hand förenade spiran och arvgod
sen, hade de sistnämndas natur av privat egendom alls ingen be
tydelse. Annorlunda ställde sig saken, så snart en delning 
förestod, varigenom konungens makt minskades, i samma mån 
som hertigarnes oberoende ökades genom arvets besittnings
tagande. Här förelåg tydligen ett starkt intresse för Gustafs 
närmaste efterträdare att förhindra eller åtminstone fördröja 
utförandet av dennes förfoganden samt så vitt möjligt förtaga 
deras verkan med avseende på förhållandet mellan de kung
liga bröderna. Det är tydligt, att Erik X IV  redan från början 
klart insåg detta, och han handlade därefter.

Erik X IV :s Arboga artiklar (1561) innehöllo nämligen bestämmelser 
träffande a6'  ä v e n  rörande arvgodsen, vilka voro ägnade att förebygga försök 

och eget. Hån hertigarnes sida att i likhet med fadern alltjämt utvidga 
sina privatbesittningar. De förbjödos däri att utan konungens 
goda vilja och samtycke vare sig köpa eller tillby ta sig nå
gra som helst hemman av skatte-, krono- eller kyrklig natur; 
skedde det likafullt, borde dubbelt så mycket av deras arv
gods läggas under kronan igen. Men viktigare än detta stad
gande voro de inskränkningar i själva arvets storlek, som 
blevo en följd av den samtidigt träffade överenskommelsen, 
att de gods, som visades hava olagligen kommit under arv 
och eget, skulle återställas till rätter ägare, vare sig denne 
var kronan eller enskild adelsman.

I förra fallet var konungens intresse av denna åtgärd ögon- 
skenligt, eftersom den endast innebar en ökning av de gods, 
som skulle stå till hans framtida disposition, på samma gång 
som hertigarnes förmögenhet i samma mån minskades. Något 
slags rättfärdighetskrav, framtvingat av kännedomen om de 
orättfångna godsens åtkomst, eller ens något medvetet häv
dande av statens intresse som sådant, behöver alltså icke in
läggas i beslutet. Men även beträffande den ömhet för enskild 
rätt, som tilläventyrs kunde spåras i det sista medgivandet, 
synas berättigade tvivel kunna framställas.

Det ömtåliga förhållandet mellan Erik XIV  och hans halv
bröder förbättrades icke genom de sistnämndes nära frändskap
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(genom modern) med rikets högadel, som av den misstänksamme 
konungen betraktades som ett stöd för de förres anspråk. I 
början av sin regering sökte han likväl på flera sätt vinna 
för sig det förnämliga frälset, vars förbindelser med herti- 
garne därigenom skulle bliva mindre farliga för honom själv.
Intet medel härför syntes vara verksammare än tillfredsstäl
landet av de bördeanspråk, som på 'samma gång gynnade 
adeln och satte dess intressen i motsats till deras kungliga 
fränders, utan att synnerligen mycket försvaga kronan, som 
samtidigt sattes i tillfälle att tillgodose sig själv på herti
garnes bekostnad.

Ehuru frågan om arvskifte efter Gustaf I:s död tidigt dryf- Hinder för 

tats,1 låg det i sakens natur, att det måste draga ut på ti- eftg7GnstafI 
den. Det skulle förrättas enligt svensk lag, och eftersom ar- 
vingarne hade olika mödrar, förutsatte detta bl. a. en under
sökning av tidpunkten för förvärvet av köpgodsen, som borde 
i egenskap av avlinge delas på de båda kullarne allt efter 
deras tillkomst i dels drottning Katarinas, dels drottning 
Margaretas tid.2 Prövandet av adelns redan anhängiggjorda 
eller förväntade anspråk krävde dessutom sin rundliga tid.
Innan allt detta hann slutföras, inträdde schismen mellan 
konungen och hertig Johan, vars gods förklarades förver
kade till kronan, och hertig Magnus drabbades av den sin
nessjukdom, som gjorde det omöjligt för honom att bevaka 
sina intressen. Härigenom blev arvskiftet uppskjutet för obe
stämd tid, och efter allt att döma uppbar konungen fram
gent hela avkastningen av de oskiftade godsen.

Under tiden ägde återbördandet rum i stor skala. Åter- Arvgodsens 
vinningstalan från enskilde skulle utföras inför konungens' 
nämnd, i vars dombok också äro intagna många dylika pro- tution till 
cesser, ehuru ei alla däri återfinnas. Redan 1561, för vilket af eln ocla' * ti  • kronan
år domboken saknas, blevo sålunda enligt Rasmus Ludvigssons 
anteckningar3 inemot ett hundratal gårdar igenvunna av 
tidigare ägare eller deras ättlingar, och även för de följande

1 Erik X IV :s brev till hertig Johan 28 april 1562 samt till hertig Magnus 
28 jan. 1564.

2 Längder över godsen, ordnade efter dessa synpunkter, finnas i KA. Vad 
beträffar drottning Katarina Stenbocks eventuella arvsrätt till de avlingegods, 
som förvärvats under hennes äktenskap, avstod hon denna i samband med 
ordnandet av hennes livgeding, i vilket ingingo även arvgods inom de områden, 
som tillerkändes henne. Jfr ovan, s. 34.

3 Tryckta av C. Silfversto lpe  i sammanhang med nämndens dombok 1562 
— 67 i Hist. handl., D. 13:1 (1884).
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åren äro dombokens anteckningar om de anhängiggjorda må
len stundom alltför knappa för att tillåta några bestämda slut
satser rörande restitutionens omfattning. För besvarandet av 
detta ej oviktiga spörsmål är man därför hänvisad till de läng
der över återvunna gods, som förvaras i kammararkivet. Ett 
därstädes befintligt register utvisar ett antal av omkring 360 
gårdar. Under förutsättning att detsamma är tillförlitligt, 
vilket i huvudsak torde vara fallet, visar det sig, att adelns 
vinst av de medgivanden, som gjorts den genom Arboga ar
tiklar, var obetydlig i jämförelse med det gagn kronan drog 
av samma stadga.

Under Erik XIV:s första och andra regeringsår vidtogos 
dock inga åtgärder för överflyttning från den kungliga 
familjens till kronans jordeböcker av den egendom, som en
ligt Arboga artiklar borde återföras i statens ägo, men från 
1563 verkställdes restitutionen enligt grunder, som likväl se
dermera delvis ändrades.1 .Resultatet härav och av adelns åter- 
vinningsprocesser visade sig så kraftigt, att arv- och egna- 
landborna 1566 ej voro flera än 2,649 (266 torp och andra 
mindre lägenheter oräknade).2 Icke långt ifrån hälften eller 
över 2,200 hemman av hela antalet vid Gustaf I:s död hade 
således vid ovannämnda tidpunkt återbördats av kronan och 
enskilde.3

1572 års Efter Erik XJV:s avsättning och hertig Karls inträde i
arvskifte, myndighetsåldern blev frågan om arvskifte ånyo aktuell.

Genom upphävandet av Arboga artiklar trädde Gustaf I:s 
testamente åter i kraft, och hela massan av arvgodsen skulle 
således blivit föremål för delning mellan dem av hans söner, 
som ej på grund av särskilda omständigheter gingo sin arvs
rätt förlustiga. Men likväl blev detta icke fallet. Till grund 
för arvskiftet lades de nya jordeböcker, som upplagts under 
Erik XIY:s tid, och efter allt att döma skedde detta utan att 
dessförinnan själva principfrågan underkastats någon pröv
ning. Tvivelsutan var detta också förmånligt för kronans nye 
innehavare, som måhända av denna anledning funnit lämpligt

1 Se Örnhielms relation, s. 372.
2 F orssell, a. a., Bil. s. 34.
3 Ett register över de till kronaD återlagda gods, som ej medtagits i 1572 

års arvskifte (Handi. rör. Vasagodsen 4, RA.), upptager 1,619 hemman och 64 
torp. Läggas härtill de av adeln igenvunna kända godsen (360), uppstår en 
summa av 1,979 gårdar. Den skillnad av 200 ä 300 hemman, vilkas öden 
således ej kunnat utredas, utgör maximisiffran för den ökning av adelns vinst, 
som kan ifrågasättas.
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att icke väcka saken på tal. Arvskiftet förrättades på Borg
holms slott den 27 juni 1572, vilken dag två olika dokument 
angående detsamma äro daterade.1 Båda äro undertecknade dels 
av konung Johan, dels av hertig Karl, under det att hertig 
Magnus ej synes haft något ombud närvarande till bevakande 
av hans bästa och konung Erik givetvis var satt utom räk
ningen. Enligt det första av de ovannämnda breven delades 
emellertid godsen i tre delar, som tillföllo vardera av de tre 
bröderna Johan, Karl och Magnus, men genom en särskild av
handling företogo sig de båda förstnämnde, eftersom Magnus 
var »till sinne och förnuft så försvagad, att hans härlighet 
själv sitt icke väl förestå kan», att skifta jämväl dennes lott 
mellan sig, dock med uttrycklig förbindelse att hålla hertigen 
skadeslös, om denne fick sin hälsa åter. Då detta aldrig in
träffade, fick den första provisoriska delningen icke någon 
betydelse. Blott så mycket bör därom framhållas, att de flesta 
av de på Magni del uppförda godsen lågo inom hans fursten- 
döme samt resten i Uppland och Södertörn.

Genom uppgörelsen i Borgholm lades alltså arvgodsen i en
dast tvänne lotter. Konung Johan bekom därvid sju huvud
gårdar (Örby, Yenngarn, Ekolsund, Hammersta, Häringe,
Norrby och Strömsrum) samt sammanlagt 1,229 landbohem- 
man, belägna i Uppland (453) med Södertörn (82), de västra 
och södra delarne av Östergötland (172), Småland (335), Väs
tergötland och Halland (83), Västmanland (69) samt Finland 
(35). Sammanlagda räntan, värderad i penningar, beräknades 
härav bliva 66,063 mark. Hertig Karls andel låg till stor 
del inom hans eget furstendöme, varest funnos huvudgår- 
darne Gripsholm, Rävsnäs och Strömsholm samt omkring 500 
andra gårdar. Dessutom erhöll han Skenäs jämte 200 hemman 
i Östergötland samt spridda gårdar i Uppland (152), Väst
manland (46), Småland (304) och Västergötland (136), så att 
hela antalet steg till 1,347 hemman med 65,947 marks ränta.

Denna fördelning blev dock icke definitiv. Egendomligt nog, skattehem- 
i  betraktande av de följande händelserna, försökte Johan I I I  manen återfå 

även efter skiftet att tillgodose kronans (och därmed sina sin natur' 
egna) fördelar genom ett fullföljande av Erik XIV:s indrag
ningar. På samma sätt som denne lagt beslag på sakfallshem-

1 Hist. handi., D. 1 (1861): s. 43— 53. I KA. finnas avskrifter, som bära 
datum dels 24, dels 27 juni. Det förefaller ej omöjligt, att dessa dagar äro 
de rätta för de två förrättningar, som ägde rum.
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man och. de kyrkliga gods, som ej kunde visas med rätta 
blivit vederkända till arv och eget, gjorde hans efterträdare 
anspråk på de gårdar, vilka av hans fader dragits undan 
skatten, vare sig i form av köp eller emottagna gåvor. Hertig 
Karl lät också förmå sig att tillmötesgå detta krav, och i 
Västerås skedde i mars 1573 en överenskommelse, varigenom 
sammanlagt 144 hemman och 9 torp åter tillädes sin äldre 
natur1. Konungens vinst inskränkte sig likväl till 39 hemman 
emedan de övriga' 27, som hörde till hertig Karls andel, lågo 
inom furstendömets gränser och således fortfarande dispone
rades av honom. Däremot torde adelns fortsatta försök att 
liksom i den förre konungens tid återvinna gods, som av olika 
orsaker vederkänts till arv och eget, icke vidare haft någon 
framgång. Ett vittutseende käromål, anhängiggjort av Ake 
Bengtsson (Ferla) och Johan Persson (Bååt) såsom ättlingar 
av tidigare ägare rörande återvinning av en stor mängd arv
gods, bland vilka flera av de förnämsta gårdarne (Ekolsund, 
Häringe, Strömsrum m. fl.), bemöttes på den kungliga fa
miljens vägnar av Rasmus Ludvigsson bl. a. genom åbero
pande av laga hävd. Rådet, som i utslag den 27 juli 1573 
förklarade sig anse hävdeskyddet tvivelaktigt, helst det in 
praxi föga tillämpats, hänsköt denna fråga till lagförklaring, 
men själva målet avstannade utan resultat i huvudsaken.2 

Hertig Karls Emellertid hade hertigen snart börjat känna missnöje med 
marvs$ifteted arvs^iftet. Han fann nämligen många anledningar till 

klagan över liden prejudice. över fel rörande detaljer i 
längderna på de honom tilldelade godsen upprättade han 
redan 1573 en lista, som blev föremål för rannsakning i kam
maren,* där Rasmus Ludvigsson följande år fick uppsätta för
klaringar över varje särskild punkt.3 Värre var det med 
Strömsholms gårdslän, som ingått i hans andel, men dispone
rades av änkedrottningen. De tvister, som därav uppkommo, 
hava redan i annat sammanhang berörts. Men hertigen syf-

1 Skattehemman, som i översikten, under litt. N (s. 88 ovan) upptagas till 
blott 55, ingingo även bland bytes- ock köpegods samt gåvor (litt. P— B,).

2 Hist. bandi., D. 1 (1861): s. 54— 59.
3 Se hertigens brev till Rasmus Ludvigsson 6 april och 18 sept. 1573; till 

K. Maj:t 10 aug. s. å. samt till riksrådet 10 juli och 22 juli s. å. K . Maj:ts 
svar avgick dels i skrivelse 21 febr. 1574, dels genom Hogenskild Bielke, som 
sändes till hertigen att förhandla om denna sak (se kreditiv för honom 24 febr. 
1574). Det var vid dennes audiens på Gripsholm 3 mars s. å., som hertigen 
överlämnade de av honom uppsatta besvärspunkterna. De finnas, försedda 
med Rasmus Ludvigssons anmärkningar, bland Handl. rör. Yasagodsen.4 i RA.
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tade högre, då han för sig uppställde frågan, med vad rätt 
hans bröder i kronans namn tillvällat sig mera än deras egna 
andelar av de gods, som enligt hans faders testamente skulle 
gått till skiftes mellan honom och hans bröder, och han gick 
ännu längre, då han förnekade konungens befogenhet att med
giva adeln återförvärv av de gods, som bort ingå i hans arvslott.
Han ansåg detta i alla händelser vara kronans ensak och 
menade därmed, att de avkortningar i arvet, som blivit en 
följd av dylika eftergifter, uteslutande bort göras på konungens 
lott, eftersom denne utan hans hörande eller samtycke givit 
sitt bifall till förminskningen.

De synpunkter, som sålunda gjordes gällande från hertigens 
sida, framfördes snart till diskussion och förfäktades sedan 
av denne med en målmedveten ihärdighet, som icke skydde 
några konsekvenser. Så länge Johan III levde, lyckades väl 
hertigen icke i stort sett rubba den ingångna överenskommel
sen dem emellan, ehuru han enligt själva skiftesbrevet hade 
formell rätt till klander i det därvid fästa villkoret, att upp
görelsen skulle kunna ryggas och förändras, ifall någondera 
parten »anten för olika ränta eller andra saker skull» funne 
för sig olägligt att hålla densamma.1 Dock torde ett fåtal 
hemman utom skiftet redan före 1592 hava vederkänts av her
tigens fogdar2, och inom sitt eget furstendöme fann han skä
ligt att genomföra, vad han ännu icke mäktade åstadkomma Hertig Karls 
inom det övriga riket.3 räfst.

I  detta avseende öppnade sig emellertid nya möjligheter,
/

1 Det förefaller emellertid icke, som om Johan III efter förlikningen med sin 
broder i slutet av 1580-talet haft principiella betänkligheter mot ett nytt skifte.
På hertigens förnyade begäran om ett dylikt blev svaret snarare tillmötesgå
ende, ehuru konungen undskylde sig med de många riksvårdande ärenden han 
hade för händer och ej fann någon brådska behövlig. Se riksregistr. 4 juni 
1586, då ett nytt skifte tycktes stå för dörren, samt jfr hert. Karls registr.
22 jan. och 20 febr. 1589 med riksregistr. 11 febr. s. å. Under de sista må-, 
naderna av Johan III:s liv npptog samma fråga hans uppmärksamhet. Han 
tyckes då av egen drift velat få saken avgjord till följd av sin önskan att 
före sin död hava allt klart för en delning mellan sina egna söner. Se 
riksregistr. 18 okt. 1592.

2 En längd över dylika gods finnes bl. Handl. rör. Vasagodsen 4 (RA.)
8 Ett register på de »gods och gårdar, som hava varit uti kon. Gustafs tid 

för arv- och egnagårdar och finnas nu uti hertig Karls nya jordlängder för 
arv och eget» har varit bilägd Södermani. handl. 1595: K. 21 (KA.) och ut
visar alltså resultatet av åtgärder, som vidtagits före nämnda årtal eller tidi
gare än det bekanta brev av 1596, som omtalas längre ned i texten. De åter: ' 
bördade godsens antal enligt detta register utgjorde i Södermanland 249 hem
man, 59 torp, 29 utjordar och nio kvarnar samt i Närke 65 hemman, ett torp 
och fem utjordar. Rörande ett enskilt fall, se hertig Karls registr. 18 nov.
1594 (gods på Fogdön, igentagna från Per Brahes arvingar).
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sedan Karl från mitten av 1590-talet genom förhållandenas 
makt blivit ställd i spetsen för regeringen även i konunga- 
dömet och bl. a. därigenom satts i tillfälle att begagna det 
bevismaterial, som endast kammararkivet kunde erbjuda och 
som dittills åtminstone icke i full utsträckning stått till hans 
förfogande. Det var nämligen först genom en detaljgransk
ning av de äldre jordeböckerna möjligt att fastslå omfatt
ningen av Gustaf I:s arvgods, sådana dessa befunnit sig vid 
dennes död, i jämförelse med vad som sedan kommit på andra 
händer, och denna undersökning var så mycket svårare, som 
den andel kronan återförvärvat, senare övergått i form av 
donationer och förläningar till enskilda personer, vilkas inne
hav grundade sig på olika förfoganden och även rättsligt hade 
skiljaktig grund. Därtill kom, att de ändringar, som vid
tagits under de gångna åren beträffande förvaltningsformerna, 
ej underlättade en översikt av det faktiska läget.

Arv- och egnagodsen hade nämligen vid sidan av krono- 
godsen och de indragna andliga hemmanen i stor utsträckning 
såväl av konungarne som, ehuru i mindre omfattning, av hertig 
Karl använts som lönejordar åt tjänstemän i olika grader. 
Detta hade väl i allmänhet ägt rum i form av förläningar 
på behaglig tid, som när som helst kunde indragas och även 
voro underkastade täta växlingar, men vid sidan därav hade 
förekommit icke få verkliga donationer. Lagligheten härav 
kan visserligen ifrågasättas, för så vitt därmed avsågs disposi
tion »för evärdlig tid», såsom termen vanligen lydde, enär 
godsen otvivelaktigt voro hemfallna under villkoren i Gustaf l:s 
testamente, så snart donators släktlinje utdött och en annan 
gren av den gustavianska familjen inträtt i dess rättigheter, 
men detta spörsmål hade för det dåvarande endast teoretiskt 
intresse. Så länge Johan III:s mansstam ännu var i livet, 
voro hans ättlingar åtminstone i vissa fall bundna av dennes 
anordningar beträffande privatgodsen, och på särskild begäran 
av hertig Karl hade jämväl för dennes vidkommande dona- 
tionsrätten fastställts, ehuru med samma förbehåll rörande 
tiden eller »så länge den furstliga manslinjen till är».1

Så mycket mera borde en rubbning i de bestående förhål
landena anses betänklig och väcka oro på många håll, där

1 Se 1587 års konstitution om de kungliga ock furstliga rättigheterna, § 18 
(SRA., D. 2 : s. 765); jfr kon. Johans stadga 27 jan. 1582 (ibid., s. 631). 
1 båda fallen torde bestämmelserna gälla även arvgodsen, som dock uttryck
ligen omnämnas blott på sistnämnda ställe i icke alltför tydliga ordalag.
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man ansåg sig sitta i sin goda rätt, men hotades av ingrepp 
från en myndighet, vars befogenhet dessutom av andra skäl 
ej var obestridd. Icke desto mindre drog hertig Karl sig 
icke för att utnyttja sin nyvunna, men ännu långt ifrån all
mänt erkända maktställning till en åtgärd, som var ägnad 
att framkalla missnöje i vidsträckta kretsar, och vars laglig
het även ur synpunkten av hans egen åskådning på saken 
måste betvivlas. I en skrivelse till sina landbofogdar dels i 
Uppland, dels i Östergötland och Småland, befallde han desse 
den 8 sept. 15961 att med kvarstad belägga de gods, som be-1596 års brev. 
funnits redovisade i Gustaf I:s arv- och egnajordeböcker, men 
uteslutits ur 1572 års skifte. Till dess att rannsakning hål
lits om »hvem dem nu hafva och huru de därtill komna äro», 
skulle innehavarne förbjudas att uppbära räntorna.

Onekligen skulle en närmare undersökning om verkningarne 
av detta maktbud vara lockande ur mer än en synpunkt. Det 
Jigger nära till hands att tänka sig, hurusom de följande årens 
politiska motsättning mellan hertigen och de aristokratiska 
kretsarne kan hava påverkats av de privatintressen, som 
härigenom kommo med i spelet.2 Spörsmålet ligger dock vid 
sidan av nu föreliggande ämne och bör redan av denna an
ledning ej upptagas i detta sammanhang. Till följd av många 
omständigheter, av vilka några här skola antydas, hör också 
denna fråga till de mera svårlösta problemen.

Arv- och egnagodsen förvaltades nämligen sedan länge Arvgodsens 
blott i undantagsfall genom särskilda fogdar, ur vilkas räken- förvaltnin&- 
skaper hithörande uppgifter jämförelsevis lätt kunnat samman
plockas. Genom brev till samtliga fogdar inom furstendömet den 
26 okt. 1570 hade nämligen hertig Karl bestämt, att uppsikten 
över arvgodsen inom varje fögderi skulle övertagas av härads
fogden och från samma tid ingingo redovisningarne för dessa 
i de allmänna fögderiräkenskaperna. Endast i furstendömets

1 Brevet till den förre (Olof Svensson) är tryckt av L oenbobi i Handl. till 
kon. Carl XP.tes hist., Sami. 13 (1772): s. 195. Enligt hertig Karls registr. 
avgick s. d. en lika lydande skrivelse till Mikael Persson.

a I Örnhielms relation (s. 398) förekommer härom följande uttalande:
»Ibland de gods, som hertig Karl anno 1596 låtit för ridderskapet och adeln 
i qvarstad sätta, förnimmes ock vara en del af de inför k. Eriks nämnd igen- 
vunna gods, så att, oaktadt den genom domar erhållna vindicationen, sedan 
hertig Karl kom till regementet, månde H. K. M:t kännas vid godsen, så vida 
de uti dess högstsal. her faders jordebok funnos, hvilken H. K. M. höll före 
vara vissare än sådan orättvis nämnds sentens och dom, som är att se af 
H. K . M:ts donationsbref, gifvet anno 1600 den 14 aprilis Hans Styfvert uppå 
tre gårdar, Almö benämnda, oansedt de tillförene igenvunne voro».

7— 17243,3. Meddel. från Riksarkivet 2: 6. Almquist Lokalförvaltningen.



98 Lokalförvaltningen i allmänhet.

Västgötadel fanns en arv- och eget-fogde kvar intill 1579.1 
Men för de landbohemman, som hertigen ägde inom kunga
dömet, redogjorde fortfarande två särskilda fogdar, av vilka 
den ene till distrikt hade Uppland och Västmanland, den 
andre Östergötland och Småland. Till en början hörde till 
den senare även godsen i Västergötland, vilka från 1579 lågo 
under en av fogdarne i den del av samma landskap, som räk
nades till furstendömet. Då konungen i motsats till hertigen 
ej hade något arvgods utom de områden, där han själv var 
styresman, behövde han ej alls några landbofogdar, så snart 
han beslutit sig att följa det exempel hertig Karl givit inom 
sitt furstendöme. Någon anledning att hålla arvgodsens för
valtning skild från kronogodsens, när båda voro förenade i 
samma hand, förefanns icke heller. Dock dröjde det till 1583, 
innan Johan III bröt med den gamla ordningen, som under 
faderns regering betingats av särskilda förhållanden och sedan 
bibehållits. Men från nämnda år blevo även i kungadömet 
arvgodsen lagda under häradsfogdarne, ehuru tidpunkten för 
denna reform ej var alldeles densamma i de olika land
skapen. 2

De nya veder- Det säger sig självt, att det måste bliva ett tidsödande
kända godsen, göromål, att i de allmänna jordeböckerna föl ja vart särskilt 

hemman för att utröna växlingen av dess natur och eventuella 
indragning från enskilda innehavare och låntagare. Där 
landbofogdar bibehållits, såsom fallet var med hertig Karls 
arvgods utom furstendömet, låta sig verkningarne av 1596 års 
påbud däremot lätt påvisa. För att taga ett exempel indrogs 
ensamt i Trögds härad 57 gårdar, och bland dessa Ekholmen 
med underlydande, som sedan 1571 varit friherrskap inom 
de la Gardieska ätten. Denna donation var nämligen grundad 
på arv- och egnagods, och Ekholmen hade icke heller ingått 
i 1572 års skifte. En annan sak kan bliva, huruvida just 
hertigen hade någon rätt att tillägna sig dessa gods, efter
som de vid ett nytt skifte mellan samtliga arvgods lika väl 
kunde tänkas falla på konungens lott. Tills vidare var det 
nominellt heller icke fråga om annat än en kvarstad, som be
rodde på vidare utredning och icke heller i detta fall fast-

1 Sandb. saml. (KA.) X . "Westling, a. a., s. 22.
2 I Småland skedde fördelningen omedelbart efter 1583, i Uppland däremot 

fanns en lahdbofogde kvar ända till 1590. Möjligen är det denna sak, som 
åsyftas med en anteckning i Protokollon 5 nov. 1590: »Till samtliga fogdarne 
nti Upland ang. de gods, som äro Kongl. Maj:ts arv ocb egne.»
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ställdes. Men igångsättandet av dessa rannsakningar drog 
eljes ut på tiden, emedan de icke ansågos som någon skyldig
het för konungen, vilken tvärtom överlämnade initiativet åt. 
adeln, i den mån de förra innehavarne kunde och ville fram
lägga bevisen för sina rättigheter. Det ser för övrigt ut, som 
om målens upptagande till prövning berott på kunglig nåd, 
ty i sina postulater vid kröningsriksdagen 1607 ej blott be
tygade adeln sin beredvillighet att ingå i svaromål, utan an
höll, att några gode män skulle förordnas att upptaga och 
överse saken. Svaret blev tillmötesgående, men åtföljdes av 
ett villkor, som innebar ett öppet hot. Undersökningen skulle 
nämligen utsträckas även till de gods, som ej ännu blivit be
lagda med kvarstad, och i fall av bristande skäl och bevis på 
innehavets rättmätighet, skulle även dessa indragas.1 Det. 
lärer härav kunna slutas, att flertalet rättegångar då ännu 
icke voro anhängiggjorda, men att de kvarsatta godsen lika
fullt under de mellanliggande åren lytt under de kungliga, 
fogdarne. Detta blir då en ytterligare orsak till att källorna 
erbjuda så få upplysningar om kvarstadens verkningar i de 
enskilda fallen. Att den emellertid visade sig mycket givande,, 
framgår av de kända slutresultaten.

Med avseende på dessa är man nämligen bättre underrättad.. 
Konung Karl IX  hade vid sitt frånfälle samlat ej mindre än 
1,348 »nya vederkända» arvgods, och han hade således genom 
de av honom vidtagna reduktionsåtgärderna vunnit ett nästan 
alldeles lika stort antal hemman, som dem han mottog 1572, eller 
1,347.2 Dessa senare, vilka nu betecknades som »gamla arv
gods», hade likvisst genom förbättringar och byten vuxit till 
1,373. Sammanlagt innehade Gustaf I:s yngste son således i 
slutet av sin levnad ensam mer än hälften av faderns fasta

1 S. Bergh, Kari IX  ocb den svenska adeln 1607— 1609. Akad. afb. (1882),. 
s. 36, 40, 50 f. Under tiden pågingo från konungens sida fortsatta undersök
ningar rörande arvgodsen även i orterna. Se Handl. upplysande Finl. hist. 
under Karl IX:s tid, utg. af W aaranen , 3 (1866): s. 12 och 22— 41. Frågan blev 
under konung Gustaf Adolfs tid föremål för fortsatta underhandlingar i sam
band med spörsmålet om adelsprivilegiernas formulering. De privilegier, som 
gåvos adeln 10 jan. 1612, innehålla också en punkt, avsedd att undanröja det. 
missnöje, som Karl IX:s tillvägagångssätt uppväckt. Det heter här bl. a., att 
»var och en må njuta den jord och ägendom, som han med laga fång besitter,, 
allt intill dess honom något med laga dom ifrånvinnas kan, alldeles som lag 
förmå». Meningen upprepas ordagrannt i 1617 års privilegier, § 13.

2 Härtill kommo dessutom de 243 gårdar, som 1610 tillerkändes hertig 
Johan (se nedan). Samtidigt ansågs adeln fortfarande innehava 546 hemman,, 
som konung Johan »af oskiftan del» hade bortskänkt och bebrevat den
samma.
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egendom.1 Den årliga räntan av dessa hemman beräknades 
1610 till 28,110 daler (=  112,440 mark).

Hertig Johans . Häri ingick icke huvudmassan av konung Johans andel.
lVnd̂ andeM -K-onuilg Sigismunds arv var visserligen förverkat, men hans 

arvgodsen, broder hertig Johan d. y. hade beträffande arvgodsen inträtt 
i dennes ställe och kunde således göra anspråk på hela kvar- 
låtenskapen. Denna hans rätt erkändes också vid riksdagen 
i Norrköping 1600, ehuru därvid då fästes det för framtiden 
betydelsefulla förbehållet, »att Hans furstliga Nåde ej skulle 
vara mäktig att gifva något af sitt arv evärdligen, utan att 
det skedde med sådana villkor och förord, att riket åter måtte 
hafva någon expektans därtill igen». Genom Karl IX:s öppna 
brev den 12 mars 1605 insattes sedan hertigen högtidligen i sina 
rättigheter, »på det att Hans Kärlighet må hava något händer 
emellan till furstligt uppehälle och dagliga utgifter», till dess 
att han uppnådde den ålder, som skulle göra honom skickad 
att emottaga det honom erbjudna furstendöme. Samtliga de 
huvudgårdar, som tillfallit fadern, uppräknas även i sonens 
brev. Dock göres ett förbehåll för hertiginnan Sofias rätt 

• till livstidsbesittning av Ekolsund och Venngarn, som till
försäkrats henne av Johan III såväl för hennes »sorgliga lä
genhets» skull som på grund av hennes fordran på ännu obe
tald brudskatt. Även landbohemmanens antal var fullkom
ligt lika utom i Västergötland, där de nedgått från sjuttio 
till trettio, så att hela summan blir 1,189 i stället för tidigare 
1,229.2 Om också hertig Johan således i stort sett ej kunde

1 Fördelningen var följande:

A n t a l  l a n d b o r

Gamla
arvgods

Nya veder
kända gods Summa

Inom furstendömet (Södermani., Närke,
V ä r m l . ) ............................................. 479 364 843

» Uppland ........................................ 153 215 368
» Västm anland.................................... 46 351 397
» Östergötland.................................... 255 159 414
» Småland . . . : ...................... 304 212 516
» V ästergötla n d ............................... 136 47 183

Summa 1,373 1,348 2j721

2 Möjligen är den anmärkta olikheten beroende pä felskrivning i riksregistra- 
turet, ur vilket urkunden är tryckt i Hist. handl., D. 1: s. 60. Summorna äro 
i  brevet ej utförda och giva därför ingen ledning.
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beklaga sig över det sätt, på vilket han tillhandahölls sitt 
arv, lågo givetvis frön till framtida tvister i konung Karls 
förfarande att för egen räkning lägga sig till med alla de 
nya vederkända godsen. När tidigare dennes egna protester 
uppväckts, emedan en del av hané fäderne på ganska 
goda grunder berövats honom av kronan, fanns tydligen än 
mera fog för en gensaga från hertigens sida mot ett fullkom
ligt ensidigt igenbördande av en egendom, som lika mycket 
var hans egen som farbroderns, så snart kronan avstått från 
sina anspråk.

Hertig Johans ställning gent emot den regerande grenen 
av Vasahuset var som bekant, trots hans ungdom och relativa 
maktlöshet, stark till följd av hans obestridligen större rätt 
till tronen enligt successionsordningen. Också behandlades 
han alltid av farbrodern med en hänsynsfullhet, som var denne 
i de flesta andra livets förhållanden ganska främmande. När 
därför hertigen började röra vid arvgodsfrågan, befanns 
konungen icke alldeles obenägen för en överenskommelse. På 
våren 1608 förenade sig de båda parterna om ett förslag att 
underställa sina skiljaktiga intressen vissa deputerade av rik- 
sens råd. Desse avgåvo också den 23 mars s. å. sitt betänkande 
över de punkter, som förelagts dem till avgörande.1 Med an
ledning av vad sålunda förekommit, fick hertigen den 13 april 
1608 en kunglig försäkran om rätt att tillby ta sig arvgodsen 
inom furstendömet mot vederlag på annat håll, varmed han 
också förklarade sig tillfredsställd. Men när verkställigheten 
skulle äga rum, befunnos östgötagodsen i stor utsträckning 
antingen bortgivna eller förlänta, varför kamrerarne Anders 
Nilsson och Peder Andersson den 17 mars 1609 befullmäktigades 
att härom anställa undersökning,2 som resulterade i kvarstad 
på ett antal gods, som längre fram indrogos av samma skäl 
som de tidigare vederkända godsen. Då således av här be
rörda omständigheter ej längre några hinder mötte att skrida 
till den slutliga uppgörelsen, framlade konung Karl den 12 febr..

1 Öbnhielms relation, s. 401. Att konungens ock hertigens mellanhavanden 
redan tidigare varit föremål för rådets yttrande, ses av Medd. fr. Sv. RA., 
H. 7 (1883): s. 50.

2 Fullmakten är, jämte flera hithörande handlingar, tryckt av L oenbom i 
Handl. til konung Carl XI:tes historia, Sami. 13 (1772): s. 197 ff. —  Jfr 
k. br. 2 mars 1609, av vilket framgår, att konungen ej ville erkänna någon 
rätt för hertigen att vederkänna sådana gods, som bortskänkts av Johan III, 
men sedermera förklarats förbrutna. Dessa borde nämligen anses som krono- 
egendom.
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1610 sitt förslag, huru han tänkt sig saken ordnad. Han 
framdrog även häri sitt tidigare klander av 1572 års skifte, 
vilket han nu dessutom fann orättvist bl. a. därigenom 
att konung Johan fått sig tilldelt flera huvudgårdar än han 
själv. Han fordrade därför att för egen räkning få övertaga 
Örbyhus och Hammersta, som hertig Johan redan bekommit. 
Beträffande däremot de hya vederkända godsen, om vilka det 
egentligen skulle vara fråga, erbjöd han visserligen en del
ning, ehuru enligt grunder, som för honom själv voro synner
ligen förmånliga. Han ville nämligen behålla alla de veder
kända gods, som voro belägna i Uppland och Västmanland, 
samt den större delen av de gårdar, som reducerats i Öster
götland, Småland och Västergötland, till ett sammanlagt antal 
av 897, men erbjöd hertigen av dessa senare endast 243. För 
att utjämna den betydliga skillnaden hänvisades den sist
nämnde att göra sig betäckt genom indragning av de hemman, 
till ett beräknat antal av 546, som konung J ohan »af oskiftan 
del» bortskänkt och bebrevat adeln och denna ännu ansågs 
hava kvar. Om något förvärv genom byte för hertigens räk
ning av alla arvgods i Östergötland var sålunda icke längre 
tal. Förslaget är för övrigt märkligt även därför, att ingen 
hänsyn tagits till den betydande mängden av reducerade 
gårdar inom Södermanland, Närke och Värmland samt den 
del av Västmanland, vi] ken tillhört konungens furstendöme, 
ehuru deras belägenhet inom det sistnämnda ej på minsta 
sätt hade med föreliggande fråga att skaffa, och något undan
tag från delning ej ifrågasatts för de gods, som lågo inom 
hertigens furstendöme. Detta avsteg från rättvisan beaktades 
dock ej eller gjordes i varje fall icke för tillfället till föremål 
för anmärkning. Däremot ville hertig Johan ej emottaga an
budet om gottgörelse i de till adeln bortskänkta och fort
farande av densamma innehavda hemman, »emedan deras 
possessorer icke ännu inlagt de skäl och brev, som de hava 
att försvara samma gods med», och dessas förvärv sålunda var 
all ovisshet underkastat. Han vidhöll därför sitt påstående 
om ett byte jämnt om jämnt mellan de redan vederkända 
godsen och föreslog gemensam aktion beträffande de övriga.

1610 års Skriftväxlingen mellan de båda fränderna fortsatte sedan 
hävdebyte. hela året, utan att man kom till något avgörande i huvud

saken.1 Däremot ordnades frågan om örby hus med under- 
1 Se Riksreg. 14 maj och 24 juni 1610 samt jfr nedan s. 105, noten 2.
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lydande i enlighet med konungens önskan. Visserligen hade 
hertigen tidigare fordrat att mot dess avstående bekomma 
Skenas jämte så många hemman, som kunde befinnas utgöra 
skäligt vederlag, och ett sådant byte hade blivit honom form
ligen lovat 1608,1 men i dess ställe mottog han den 11 aug.
1610 de s. k. Patagodsen, som blott utgjorde tio och ett halvt 
hemman, vilka lades under Strömsrums gård. Dagen därpå 
överlät han Örbyhus jämte därtill lydande enskilda ägor till 
konungen, varvid det endast var tal om dennes vanlott på 
sätesgårdar vid 1572 års skifte, eller just det skäl, som 
konungen framfört för åtgärdens berättigande.

Så stod saken vid Karl IX:s död, och frågan om hertig Frågan om 
Johans förnöjande gick således i arv till den nya regeringen.
Denna tog också så till vida itu med problemet, att de 243 sens natur, 
hemman av de vederkända godsen, vilka den gamle konungen 
förklarat sig vilja avstå till hertigen, utan vidare överlätos 
på denne i samband med den uppgörelse, som i december
1611 träffades rörande flera likaledes svävande frågor rörande 
furstendömet (se ovan, s. 29). Därvid fästades emellertid 
det villkor, att dessa arvgods skulle emottagas och anses som 
kronogods, vilket föranledde förbehåll från hertigens sida om 
fri och öppen talan. I sådant avseende gjorde han också 
sedermera flera gånger gällande, att detta villkor ej kunde 
godkännas under annan förutsättning, än att godsen tillhanda- 
höllos honom inom hans eget furstendöme. I motsatt fall be
gärde han som förut ett fullständigt skifte med sina kusiner 
i enlighet med Gustaf I:s jordeböckers vittnesbörd. Första 
gången, då frågan på allvar var uppe efter 1611, synes varit 
1613, då möjligheten av Karl Filips förestående avflyttning 
till Kyssland gav hertig Johan anledning att söka dessförinnan 
nå en lösning. Denna strandade emellertid då på änkedrott
ningens obenägenhet att i sin sons omyndiga år »byta eller 
bebreva något bort, som Hans Kärlighet tillkom».2

Yid 1617 års riksdag avgav Gustaf II Adolf med anledning Gustaf II
av hertigens förnyade framställning i samma ämne ett svaro- Adolfs stånd 
___________ J °  punkt i arv-

1 Änkedrottning Kristina säger uttryckligen i skrivelse till hertigen 20 maj S°dsfrågan. 
1613 (Svenska archivum, T. 1 (1766): s. 184), att »vår salige käre herre gav
därpå sin försäkring och Hans Kärlighet sin revers däremot, att samma byte 
framdeles skulle ske, när som godsen på bägge sidor voro översedde och räntan 
rätt avräknad», fastän sedan verkställigheten uteblev, när deras kärligheter 
»ändå intet kunde ^omma till något fullkomligt beslut».

2 Den 1613 förda skriftväxlingen är tryckt i Svenska archivum, T. 1 (1766): • 
s. 159— 186.
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mål, som innehåller uttalanden och medgivanden av stort in
tresse.1 Han framlade däri två alternativ, som han fann för 
sin del antagliga. I  en historisk återblick på arvsfrågans 
tidigare behandling fastslog han, att det var Johan III, som 
givit anledning till senare uppkomna svårigheter därigenom 
att han trots d.v. hertig Karls protester uteslutit så många 
hemman ur 1572 års skifte under förevändning att de voro 
av krono natur. Hertig Karl hade likaledes aldrig godkänt 
de avsöndringar från arvet, som dels (under Erik XIV:s tid) 
på rättslig väg, dels (under Johan III) av nåd tillslagits 
adeln. Själv »ogillade» Gustaf Adolf icke Gustaf I:s jorde- 
böcker, men kunde å andra sidan lämna Johan III:s åtgärder 
åt sitt värde. Ville hertig Johan ställa sig på samma stånd
punkt som denne, och funne han således arv- och egnajorde- 
böckerna »hava fel och vara osannfärdiga», fordrade konse
kvensen, att de nya vederkända godsen ansågos som krono- 
gods, varav åter följde, att de borde tillhöra hertigarne inom 
deras furstendömen och konungen i övriga delar av riket. 
Men gav man å andra sidan jordeböckerna vitsord, och voro 
godsen i deras helhet således arvgods, vore det icke mera än 
tillbörligt, att alla de hemman, som av Johan III bortgivits, 
avräknades på hans sons arvslott, alldenstund Karl IX:s söner 
ej voro »skyldiga att umgälla, hvad en annan i så måtto 
gjort och brutit haver». Visade det sig ändock, att hertig 
Johan fått för litet, kunde sådant rättas.

Ville emellertid denne ställa sig varken på den ena eller 
andra ståndpunkten, utan var hans avsikt endast att få till 
stånd en överenskommelse rörande de arvgods, som lågo inom 
Östergötland och delvis innehades av hertig Karl Filip, ställde 
sig saken än enklare. Ty bevisades dessa vara kronogods, 
borde de utan vidare tillerkännas hertig Johan. Men kunde 
de däremot genom laga dom förklaras vara arvgods, vore 
tiden inne för ett byte och en jämkning, varigenom var och 
en kunde få sitt. För egen del var det konungen likgiltigt, 
i vilken riktning frågan löstes, »alldenstund vi arve- och 
krohogodsen under en rätt och lika makt mena oss besitta».

Huru hertigen i sak ansåg denna skrivelse är icke känt. 
De uppslag den innehöll fullföljdes emellertid icke, och detta 
till en början därför att hertig Johan själv begärde uppskov 
till undvikande av »all vidlyftighet», som han fann äga rum,

1 L oenbom, a. a., s. 209.
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om formlig rättegång skulle anställas.1 Kort därpå inträffade 
i mars 1618 hans frånfälle,. varigenom alla vidare åtgärder 
onödiggjordes. Alla hans arvgods, både de som han själv 
besuttit och de, på vilka han förgäves gjort anspråk, kommo 
därefter att tillfalla konungen och hans broder.

Fördelningen av Karl IX:s arvgods mellan hans söner hade Arvskiftet 

denne själv i livstiden verkställt genom k. brevet den 16 okt.
1610.2 Han förordnade däri, att efter hans död hertig Gustaf Karl Filip. 
Adolf skulle behålla Strömsholms och Örby sätesgårdar samt 
1,464 hemman, belägna i Uppland, Västmanland, Småland och 
Västergötland. Av dessa voro 639 gamla och 825 nya veder
kända arvgods. Den yngre sonen Karl Filip fick på sin lott 
Gripsholm, Hävsnäs och Skenäs jämte 1,257 gårdar, som alla 
lågo inom dennes furstendöme utom 414 hemman i Östergöt
land, av vilka 159 voro vederkända. Av hela Karl Filips 
andel steg det sistnämnda slaget till 523 mot 734 gamla arv
gods. Som synes hade det genom detta skifte rätt väl lyckats 
att förverkliga ett gammalt önskemål om godskomplexens 
fördelning på de områden, över vilka de nya innehavarne ägde 
råda som landsfurstar. Det enda undantaget utgjorde Karl 
Filips egendomar inom Östergötland, vilka också, efter vad 
redan omtalats, blevo föremål för hertig Johans åtrå och ovan 
skildrade underhandlingar. Den skillnad, som förefanns mel
lan de båda lotterna med avseende på gårdarnes antal, så att 
Gustaf Adolf erhöll ej mindre än 207 hemman mer än hans 
broder, utjämnas till den senares förmån, om hänsyn tages 
till avkastningen. Av denna beräknades nämligen blott 13,690

1 Hertig Johans brev 19 jan. och 8 febr. 1618 till Gustaf II Adolf (tr. i 
Sv. archivum, T. 1, s. 213— 217).

2 Hist. handl., D. 1 (1861): s. 64— 66. Genom ett brev av samma dag (tr. 
av L oenbom, a. a., s. 206) bestämde konungen, att hans döttrar, som ej ägde 
lott i arvgodsen, utöver den brudskatt, vartill de i överensstämmelse med 
Gustaf I:s testamente och riksens ständers sedermera givna försäkran skulle 
vara berättigade, borde av sina bröder bekomma vardera 12,000 daler att be
talas inom tvä, år, och detta förfogande motiverades därmed att arvgodsen av 
konungen förbättrats »med några tusen(!) gårdar, som tillförene hava varit oss 
ifrån», så att sönerna »därav en ståtlig inkomst och ränta årligen hava kunna».
—  Att emellertid båda dessa brev varit färdiga till expedition mer än ett halvår 
tidigare ses af riksregistr., där de äro införda redan under 31 mars. Skiftesbre
vet bar i denna tidigare redaktion en något avvikande formulering för så vitt 
som jämte Örbybus även Hammersta tillagts Gustaf Adolfs lott. Då först
nämnda ägendom på våren 1610 ej ännu tillhörde, och den senare aldrig kom 
att tillhöra Karl IX:s arvgods, är det tydligt, att underhandlingarne med her
tig Johan dels pågått längre tid, dels ej åstadkommo det resultat konungen 
från början tänkt sig, varav dröjsmål och omredigering blevo följden. .
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daler komma på den äldre mot 14,420 daler på den yngre 
sonens lott.

Arvet efter Till dessa ansenliga rikedomar lades den 31 ang. 1619 genom
av̂ Öster̂ öt11 ny ^  skifte även hertig Johans del. Därvid är det emel- 

iand.° lertid påfallande, att arvet éfter denne var långt mindre än 
man kunnat vänta. Själv i saknad av barn, vilkas intressen 
kunnat ligga honom onl hjärtat, och utan någon förmåga att 
sköta sin ekonomi, hade hertigen föga bekymrat sig om arv
godsens bibehållande, utan i stor utsträckning använt dem 
till gåvor åt vänner och tjänare även i form av allodialdona- 
tioner. Dessa dispositioner överskredo väl i dubbelt hänse
ende hans befogenhet, för så vitt de avsågo längre bestånd 
än hans egen livstid, eftersom de bortskänkta egendomarne 
dels enligt Gustaf I:s testamente ej fingo förskingras till 
förfång för övriga släktlinjer, dels enligt 1600 års riksdags
beslut statens »expektans» satts som villkor för erkännandet 
av hertigens arvsrätt. Men i motsats till den uppfattning, 
som tidigare gjort sig gällande vid liknande tillfällen, synes 
vid 1619 års skifte ingen ifrågasatt dylika förfogandens gil
tighet. Det blev en senare tid förbehållet att med under
kännande av deras kraft förtaga deras verkningar.

I stället för det halft annat tusental hela gårdar, som bort 
ingå i hertig Johans dödsbo, funnos till fördelning kvar ej 
stort mer än hälften. Antalet ökas dock något, om man där
till lägger de rätt talrika halva hemman och torp, som delvis 
uppvuxit under de senare åren. Vid skiftet iakttogs ej längre 
regeln att så mycket som möjligt lokalt sammanföra varje 
lott för sig, utan hemmanen i vart landskap delades någor
lunda lika, varefter lottning företogs mellan arvtagarne. Her
tig Karl Filip bekom därigenom ägendomar även i de pro
vinser inom konungariket, i vilka han förut ej haft några 
gods. De olika lotternas utseende framgår av vidstående 
översikt.

Som bekant kom ej heller denna fördelning att länge äga 
bestånd. Genom hertig Karl Filips död i januari 1622 sam
lades allt vad ännu fanns kvar av de gustavianska arvgodsen 
i konung Gustaf Adolfs hand. Med ledning av ovanstående 
utredning bör deras antal vid denna tid kunna uppskattas 
till över 3,500 hemman, alla smärre lägenheter oberäknade. 
Det tusental gårdar eller något mera, som således saknas av 
Gustaf I:s kvarlåtenskap, får skrivas dels på hertig Johans
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Konung Gustaf Adolfs 
andel

Hertig Karl Filips 
andel

1

Hemman
Torp

Hemman
Torp

Summa

Hela Halva Bergs- Hela Halva

Uppland . . . . 139 9 ‘ — 8 151 6 29 342
Södertörn . . . — — — — 58 7 — 65
Östergötland . . 52 15 — 1 50 44 8 170
Småland . . . . 116 57 — 11 103 48 1 336
Västergötland . . 27 6 — 2 28 5 . — 68
Västmanland . . 30 — 24 — — — — 54
Finland . . . . — — — — 22 — — 22

Summa 861 87 24 22 412 110 38 1,057

konto, dels återfinnas de i det antal, som förblev i adelns 
händer vid Karl IX:s räfst.

# *

Det återstår att något beröra den användning arvgodsen 
fingo, sedan de ånyo samlats till den väldigaste privata jord
egendom, som funnits i Sverige under nyare tid. Som bekant 
lade Gustaf II Adolf den 31 aug. 1624 en fast grund för Uppsala 
universitets ekonomiska styrka och därmed för dess framtida 
utveckling genom en donation, till allra största delen bestå
ende av hans egna arvgods.1 Dessa hemman, som uteslutande 
lågo i Uppland och närgränsande härad av Västmanland, om
fattade dock ett antal av blott 272 hela gårdar2 eller icke 
ens på långt när en tiondedel av ens de då behållna gusta
vianska arvgodsen i deras' helhet.

1 Donationsbrevet offentliggjordes i årstrycket (flera upplagor) och är seder
mera ånyo tryckt av C. Annerstedt i Upsala universitets hist., Bih. 1 (1877): 
s. 206— 211. Utom arvgods donerades tionden av tre socknar i Västmanland 
■och fem socknar i Hälsingland.

2 Den vanliga uppgiften om ett antal av »öfver 300 gårdar» äger sin rik
tighet, om halva hemman och smärre lägenheter medräknas. Gåvobrevet upp
tager nämligen 271 hela, ett trefjärdedels (i texten fört till föreg. siffra), 76 
halva och 30 kvartshemman jämte nio torp, femton utjordar, tre kvarnar, åtta 
vretar och »fjäll» samt tre ängslotter. Till jämförelse med övriga uppgifter 
om hemmantalet i föréliggande framställning är endast den till hela gårdar 
hänförliga siffran duglig.

Donationen 
till Uppsala 
universitet.

V

I
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Arvgodsens 
natur efter 

1622.

Beträffande den stora massan övriga gårdar kommo dessa, 
som efter de sista skiftena ånyo lagts under särskilda fogdar, 
vilka för de skilda ägarnes räkning var för sig haft deras 
uppbörd om händer, att efter den siste hertigens död omhän- 
derhavas av statens vanliga förvaltningsorgan. Detta förhål
lande har väckt ett visst uppseende, och man har däri velat 
inlägga ingenting mindre än en överlåtelse till kronan av dessa 
hemman, som dock fortfarande bokfördes i jordeböckerna som 
arvgods.

Denna uppfattning, som framträdde först vid 1600-talets 
slut, tarvar dock för att kunna godkännas en bekräftelse, som 
icke kunnat presteras. De faktiska förhållandena synas icke 
heller giva densamma något som helst berättigande. För det 
första har ej kunnat påvisas något kungligt brev, varigenom 
en sådan donation kommit till, och icke ens någon befallning 
rörande den gemensamma förvaltningen av arvgodsen och 
statens uppbörd genom kronofogdarne är känd. Men i och 
för sig innebar en sådan anordning ingenting uppseendeväc
kande. I det föregående har omtalats, att alldeles samma 
förfaringssätt begagnades av såväl hertig Karl som Johan 
I I I ,1 utan att man däri sett något märkvärdigt. Saken får 
tvivelsutan betraktas som en lämplighetsåtgärd, som vidtogs, 
så ofta furstemakten och den privata äganderätten inom de 
olika orterna sammanföllo, men som åter upphävdes, när sär
skilda ombud krävdes för bevakande av ett särintresse. Men 
att ett dylikt skulle kunnat göra sig gällande hos konungen 
som privat jordägare gent emot konungen som statsöverhuvud 
ingick ej i dåtida föreställningssätt eller blev åtminstone 
icke av kronans bärare erkänt. Till bevis av denna sats är 
tillfyllest att hänvisa | till Gustaf Adolfs ovan citerade ord 
om den lika makt och rätt, varmed han disponerade såväl 
kronogodsen som sina ärvda gårdar. Avkastningen av båda
dera hade under hela Vasatiden använts på samma sätt till täc
kande av statens allmänna och regentens personliga behov, 
och någon skillnad gjordes icke heller under Gustaf Adolf. 
Det är för övrigt mycket rimligt, att saknaden av bestäm
melser i ämnet står i samband med upplösningen av den

1 I riksregistraturet kar ej keller från Jokan III:s tid kunnat med vissket 
påvisas något brev rörande denna sak, som emellertid kan iakttagas direkt i 
räkenskaperna. Jfr ovan s. 97 f., där kertig Karls förordning i ämnet är omta
lad, ock där en protokollsanteckning omnämnes, som i alla kändelser blott 
angår Jokan III:s gods i Uppland.
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gamla fogdeförvaltningen i början av 1620-talet. Uppbörden 
från arvgodsen liksom från övriga hemman övertogs av de då 
antagna arrendatorerna, och några av- och tillsättningar av 
landbofogdar behövdes helt enkelt icke. Men samtidigt utfär
dades nya bestämmelser för jordeböckernas förande genom de 
nyupprättade landshövdingeämbetena, och i dessa nya register 
infördes de olika hemmanen inom länen med anteckning om 
deras natur. Arvgodsens egenart hade icke därigenom för
ändrats, lika litet som äganderätten till skattehemmanen även
tyrades genom en liknande bokföring. Hade förhållanden in
trätt, som ännu en gång påfordrat tillämpning av Gustaf I:s 
testamente, hade en ny delning kunnat ske utan hinder av några 
åtgärder, vidtagna av Gustaf Adolf. Denne upphävde lika 
.litet sin farfaders dispositioner, som han »ogillade» dennes 
jordeböcker.

En annan sak är, att kronan efter den gustavianska »mans- 
stammens» utslocknande blev ende arvinge till dess domäner. 
Även om man ej vill erkänna, att drottning Kristina, efter
som hon besteg tronen, kan tänkas berövad arvsrätten, som 
enligt det ursprungliga, av ständerna gillade testamentet och 
senare förtydliganden ej annars tillföll kvinnliga medlemmar 
av ätten, lärer dock hennes särställning bortfallit genom hen
nes avsägelse av kronan. Någon överflyttning av hennes an
språk på efterträdaren är i varje fall utesluten, då denne här
stammade från Yasahuset endast genom sin moder, som ej 
blott i k. brevet den 16 okt. 1610 uttryckligen frånkänts 
alla rättigheter i arvgodsen, utan även mottagit ersättning 
härför i penningar.

Kronans rätt till arv och eget var detta oaktat ganska 
oklar och ansågs ej ens under 1600-talets senare hälft utredd. 
Frågan gömde emellertid så många problem av praktisk art, 
att den i längden ej kunde hållas svävande. Därför igång
sattes också under Karl XI:s regering flera undersökningar, 
av vilka några resulterade i betänkanden, som sedermera till 
en del blivit tryckta.1 Ehuru dessa utredningar synas vara

1 Att frågan om arv och eget varit före vid 1686 års riksdag, ses av Sveri
ges ridderskaps och adels riksdags-protokoll, Ser. 1, D. 15 (1899): s. 105. Se- 
.nare inrycktes en framställning av arvgodsens historia i den värdefulla R e la 
tion om biskops-, canonie-, prebende-, kyrko- och klostcrgods och deras reduktion», 
som på nådig befallning avlämnades 8 sept. 1691 av Cl. Örnhielm, S. Leijon- 
marck, A. Engberg och J. Pering, och som är tryckt i Handl. rör. Skand. hist., 
D. 21— 2$. Den är av mig i det föregående flitigt använd och citerad under 

.namn av Örnhielms relation. Originalet förvaras i riksarkivet, men ett band,
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gjorda med sakkunskap, omdöme och noggrannhet, äro de ej 
alldeles fria från påverkan av de nya idéströmningar, som 
genomgingo reduktion stiden. Icke desto mindre saknas i dem 
varje påstående, att arv- och egnagodsen skulle av Gustaf 
II Adolf formligen hava donerats till kronan.1 Men i det 
kungliga brev till reduktionskommissionen den 19 sept. 1693, ge
nom vilket Kungl. Maj:t slutligen tog ställning i frågan om 
giltigheten av enskilda förvärv av arv- och egnahemman, har 
genom en oberättigad skärpning av vissa uttryck, hämtade 
ur ovannämnda utredningar, saken fått ett annat utseende.. 
Det heter nämligen här, att arv och eget »efter konung Gu
staf Adolfs gottfmnande anno 1622 icke utan orsak med kro
nan och dess gods vordet inkorporerat och i kronans jorde- 
böcker infört». Det var då icke heller underligt, att Kungl. 
Maj:t underkände alla donationer av arvgods såsom »stridande 
mot testamentsordningens mening, orsak och utseende» samt 
förklarade dem »böra dependera endast av rikets och kronans 
rätt samt ej längre bliva beståndande än den regerande ko
nungen behagar».2 Därifrån var steget sedan icke långt till en 
formlig förändring av arvgodsens natur. Förslag härom väck
tes av kammarkollegium den 11 nov. 1696 i samband med dess 
projekt till den nya jordeboksmetod, som stadfästes av Kungl. 
Maj:t den 20 nov. s. å. I enlighet härmed skulle för framtiden 
iakttagas bl. a., att arv- och egnagodsen i kronans jordeböcker

som innehållit allegater av bestyrkande urkunder, efterfrågades förgäves redan 
på 1720-talet och har aldrig återfunnits. Ett inom reduktionskommissionen 
uppkommet spörsmål, huru förfaras skulle med gods, som från arv och eget 
kommit i privatorum händer genom hertigarnes donationer, och huruvida dessa 
gods kunde anses underkastade reduktion, gav senare anledning till en under
dånig förfrågan, för vilken ursprungligen ett memorial av kommissionens no
tarie, A. Hägerflycht, låg till grund. Saken remitterades till lagkommissionen,, 
som å sin sida infordrade ett utlåtande av S. Leijonmarck, vilket kan anses 
som ett utdrag ur ovannämnda relation, i vars författande denne deltagit. 
Detta betänkande är tryckt av S. L oenbom i Handl. til kon. Carl XI:s hist.,. 
Sami. IB (1772), jämte flera ämnet vidkommande bilagor av kungl. brev m. m.

1 Örnhielms relation har härom blott följande passus: »Sedan hertig Karl 
Filip d. 25 januari anno 1622 avsomnade, föllo alla arvgodsen till k. Gustaf 
Adolf allena och sedermera fördes in i kronans jordeböcker, dock mest under 
särskild titel eller annotation av arv och eget, ehuruväl en del 1 andsbokhållare 
eller fogdar sådant sedan så noga ej observerat, utan lämnat bort deras förra, 
titel och fört dem under krono, emedan både krono och alla arv- och egna- 
godsen av den gustavianska familjen då hörde en regent och arvinge, näml. 
k. Gustaf Adolf, och efter H. K. M:ts död, dess endaste arvinge både till kro
nan och godsen, Hennes Majestät drottning Kristina, till.»

2 De citerade styckena återupprepas i Kungl. Maj:ts proposition till sekreta. 
utskottet 4 nov. 1693, vilken är tryckt av A. Nordencrantz i hans anonymt 
utgivna skrift »Märkvärdiga jämförelser, af 1672 års berättelse om Sveriges- 
finance-värks tilstånd . . . och sidst af 1772 års- tilstånd . . .» (1772), s. 26 ff..
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redovisades som kronohemman.1 Tillämpningen av denna för
ordning drog dock ut på tiden, och saken genomfördes ej 
fullständigt förrän på 1720-talet, då de sista resterna av Gu
staf I:s sammanskrapade ägendomar förlorade den beteckning, 
som dittills vittnat om deras ursprung.

1 Jan Eric A lmquist, Ett försök under Karl XII:s regering till grundskat
ternas förenkling i samband med ny jordeboksmetod (Karol. förbundets årsbok 
1916), s. 206 och 211.
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De äldsta 
fogderäken- 

skaperna.

III.

Fögderiförvaltningen i allmänhet, Arrenden.

För de första åren av Gustaf I:s regering är vår känne
dom om förvaltningen inskränkt till de upplysningar, som 
kunna hämtas ur riksregistraturet. Ehuru åtskilliga fogde- 
utnämningar där finnas införda och ännu flera fogdar omnäm
nas, är denna källa icke tillfyllest för. att giva en fullständig 
bild av den dåtida fögderiindelningen. De äldsta räkenska
perna gå emellertid tillbaka till 1527 och finnas för de när
mast följande åren bevarade åtminstone något så när fullstän
digt i ett samlingsband, som huvudsakligen innehåller redo
visningar från 1529 och 1530, men dessutom enstaka räkningar 
av något äldre och yngre data. Alla landskap äro här repre
senterade med undantag av Närke, som i sin helhet var för
länt, samt vissa av de norrländska och finska orterna, Forssell, 
som vid utarbetandet av sin Sveriges inre historia ej synes 
hava känt till denna källa, har sedermera ur densamma häm
tat vissa uppgifter till sin edition av Undervisningen om ri
kets ränta 1530—1533.1 Men intet försök har hittills gjorts 
att utnyttja samma handlingar i förvaltningshistoriskt hän
seende,2 ehuru de givetvis erbjuda mycket av intresse just ur 
denna synpunkt. Det lider nämligen intet tvivel, att vi här 
hava att göra med själva originalhandlingarne, sådana dessa 
uppställts i kammaren vid den redovisning, som fogdarne per
sonligen gjort därstädes, och att de sålunda äga ett bestämt 
vitsord beträffande fögderiområdenas omfång framför de an- 
drahandskällor, som föreligga just från samma tid.3

1 Hist. handl., D. 11:1 (1879). I noter lämnas bär ur fogderäkenskaperna 
uppgifter om de olika orternas fodring ocb sakören m. fl. skattetitlar, i den 
mån dessa antingen saknas eller visat sig mindre tillförlitligt uppgivna i den 
publicerade bandskriften.

2 Räkenskapen för Viken (Bobuslän) 1527— 31 är emellertid tryckt i Norske 
Regnskaber og Jordeboger IV  (1906). s. 397— 427.

3 Se F orssell, a. a., s. 32, där uppgifterna äro bämtade ur räntekammar
böckerna, men varken äro alldeles fullständiga eller felfria. Egendomligt nog 
äro den åberopade författarens uppgifter mera korrekta i hans tidigare utgivna 
gradualavbandling, vars innehåll i omarbetat skick ingår i det citerade större 
arbetet.
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Det framgår bl. a. av denna samling1, att fogdarnes antal — Fogdesysslor- 
såsom Forssell också anmärkt — omkring 1530 var bortåt sextio,
Icke stort mer än hälften av dessa fogdar hade emellertid 
några sammanhängande territoriella distrikt. De övriga voro 
redogörare för enskilda gårdar, fisken, arv- och förbrutna 
gods, kloster-, prebende- och allehanda kyrkohemman samt 
för de särskilda slag av inkomster, som gingo under namn 
av biskopssakören och biskopsfodring. Härav inses lätt, vil
ken stor betydelse kyrkoreformationen och de därmed i sam
band stående händelser hade även för den civila lokalför
valtningen, vars organ med hänsyn till de nyvinningar staten 
gjort måste i en proportionsvis högst väsentlig grad förökas.2

Då kyrkogodsen i allmänhet fortforo att förvaltas för sig 
själva under större delen av Gustaf I:s regering, blev också den 
därav beroende ökningen i fogdarnes antal tills vidare kon
stant. Men de indragningar av tjänstelän, som ägde rum i 
början av 1540-talet, gåvo därjämte anledning till upprättandet 
av nya territoriella fögderier, så att antalet fogdar 1543 beräk
nats till omkring 70. Under de närmaste två decennierna skulle 
emellertid denna siffra ungefär tredubblas, och denna hastiga
utveckling kräver en närmare förklaring.3 Delvis berodde ök----—----  *

1 Ännu på 1890-talet var samlingen inhäftad i ett pergamentsomslag, som 
lär hava befunnits utgöra ett brev från kardinalkollegiet i Rom, men som då 
avlägsnades. Sedermera bar volymen försetts med ett modernt band med rygg
titel »Fougtbernes räkenskap 1529— 1533», varemot kan anmärkas, att årtalen 
så till vida äro vilseledande, som räkenskaper även från åren 1527— 1528 ingå 
i samlingen. —  Volymen innebållev dubbla register, upprättade på 1870-talet 
av V. Örnberg, dels över fogdarnes namn, dels landskapsvis. De lida emellertid 
av åtskilliga misstag, som göra försiktighet nödig vid deras begagnande, såsom 
då t. ex. Vässunda gård uppföres under Uppland (i stället för Finland), Dals 
härad (i Östergötland) sammanblandas med Dalsland, Viste (i Västergötland) 
med Vista (i Småland) o. s. v.

2 Om kyrkoreduktionen samt de indragna godsen av kyrklig natur se Fors
sell, Sveriges inre hist., D. 1 (1869), vars tredje kapitel (»Statens vinst af 
kyrkan») ocb flesta bilagor äro ägnade detta ämne. Den utredning, som där 
lämnas, är i jämförelse med övriga av Forssell behandlade partier den mest 
uttömmande. Den bildar också ett avslutat helt, eftersom reduktionen var 
slutförd inom den tidrymd, vars skildring förf. medhann. Rörande själva för
valtningen, som av Forssell föga berörts, se de nedan landskapsvis meddelade 
översikterna.

3 F orssell, a. a., s. 35, uppgiver antalet fögderier i Sverige 1559 till »över 160».
Till denna siffra, vars storlek han finner påfallande, eftersom »vid den tiden 
Småland, Västergötland och Södra Finland voro givna i förläning åt konungens 
söner och fränder», har han kommit genom en beräkning, som ej omfattat nyss
nämnda landskap. Efter vad jag i annat sammanhang påvisat, kunna emeller
tid icke furstendömena 1559, oaktat deras nominella självstyre, i kameralt hän
seende skiljas från det övriga landet, då fogdarne i de förra fortforo att redo
visa i den kungliga kammaren. Enligt generalregistret till landskapshand- 
lingarne inkommo också 1559 räkenskaper dit från ej mindre än 220 olika 
redovisningsskyldige, av vilka dock några (fatburshustrur o. d.) icke hade fög
derier i egentlig mening.

8— 172433. Meddel. från Riksarkivet 2 :6 .  Almquist. Lokalförvaltningen.
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ningen på delning av de äldre distrikten och på en fortsatt indrag
ning av tjänstelän, men till största delen var anledningen en 
annan. Genom den alltjämt fortgående utvidgningen av ko
nungens egna godskomplex fordrade deras förvaltning en större 
apparat. Men då ingen som helst skillnad beträffande använd
ningen gjordes på inkomsterna från privatdomänerna och kro- 
nogodsen samt övriga statsintäkter, saknades också anledning 
att göra någon uppdelning mellan redogörarne, som alla voro 
på lika sätt ansvariga inför konungen. Teoretiskt kan detta 
visserligen låta sig göra, så länge det endast är fråga om 
landbofogdar å ena och häradsfogdarne å andra sidan. Men 
sedan huvudgårdarne av arv- och egnagodsen i stor utsträck
ning på 1540- och 50-talen börjat brukas som avelsgårdar, 
till vilkas skötsel särskilda fogdar förordnats, hände det ej 
så sällan, att dessas uppbörd kom att omfatta även sådana 
inkomster, som efter en senare tids sätt att se voro rena statsin
täkter, och att deras distrikt understundom utgjordes av hela 
härad eller delar därav vid sidan av avelsgården och ett 
större eller mindre utbrett nät av landbohemman. Om således 
även dessa gårdsfögderier ingingo som ett led i organisatio
nen på Gustaf I:s tid, fingo de under sönernas regering en 
ändrad karaktär, på samma gång som deras antal då starkt 
minskades. Det sista må hava berott på en försvagad känsla 
av deras betydelse som mönsterlantbruk, en uppgift som fa
dern sannolikt tillämnat dessa sina skapelser, och kan även 
stå i samband med ett mindre förmånligt ekonomiskt utbyte, 
vilket i många fall föranledde driftens nedläggande. Men det 
huvudsakliga skälet till deras snara utbrytning ur den egent
liga fögderiförvaltningen låg dock i den privaträttsliga ka
raktär arv- och egnagodsen återfingo, ’så snart de blevo före
mål för lott och byte och således ej längre i sin helhet till
hörde konungen eller på grund därav kunde förvaltas gemen
samt med kronogods och skatteinkomster. Följden blev också 
en minskning i fögderiernas antal, vilken skulle hava blivit 
än större, om icke det samtidiga upphörandet av de återstå
ende stora tjänstelänen föranlett dessas uppdelning på direkt 
under kammaren sorterande nya häradsfögderier, särskilt i 
Västergötland och Småland.1

1 Ännu 1561 utgjorde fögderiernas antal över hela riket 205, men 1567 hade 
detta sjunkit till 155. I båda dessa siffror ingå gårds-, arv- och egna-, hospitals-, 
fatburs-, byggnads- och fiskefogdar till ett antal, som för Upplands vidkom-
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Det hastigt ökade behov av arbetskrafter, som fögderiorga
nisationen krävde under Gustaf Vasas regering, har bevis
ligen föranlett bekymmer genom bristen på lämpligt folk för 
de uppgifter, som förelågo. Det gällde icke blott att utveckla 
och delvis nyskapa själva organisationen, utan också att utbilda 
den personal, som erfordrades för dess handhavande. Det 
ligger då i sakens natur, att denna delvis måste komma 
att bestå av »nya män», som varken genom börd eller före
gående samhällsställning intagit något utmärkt rum. Forssell 
har ägnat detta spörsmål en ingående undersökning, som i det 
stora hela icke lärer kunna jävas. Men likvisst ger hans 
framställning anledning till en anmärkning, som synes mig 
befogad, för så vitt som .man av hans skildring får intryck 
av att fogdetjänsten under den nya regimen ej rätt skulle 
passat frälset på grund av den underordnade ställning fog
den intog. Detta kan möjligen vara sant beträffande de för
nämsta familjernas medlemmar, men har säkerligen intet fog, 
när det är fråga om den talrikare knapadeln, som vid denna 
tid icke så mycket skilde sig från övriga besuttna samhälls
klasser, och som faktiskt i .mycket stor utsträckning höll till 
godo med detta slags platser.1 Det är också vanskligt att en
samt på grund av tjänstetitlarne göra sig någon föreställning 
om 1500-talets sociala förhållanden. De »karlar, skyttar och 
ämbetsfolk», som av Forssell uppräknas, och som utgjorde 
en del av de samhällslager, från vilka fogdarne rekryterades, 
behöva alldeles icke hava tillhört de lägsta lagren på en tid, 
då mängder av pärlstickare, barberare och t. o. m. pråmskep
pare utrustades med kungliga fullmakter och säkerligen i flera 
fall skulle fått i våra öron mera välklingande namn, om de 
levat längre fram’ i tiden.2

mande förstnämnda år förhöll sig till de egentliga häradsfogdarne som 4 till 3. 
År 1600 voro redogörarne 150, men hade 1620 nedgått till 102.

1 Ihågkommas bör, dels att identifieringen av namnen är en vansklig upp
gift, dels att vår kännedom om det sextonde seklets frälsemän är ganska ofull
ständig. I  Finland, vars dåtida adel är jämförelsevis bäst känd tack vare Jully 
Ramsays utmärkta arbete, har det visat sig lättast att påvisa fögderitjänster
nas talrika rekrytering ur frälsesläkterna.

2 Den bevisning F okssell vill tillerkänna ordet »välbördig» beträffande en 
så benämnd persons frälsemannaskap, minskas i värde, då man finner detta 
ord använt i ett kvittensregister om en och samme fogde, som i bredvidstående 
kvitto kallas »förståndig». I  detta sammanhang kan såsom exempel på svårig
heten att endast av namnen och titlarne sluta till bärarnes sociala ställning 
erinras om fogden på Stegeborg Esbjörn S k riva re  (1543 — 45), som är identisk 
med den östgötske frälsemannen Esbjörn Torkelsson (Bock) till Näs (numera 
Adelsnäs i Åtvids socken).
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Men framför allt bevisar enligt min mening rekryteringen 
föga för det anseende fogdetjänsten kan befinnas hava för
värvat. Och i detta avseende kan fogdarnes större eller mindre 
samhörighet med adeln ses från olika sidor. Tydligen betyder 
det härvidlag från en viss synpunkt mindre, om många ofrälse 
vunnit befordran till fogdar, än om många fogdar på grund 
av sin tjänst vare sig själva förvärvat adelskap eller åtmin
stone uppnått en sådan ställning, att det blivit lättare för 
deras söner att inträda i samma stånd. Och då båda de sist
nämnda fallen kunna i avsevärt antal konstateras, oaktat fler
talets omständigheter måste bliva svåra att följa till följd av 
namnlikheterna och källornas bristfällighet, synes detta giva 
vid handen, att fogdetjänstens såväl reala betydelse som soci-: 
ala anseende ej får aktas för ringa. Det är visserligen sant, 
att å andra sidan häremot kan invändas åtskilligt. Det all
männa föreställningssättet ser i fogden i äldre tider ej blott 
bondeplågaren, utan även den av överheten ofta bestraffade 
försnillaren, och det kan ej förnekas, att bevis i mängd kunna 
anskaffas ur samtida handlingar rörande den ganska vanliga 
förekomsten av båda typerna. Men oavsett att de enskilda 
exemplen ej utan vidare få utsträckas till hela klassen, tåla 
nog de starka uttrycken i de kungliga bannebreven och t. o. m. 
de stränga domarne över bevisade förseelser stundom att när
mare granskas, innan ett slutgiltigt omdöme bör fattas. I 
de officiella skrivelserna vägdes på 1500-talet icke så noga 
orden, när det gällde att giva luft åt misshaget med vidtagna 
eller uraktlåtna åtgärder från de underordnades sida, och det 
är ej exempellöst, att en fogde, som det ena året dömts till 
döden, det andra året blivit ej blott benådad, utan även åter
insatt i sin syssla eller förflyttad till ett annat distrikt, 
vilket knappast annat än i undantagsfall kunnat äga rum, 
om de påtalade brotten varit av urbota natur. En annan om
ständighet, som faller i ögonen vid granskningen av fogde- 
förteckningarne, är den starka växlingen av namn, vilken 
kunde förmodas stå i samband med avsättning för oduglighet 
eller dylikt. En skarpsynt iakttagare har dock redan tidigare 
uppvisat, att denna slutsats måste anses förhastad.1 Samma 
personer användes nämligen tid efter annan i olika beställ
ningar på skilda orter, och dessa förflyttningar voro så 
talrika och skedde ofta med så korta mellanrum, att per-

1 F orssell, a. a., s. 37.
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sonalomsättningen synes större än den var i verkligheten. 
Konung Gustaf har vid ett tillfälle yttrat, att en fogde ej 
borde alltför länge få kvarstanna på en plats, emedan detta 
gav honom ökad möjlighet att bedraga staten. Skälet *må 
gälla vad det kan, men å andra sidan kan med fog fram
hållas, att det icke vittnar om tjänsteinnehavarnes oduglighet, 
att de befunnos brukliga till så vitt skilda uppgifter under 
främmande förhållanden, som de ofta gingo till mötes, då de 
förflyttades »från den ena orten till den andra, från Vä
stergötland till Uppland, från Södermanland till Småland, från 
en kungsgård till ett landbofögderi», och de likväl passade för 
alla orter och för alla beställningar. Metoden, som grundlagts 
av Gustaf Vasa, bibehölls av sönerna. Men det kan förtjäna 
antecknas, att hertig Karl, som i sitt eget furstendöme gjorde 
mindre bruk därav än hans bröder, åtminstone innan han un
der sina senare år förvärvat rykte att på fäderneärvt sätt 
hålla efter fogdar ne, icke var blind för systemets olägenhe
ter. I brev till riksrådet den 6 nov. 1592 beklagade han nämligen 
de oupphörliga byten, som K. Maj:t vidtog med fogdarne, och 
ansåg, att därav skapades mycken oreda.

Fogdarnes uppgifter inskränkte sig ingalunda till skatter
nas uppbörd och redovisning. Ett omfattande administrativt 
arbete ålåg dem därjämte som konungamaktens representan
ter i orterna, och denna sida av deras verksamhet, som väl 
förminskades efter ståthållareämbetenas uppkomst, upphörde 
icke därför med dessas besättande. Det ålåg alltjämt fog
den att utöva tillsyn över ordningen inom den honom anför
trodda landsändan, där han ägde tillse, att överhetens bud 
och befallningar åtlyddes. För sådant ändamål hade han en 
ganska vidsträckt polismyndighet, varmed följde uppsikt med 
alla resande (passvisering) och i allmänhet med kommunika
tionernas iordningställande och utveckling. Han ansvarade 
sålunda för vägars och broars behöriga skötsel och förbätt
ring, gästgiveriers anordnande och postskjutsens upprätthål
lande. Men han hade också att tillse iakttagandet av förbu
den mot landsköp och mot gärningsmäns bosättning utom 
städerna, att hålla lösdrivare till arbete, att skydda bärande 
trädslag från olaga avverkning och storvilt från förbjudet 
fällande, och ett vidsträckt område öppnade sig därmed för 
hans verksamhet som allmän åklagare. På tingen var fogden 
också skyldig att närvara, väl närmast för att bevaka kronans

Fogdarnes
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rätt till sakören, men säkerligen även för att höja domstolens 
prestige, och ej utan en biavsikt att utöva kontroll över lag
läsarens ämbetsutövning.1

Även rent politiska uppdrag voro icke uteslutna. I gräns
trakterna voro förhållandena ofta ömtåliga och fordrade upp
märksamhet på både grannarnes och de egna undersåtarnes 
hållning. Och när tiden var inne för riksdags utlysande, och 
det låg makt uppå att ortsombuden blevo pålitliga, var det 
fogden, som fick ansvaret för ett lyckligt val. Det var näm
ligen han, som fick befallning att utse de ofrälse ståndens 
representanter och som således enligt modern terminologi hade 
det betydelsefulla förtroendet att vara kungavald elektor vid 
riksdagsmannaval.2

Yid sidan av dylika uppdrag övervägde likväl rent prak
tiska sysselsättningar. De betydande förarbeten, som måste 
föregå upprättandet av de årliga jordeböckerna, och som i 
synnerhet i förstone torde hava krävt mycken möda, voro 
genom särskilda instruktioner huvudsakligen lagda på fog
dens 'axlar.3 Denne borde därjämte upprätta längder över 
frälsets egendomar och skulle dessutom övervaka tiondens 
behöriga utgående och för detta ändamål hålla årliga rann- 
sakningar. De olika slagen av skattepersedlar skulle för 
övrigt ej blott uppbäras och redovisas, de måste även utnytt
jas, och detta framtvingade en mångsidig verksamhet, som 
stundom sträckte sig ända till förmedling av en omfattande 
export, men under alla omständigheter till åtgärder för kon
servering och distribution. Såsom framgår av de talrika på
buden rörande »bryggning och bakning», gällde dessa anstalter 
ofta krigsfolkets proviantering. Även med knektarnes ut
skrivning och förläggning i borgläger tog fogden befattning, 
men något egentligt militärbefäl synes han i regel icke hava

1 Enligt 1563 års instruktion skulle fogden hos K. Maj:t anmäla försumliga 
häradshövdingar.

2 Se t. ex. k. hrevet till alla fogdar över hela riket 10 febr. 1590 (tr. i SRA. 
2: s. 892): » V i . . .  befalle dig fördenskull härmed allvarligen, att du på våra 
vägnar tillsäger två präster, tre bönder, de beskedligaste av vart härad, som 
du i befallning haver, desslikes tre av borgerskapet i N. N., att de oförsum- 
meligen begiva sig hit till oss . . .»

3 »En ordning och undervisning, därefter fogdarne skola sig rätta. . .  i Fin- 
land pro anno 1556», är tryckt dels i Gust. I Reg., D. 26: s. 20, dels i Samling 
af instr. för landtreg. (1852), s. 3. Vad här ålades fogdarne i Finland, var redan 
till större delen utfört i det egentliga Sverige. I och för skattjämkningen, 
som måste gå hand i hand med arbetet på »årliga räntans» fastställande, till
sattes dock tid efter annan särskilda kommissioner.
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haft. Däremot förutsatte vissa fögderier tvivelsutan andra fack
insikter. Detta gäller i främsta rummet bergslags- och gruv
distrikten, vilkas behov fogden skulle tillgodose och vilkas 
tillverkningar han borde övervaka, men även, om ock i min
dre mån, fiskena och de stora gårdslänen, vilkas ofta förhål
landevis betydliga jordbruk krävde både kunskaper och om
döme. Såvälgenom de exempel, kronans gårdar borde giva, 
som genom direkt ingripande från fogdens sida skulle lant
hushållningen upphjälpas och dess binäringar uppmuntras. Yid 
kungsladugårdarne voro årliga nyodlingar påbjudna och för
summelser härutinnan belagda med straff. Humlegårdars an
läggande, kvarnars byggande, fiskens iståndsättande, bistoc
kars infångande och saltpetersjudningens befordrande voro 
slutligen fogden direkt anvisade som föremål för hans upp
märksamhet.

Det ligger också i sakens natur, att alla dessa mångskif
tande sysslor icke kunde tillnärmelsevis skötas utan tillgång 
till biträden och tjänare. Dessas antal växlade givetvis starkt 
efter olika behov och förhållanden, men var stundom ganska 
betydligt, särskilt på de större gårdarne.1 Detta framgår 
nogsamt av räkenskaperna, vilkas längder över »förtäringen» 
vecka efter vecka upptaga namnen på alla de skrivare, fat- 
burshustrur, »ämbetsfolk» och »karlar», som utgjorde det ge
mensamma hushållets medlemmar. Även när icke hovet be
sökte orten eller något annat talrikt följe finnes antecknat 
som »gäster», kunde nämligen gårdsfolket utgöra flera tiotal 
personer, för vilkas utspisning efter olika »ordningar» vid 
herre- och svenneborden fogden närmast ägde att sörja. Själv 
hade han och hans familj fri kost vid herrebordet av går
dens avkastning, när en sådan ingick i fögderiet. Eljes kunde 
han hava ett eller flera hemman anvisade till sitt underhåll 
och åtnjöt på sina ställen anslag i spannmål. Mera sällan 
förekom kontant lön.2 I de få fall, då fogden, uppbar fögde-

1 I k. brevet 8 dec. 1606 talar Karl IX  om »de många underfogdar och 
fogdekarlar, som våra fogdar emot vår vilja allt för många hava haft, de där 
rida utur gård i gård och esomoftast taga öl för ärende». Förbud var därför 
påtänkt, att ingen fogde därefter skulle få hava någon underfogde eller flera 
än två fogdekarlar för vart härad, men då förutsättningen härför var ett an
nat uppbördssystem, som icke blev tillämpat —  det åberopade k. brevet gick 
aldrig ut —  förändrades icke härigenom de överklagade förhållandena.

2 Enligt 1546 års räntekammarbok hade då åtta fogdar kontant lön. Av  
dessa hade en 90, en 75 och de övriga 60 mark vardera. I slutet av århund
radet var den kontanta lönen för en vanlig fogde omkring 100 mark, men 
exempel finnas på ännu större belopp,
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riets inkomster mot kontraktsenlig avgäld, hade han natur
ligtvis själv ingen ersättning av kronan.1

Den vikt, som tillmättes fogdarnes ämbetsgärning, kan 
även spåras i sättet för deras tillsättning. Under 1500-talet 
var det regel, att K. Maj:t utnämnde fogdarne. De undantag, 
som visserligen ej alltför sällan förekomma, härröra från så
dana fall, då konungen givit andra i uppdrag att i hans ställe 
utöva utnämningsrätten, vare sig att detta skett i form av 
fullmakt vid särskilda tillfällen eller på grund av en mera 
vidsträckt maktbefogenhet, förlänad åt viss person, såsom då 
hertig Erik från mitten av 1550-talet var fadern behjälplig 
med lantregeringen och, även sedan han tillträtt sitt eget 
furstendöme, tillsatte fogdar utanför dettas gränser.2 Om lik
väl blott ett fåtal fullmakter återfinnas i riksregistraturet, 
beror detta därpå, att dessa, såsom uppsatta efter formulär, 
i de flesta fall ej i sin helhet avskrivits, utan blott annote- 
rats i de s. k. protokollen, som icke fullständigt bevarats till 
vår tid. Ännu mera sällan förekomma anteckningar om ent- 
lediganden, när dessa icke framkallats av förflyttningar och 
således indirekt kunna sägas framgå av kända nya fullmak
ter. Likvisst torde även avskeden i de flesta fall utgått från 
K. Maj:t, som behöll den omedelbara ledningen av fögderiför
valtningen ända in på 1600-talet, då kammaren började över
taga fullmaktsutgivningem Ännu enligt 1618 års kammar
ordning, enligt vilken den egentliga utnämningen lades i kam
marrådets händer (§ 6), skulle dock fullmakterna »ställas i 
Hans Kungl. Maj:ts namn» och även av konungen underskri
vas, så ofta denne befann sig hemma, »men förses med det 
kungliga sekretet, då han till följd av bortovaro hindrades 
att taga befattning med saken. Då detta under de följande 
krigsåren blev regel och fogdarnes ställning på grund av 
landshövdingämbetenas upprättande blev en annan än förut, 
kom sistnämnda bestämmelse att på 1630-talet ersättas med 
en ny, enligt vilken utnämningen skedde på förslag av ko
nungens befallningshavande medelst kammarkollegii fullmakt.3

1 Sådana fögderier, som egentligen förekommo blott på 1530-talet, stodo på 
gränsen till förläningar och hade sin direkta motsvarighet i de medeltida »lä
nen på avgift» och i 1600-talets arrenden, om vilka mera nedan.

2 Att konung Gustaf även i dylika fall önskade bliva på förhand under
rättad om tillämnaöe åtgärder, framgår av k. brevet 29 mars 1556 (Gust. I 
Reg. 26: s. 179).

3 Odhner, Sveriges inre hist. under drottn. Christinas förmyndare (1865), 
s. 182. Ett formulär till fogdefullmakt från maj 1635 är införd i Ålvsborgs 
läns kopiebok 1: s. 34 (KA.).
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Trots de många skrivelser Gustaf I riktade till sina fog- Fogde- 
dar, alla i gemen och till var och en särskilt, saknar man från ̂ fraktioner, 
hans tid någon allmän författning rörande desses åligganden 
och verksamhet. Som sådan kan nämligen knappast betrak
tas de »artiklar, varefter alla fogdar eller befallningsmän 
sig rätta skola», som utgingo 1555, och icke heller den »ord
ning och undervisning, därefter fogdarne skola sig rättå, som 
K. Maj:ts befallning hava uti Finland pro anno 1556», har 
en sådan karaktär, om den också i visst avseende erbjuder 
mera av intresse än de förra. Däremot innehålla såväl 1541 
års förslag till kammarordning som den av kammarrådet 1547 
utfärdade förordningen om räkenskapernas uppställning och 
granskning1 åtskilliga upplysningar om fögderiförvaltningen.
Först 1563 lät dock Erik XIV, vilken som bekant älskade 
instruktioner, författa en sådan i egentlig mening, och denna 
efterföljdes 1583 av en ny, utfärdad av Johan III. Båda upp
räkna ganska utförligt fogdarnes mångskiftande tjänsteplik
ter, men giva föga besked om vare sig organisationen eller 
sättet för kontrollen. Icke heller får man däri veta något 
om räkenskapsmetoden. Denna hade då också redan utbil
dats på ett sätt, som gjorde närmare föreskrifter mindre nö
diga och som visade mycket betydliga företräden i jämförelse 
med den, som användes under Gustaf Yasas tidigare år, vil
ken å andra sidan dock betecknade ett avgjort framsteg i 
förhållande till det medeltida räkenskapsväsendets stånd
punkt.

Det förefaller ej osannolikt, att de ansatser till en förbätt- Räkenskaper- 

rad bokföring, som kunna spåras redan i de ovannämnda fällning 
äldsta »fogdarnes räkenskaper» från tiden omkring 1530 fingo 
sin impuls just genom de ökade statsinkomster, som reduk
tionen medförde och som framtvungo en bättre ordning än 
tidigare befunnits nödig.2 Men från större delen av 1530-talet

1 Båda tryckta i Samling af instr. rör. den civila förvaltningen (1856).
2 E dén, Centralreg. organisation (1899), s. 31, förmenar, att behovet av den 

översikt över kronans inkomster, som utarbetades i form av de båda undervis- 
ningarne om rikets ränta 1530 och 1533, »förbereddes genom en systematisk 
samling av fogdarnes redogörelser». Om härmed menas, att insamlandet före
togs med blott detta mål i sikte, förefaller det antagandet mera naturligt, att 
räkenskapernas förfärdigande i kammaren var ett självändamål, och att vi så
ledes här hava att göra med de äldsta resterna av de landskapshandlingar, som 
från slutet av 1530-talet föreligga i oavbruten följd. Att en lucka finnes på i 530- 
talet, kan bero på att några årsserier gått förlorade, men även om så ej skulle 
vara förhållandet, kan saknaden förklaras av det avbrott i det inre reform
arbetet, som grevefejden framkallade.
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saknas sedan med få undantag motsvarande redogörelser, vil
ket kan hava berott på de svårigheter, som krigsåren med
förde, och som hindrade konungen från den personliga in
sats i det fredliga reformarbetet, vilken var dettas främsta 
tillskyndare. Att det dock ej legat alldeles nere, visas av 
den förbättrade form räkenskaperna iklätts, när serien åter 
begynner.

De äldre redovisningarnes uppställning är särdeles enkel. 
Rubriken upplyser i korthet om fogdens namn och uppbörds- 
distrikt samt om tiden och platsen för räkenskapens avlevere
rande och granskning. Därefter följa inkomster och utgifter, 
fördelade på olika slag av uppburna och avlämnade persed
lar, vanligen i en summa för varje, men utan specifikation i 
övrigt. Balanser och inventarier saknas, likaså alla veri
fikationer, varjämte redovisningstiden var obestämd, så till 
vida som den sträckte sig fram till granskningsdagen, vilken in
föll när som helst under året, och omfattade stundom blott 
ett halvår, stundom ett par år, alltifrån det fogden tillträtt 
sin syssla o. s. v.

I alla dessa hänseenden hava ändringar vidtagits i de rä
kenskaper, som finnas kvar från 1530-talets slut, och under 
1540-talet kan man iakttaga en fortgående förbättring, som 
stegvis förde fram till den typ, vilken sedan med smärre ut
vikningar bibehöll sig fram till 1620-talet. Typen utbildades 
under konungens intresserade överledning i kammaren, dit 
fogdarne en gång om året inkallades till redovisning. Det 
har också tagits för givet, att själva räkenskapen förfärdiga
des av kammarens tjänstemän, och detta är säkerligen rik
tigt beträffande större delen av 1540-talets landskapshand- 
lingar.1 Även i de fall, då fogdarne voro skrivkunniga eller

1 En annan fråga, som härmed har ett visst sammanhang, gäller orten och 
tiden för räkenskapernas inbindning. Som bekant användes härvid i stor ut
sträckning bladen ur sådana medeltidscodices, som voro skrivna på pergament. 
Det är då icke utan litteraturhistoriskt intresse att veta, huruvida detta dyr
bara material tilläventyrs vid en viss tidpunkt spolierades för hela räken- 
skapsseriers samtida bindning, eller om det först småningom utnyttjades, allt 
efter som nya årgångar erfordrade omslag. Och vidare skulle slutsatser lätt 
kunna dragas ur en säker kännedom om orten, där bindningen skedde. Ägde 
denna rum först i kammaren, måste nämligen pergamentsförrådet dessförinnan 
hava hopbragts till Stockholm; hade den däremot försiggått redan i landsorten, 
måste där hava funnits tillgång på pergament, och man skulle då kunna tänka 
sig direkta tillgrepp ur därvarande bokförråd i kyrkor och kloster. Spörsmå
let har visat sig framkalla olika meningar om dess lösning. A ena sidan har 
man ansett sig kunna påvisa, att flera årsserier från viss ort bundits i blad 
från samma kodex, å den andra sidan har bl. a. åberopats samtida vittnes
börd om gamla manuskripts användning till bindning i kammaren. Att bind-
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hade dylika medhjälpare, var det naturligt, att införandet av 
en enhetlig bokföring ej kunde åvägabringas utan ett direkt 
ingripande av de i metoden invigda kammarskrivarne. Men 
å andra sidan kan man icke tänka sig, att dessa ofta omfat
tande och detaljrika medelsredogörelser kunnat upprättas på 
grundvalen av muntliga eller ens alltför primitiva uppteck
ningar från de redogörandes sida. Föreställningen om karv- 
stockars och andra dylika hjälpmedels användning faller på sin 
orimlighet, och sådana kunna i alla händelser icke hava före
kommit annat än i sällsynta undantagsfall. Det framgår också 
av riksregistraturet, att fogdarne redan tidigt avfordrades or
dentliga räkenskaper och allvarligt näpstes i fall av försummel
ser härutinnan. I själva verket torde det hava tillgått så att 
de ursprungliga räkningarne omskrevos i kammaren, men en
dast i den mån detta behövdes till följd av brister i deras 
uppställning. Så uppkommo dessa »förlorade register», om 
vilka det i de kungliga skrivelserna ofta är tal, och vilka 
ännu äro företrädda i landskapshandlingarne genom en och 
annan mer eller mindre överkorsad dublett. Men vissa fog
dar lyckades dock även i periodens början vinna godkännande 
för sitt arbete, och i sådana fall behövde någon omarbetning 
icke äga nm. De ursprungliga räkningarne äro för övrigt 
ofta lätt igenkännliga på grund av egendomligheter i stil 
och språk, men även eljest genom formuleringen. Ty kam
marskrivaren talar genomgående om fogden i tredje person 
(»gjorde han räkenskap»), men denne benämner sig själv helt 
naturligt med första (»uppbar jag»).1 Och sedan metoden in-
ningen skett successivt, framgår i många fall av anteckningar på omslagen rö
rande revision o. d. Då vidare handlingarne från 1610-talet i stor utsträck
ning försågos med oskrivna pergamentsomslag, ligger den slutsatsen nära, att 
bokbladen då börjat taga slut. I vissa fall kan slutligen konstateras, att bind
ningen ej verkställts i kammaren, vilket naturligtvis ej utesluter, att sådan 
där förekommit. De motsatta åsikterna torde kunna förenas, om man med
giver, att tillvägagångssättet växlat från fall till fall, och att den bind
ning, som i omtalas från 1620-talets ordningsarbete, gällt de arkivalier, Tom 
av en eller annan anledning ej tidigare försetts med omslag. Jag ansluter 
mig således i detta 'stycke till den mening, som uttalats av I. Collijn  i 
hans Redogörelse fö r . . .  verkställd undersökning ang. äldre arkivalieomslag 
(1914), s. 19 f., och finner denna bestyrkas, om min i texten framlagda upp
fattning beträffande själva räkenskapernas tillkomstsätt befinnes grundad. Se 
även V. Gödel , Sveriges medeltidslitteratur (1916), s. 135— 144.

1 Ett exempel på en räkenskap från 1540, som tydligt angiver sig själv så
som upprättad av fogden, erbjuder detta års redogörelse för Kungsör, vars in
gress lyder: »Item bevisas ock uti detta register all den uppbörd och utgift, 
som mig Bengt Skrivare bör svara till uppå Kungsör för de två månader, som 
jag gården uti befallning haft.» I motsats härtill börjar 1539 års räkning 
för samma gård på följande sätt: »Detta är Anders Erikssons räkenskap av
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arbetats, dröjde det ej så länge, förrän bokföringskonsten blev 
allmän även på fogdekontoren. Det var också kammarens 
tjänstemän ålagt att genom utlåning av äldre räkenska
per sörja för att ordentliga förskrifter tillhandaböllos de re- 
dovisningsskyldige, som redan genom 1547 års förordning för- 
ständigades att »hålla goda böcker, välskrivna, med skickliga 
bokstäver och tillförene rätt summerade och kollationerade 
vid högsta straff». En allmän tillämpning av detta stad
gande förutsatte dock anställandet av skrivkunniga biträden, 
som mera uteslutande kunde ägna sig åt bokföringen1 och 
sådana tillsattes också överallt, där de till äventyrs tidigare 
saknats. Men desse, som sedermera under namn av härads- 
skrivare intogo en mera självständig ställning, voro till en 
början endast fogdens tjänare, och denne stod ensam för räk- 
ningarnes riktighet, till dess att k. brevet den 12 dec. 1602 
stadgade gemensamt ansvar för såväl fogde som skrivare.2

Ser man nu till, vilka nyheter som infördes vid tiden om
kring 1540 och som göra en väsentlig skillnad på räkenska
perna före och efter samma epok, visar det sig, att olik
heterna förnämligast betingas av jordeböckernas tillkomst. 
Tanken härpå var icke ny, ty redan på herredagen i Vad
stena 1524 hade konungen ifrågasatt, att varje länsinnehavare 
och fogde skulle få befallning att »uppskriva all kronans 
uppbörd af sitt län både i penningar och annat, och huru 
många skattebönder och kronolandbönder uti vart län är», 
varjämte en förteckning borde upprättas även över frälseland- 
borna, för att ett överslag skulle kunna vinnas över den föd- 
ring desse ägde att utgöra. Avsikten var från början, att
Kungsör. . .  1539. Item först är märkandes, att denna räkenskap är lagd ock 
gjord, efter som årliga räntan ock hans böcker i längden utvisa, så när som 
av Julita klosters landbor, där kan säger sig ej uppburit kava . .  .» Att »kans 
böcker» utgjort grundval för den omredigerade räkenskapen, utsäges således 
här med tydliga ord.

1 Se 1597 års räkenskap för Gefle: »Denna räkenskap var icke fullkomli
gen besluten, då skrivaren Lasse Rasmusson blev död den 30 aprilis 1600.»
—  Då naturligtvis även käradsskrivarne i likhet med kammarens tjänstemän 
vid räkenskapernas uppgörande omtalade fogden i tredje person eller undvek 
uttryck, ur vilka några slutsatser om proveniensen kunna dragas, finnas van
ligen efter dessa befattningshavares tillkomst inga yttre tecken, som antyda 
bokförarens namn ock ställning eller som kunna skilja en räkenskap, uppgjord 
i orten, från en dylik, omskriven i kammaren.

2 Samling af instr. för landtregeringen (1852), s. 38 ff. Även i årstrycket.
—  Att det likväl även sedermera förekommit, att redogörarne sökt hjälp kos 
sakkunskapen i kammaren för att utreda en invecklad räkenskap, innan denna 
överlämnades till granskning av samma myndighet, framgår av 1618 års kam
marordning, där sådant uttryckligen förbjöds (§ 6), men detta behöver givetvis 
icke åsyfta annat än undantagsfall. (Ovancit. samling av instruktioner, s. 43.)
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dessa register skulle tjäna till ledning vid kronouppbörden, 
och att räkenskaperna skulle grundas på deras uppgifter, så 
att kontroll bleve möjlig över vad »riket tillhörer eller bort 
kommer». Ehuru riksrådet tillstyrkte, att saken skulle genom
föras med lampor, för att allmogens misstankar om nya skatter’ 
ej skulle väckas, vilket kunde åstadkomma »något buller», 
förklarade det sig annars gärna vara med om själva åtgärden.1 
Det torde emellertid få anses självklart, att ett sådant före
tag ej kunde genomföras över hela riket utan tidsutdräkt, 
även om föredömen delvis funnos i de jordeböcker, som upp
rättats av åtskilliga andliga myndigheter och av enskilda 
storgodsägare. Dessförinnan måste i de flesta fall skattlägg
ningar förrättas, helst skatterna ofta tidigare utgjorts gemen
samt från ett visst territoriellt område eller ett visst antal 
skattskyldige, och den individuella skatteplikten, sådan denna 
ålades innehavaren av vart och ett hemman, följaktligen först 
måste jämkas och fastslås.2 Också finnas inga spår av att 
dylika jordeböcker åtföljt kronoräkenskaperna förrän långt in 
på 1530-talet.3 Men sedan blev det regel, att en s. k. årlig 
ränta såsom verifikation bilades varje fogderedogörelse, i den 
mån denna omfattade något territoriellt distrikt. Däri fanns 
införd en förteckning över alla hemman inom fögderiet- — 
säterier likvisst undantagna — med ägarnes eller brukarnes 
namn och specificerade uppgifter över den ordinarie skatt
skyldighet, som ålåg vart och ett i alla persedlar. Uppställ
ningen växlade till en början så till vida som det traditio
nella uppbördsväsendet i vissa orter föranledde jordebokens 
anordnande enligt hamnor, gärdemantal, sättingar o. d., men 
inom kort undanträngdes i de flesta orter dessa ålderdomliga 
former och ersattes av jordemantalet, som tillät hemmanens 
gruppering i socknar. Summan av alla hemman sräntor utgjor
de den samlade årliga bruttointäkten från fögderiet, och sedan 
därifrån avdragits alla de räntor, som på grund av särskilda 
dispositioner uppförts i »avkortningen», kvarstod den nettoin
komst, för vilken fogden ägde att svara. Med denna metod 
vanns sålunda en fast grundval för redovisningen, som möj- 
liggjorde vittgående förbättringar i bokföringen, vilka succes-

1 SRA. 1 (1887): s. 24 ock 28.
2 G. T h ulin , Om mantalet, 1 (1890), s. 17 f.
3 Den äldsta i kammararkivet bevarade »årliga räntan» är 1535 års t»skatte- 

bok» för Uppland. Den omfattar Södertörn samt Bro, Håbo, Seminghundra, 
Vallentuna, Vendels ock Börstils kärad.
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sivt genomfördes ‘under 1540-talets förra hälft och delvis in
fördes i den förordning om räkenskapernas uppställning, som 
1547 utfärdades av kammarrådet. I enlighet härmed skulle varje 
räkenskap begynna med en redogörelse för fögderiets omfatt
ning och de olika slagen av därifrån utgående persedlar, som 
ofta nog närmade sig och stundom överskred ett hundratal, 
samt meddela det för varje ort egendomliga uppbördssättet 
och de tider, vid vilka de olika naturaprestationerna utgjor
des (undervisningen). Sedan därefter mantalet (d. v. s. antalet 
brukare av olika slags hemman) uppgivits, erfordrades blott 
en enkel räkneoperation för att fastslå de summor i pennin
gar och persedlar, som utgjorde fögderiets uppbörd, och som 
borde stämma med motsvarande tal i jordeboken, vilka fram
kommit genom hopsummering.1 Därmed hade man dock ej 
kommit längre än till fastställandet av beloppen för varje 
skattepersedel, vilka icke omedelbart kunde sammanslås till 
en generalsumma, eftersom de i många fall voro inkommen
surabla. Först sedan alla olika varuslag omförts till pennin
gar, kunde en slutsumma åstadkommas, vars storlek alltså 
var beroende på den värdering, som blivit varje persedel åsatt. 
Denna värdesättning upptogs i räkenskapen under »förvand
lingen», som rönte inflytande av de olika orternas prisförhål
landen och givetvis kunde giva anledning till underslev och 
anmärkningar. Huvudsaken var dock, att möjligheten till 
ett verkligt undandöljande av statens inkomster med den nya 
räkenskapsmetoUen var mycket förminskad. Vad som under

1 »Anders Persson haver gjort räkenskap för detta efterskrevne pro anno 
1553:

Först årliga räntan af Sunnerbo och Yästbo härader, däruti äro skattebönder
868, halva skattebönder 7 3 -------------- ---------------------- .

R ä n t a  sommarskattspenningar......................................................226 mk B1/2 öre
vinterskattspcnningar..........................................................96 » 5 »

S am m a :------------------------------- —
R åg...................................................................................................62 tunnor
K o r n ...............................................................................................10 »
S m ö r .........................................................................................  4 läster

Kronobönder: — -------------------------------
Kyrkolandbor: -------------------------------------
Biskopslandbor:---------— ---------------- —
Prebendebönder:---------— ----------------------
Klosterlandbor:-------------------------------------

Summan på årliga räntan — —  — .
A v k o r tn in g e n  på allt det som förlänt och frigivet är pro anno 1 5 5 3 :--------.
B e h å lle t . Dessa efterskrevne partseler äro behållne af förskrevne årliga 

rän ta-------------- .»
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ett år tilläventyrs ej influtit eller kommit till användning, 
redovisades nu år från år som ut- och ingående restantier, över 
vilka noga kontroll hölls, och utgifterna, fördelade på leve
ranser till andra myndigheter, arbetslöner, tärepenningar och 
sålda persedlar, bestyrktes, i synnerhet beträffande det först
nämnda slaget, genom bifogade kvittenser, vilka dock tills
vidare ej i original åtföljde räkenskapen, utan där förekommo 
endast i avskrifter. Längre fram blev detta dock ändrat, och 
från och med 1570-talet begynna även de till fogdarne an
lända kungliga originalbreven, som på sitt sätt voro verifika
tioner till avkortningslängden och tidigare mera sparsamt 
kopierats i kvittensregistren, att biläggas det års redovisning, 
till vilket de hörde, med hänvisning under de följande till 
den räkenskap, där de borde återfinnas.

Även i andra stycken undergick räkenskapsmetoden givetvis 
med åren förbättring och utveckling i synnerhet i riktning mot 
större utförlighet i detaljerna och noggrannhet i de olika poster
nas verifiering genom tillkomsten av nya längder och intyg, av
sedda att kontrollera fogdens egna uppgifter, men icke desto 
mindre förblev uppställningen i det stora hela densamma. Dock 
är att märka, att ovanstående redogörelse avser endast räken
skaper för årliga räntan. I den mån fogdens uppbörd om
fattade även tionden eller extra ordinarie gärder utkrävdes, 
sammanblandades icke dessa med den ordinarie skatten, utan 
blevo föremål för särskild redovisning. Till jämförelse skall 
här nedan meddelas innehållet i en Norrlandsräkenskap från 
1590-talet:1

1) »Till minnes . . . .» [=  revisionsanmärkningar till föreg. 
års räkenskap].

2) Undervisning:
a) förbytning; b) förökning; c) förminskning;2 d) rö
rande ortens mått och vigt.

1 Norrl. handl. 1594: N:r 8 (Olof Pederssons räkenskap för Ångermanland).
2 Förbytning =  förvandling. Förökning, resp. förminskning, i fögderiets 

omfattning, som i motsats till avkortningen avsåg verkligt avskiljande ej blott 
av räntan utan jämväl av område. Se t. ex. Västm. handl. 1593: N. 1: »Dessa 
efterskrevne tomter äro tagne till K. Maj:ts humlegård här i Arboga, borde för
denskull föras i förminskningen, dock förer man dem först i avkortningen till 
vidare förhör i kammaren.» —  Med förökning kunde dock även förstås höjning 
av mantalssiffran genom högre beräkning av jordetalet med eller utan föregå
ende ny skattläggning eller torps och nybyggens uppflyttning till hemman. 
På samma sätt motsvarades då förminskningen i denna mening av nedsättning 
i mantalet, beroende på beviljad förmedling i årliga räntan. T h ulin , a. a., s. 
49 ff.
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3) Restan tieräkning från föregående år.
4) Arsräkenskap »[från Johannis 94 till Johannis 95] pro 

anno 1594»:
a) redogörelse för fögderiets omfattning i gäll och mantal;
b) årliga räntans oavkortade belopp nnder olika skatte- 

titlar sämt dessas summor enligt förbytningen;
c) avkortningen me*d specifikationer för alla förlänings- 

tagare (adel, gamla tjänare, präster, knektar, länsmän 
och nämndemän, brända och ödeshemman,1 rusthåll) 
och med uppgift om data för de kungl. brev -på vil
ka dispositionerna stödde sig;

d) behållna årliga räntan;
e) behållen tionde;
f) redogörelse för fisken;
g) annan uppbörd;
h) ovissa partseler (sakören, restantier);
i) summa uppbörd för hela fögderiet;
k) utgiften, fördelad på

leverering (till slott, kungsgårdar, hovförtäring, berg- 
' verk, varuhus, skinnkammare och kyrkor); 
betalning (d. v. s. utgifter i penningar, smör eller 

spannmål för mottagna varor m. m.); 
löner och tärepenningar samt underhåll (av fogden 

och häns folk samt gäster); #
beställning (till åtskilliga kronans tjänare på andra 

orter enligt särskilda kungl. brev); 
frakter (för varor till andra orter); och 
saltning (av varor, som redovisas i inventariet till 

följande år);
l) summä av all leverering och utgift;

m) uppkommen brist;
n) utgående inventarium.

5) Tionderäkenskap med dess avkortning (till underhåll av 
kyrkor och enskilda understödstagare) och behållning.

6) Gärderäkenskap med dess avkortning och behållning samt
förbytning, utgift och brist.

1 Med ödeshemman menades icke alltid brukningsdelar, som saknade åbor, 
utan även sådana, som väl odlades, men på grund av tillfällig eller konstant 
svaghet befriats från årliga räntans utgörande, och understundom jord, som 
tidigare varit åsatt mantal, men nu med vederbörligt, tillstånd brukades av 
grannarne, när deras gårdars avkastning visat sig ej svara mot den pålagda' 
skatten.
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7) Utförsel (av varor till utrikes ort med specifikation på 
olika skeppares laster).

8) Införsel (från utrikes ort).
9) Sak öreslängder (utdrag ur de olika tingslagens dom

böcker).
10) Längd över fisken.
11) »Förseglade» tionderegister1 (sockenvis av prästerskapet 

med namnunderskrifter och sigill bestyrkta mantals- och 
skördeuppgifter).

12) Jordebok över årliga räntan.
13) K. Maj:ts brev i original (för året) eller kopior (från 

föreg. år).
14) Kvittensregister.
När det gällde gårdsräkenskaper, tillkommo särskilda redo

görelser för aveln, vilka enligt 1547 års ordning borde inne
hålla detaljerade uppgifter rörande utsädesmängder och skörde
resultat för varje sädesslag, antal kreatur m. m. Därvid 
skulle icke blott redogöras för »huru många stutakalvar och 
kvigekalvar efter korna, och huru många killingar efter get
terna, desslikes huru många lamm af bägge slagen, både gum- 
sar och tackor, årligen tillavlade bliva; sammaledes huru 
många hästeföl och märrföl efter stoen och grisar efter svinen 
årligen efter aveln tillkomma», utan man borde ock få besked 
om »huru många pund smör efter var ko, sammaledes om får 
och getter, huru många pund ostar efter vart slag och 
huru många om pundet vara kunna». Då det här i allmän
het gällde landets största jordbruk, behöver icke särskilt 
framhållas, att tillämpningen av dessa föreskrifter förskaffat 
eftervärlden synnerligen beaktansvärda bidrag till vår moder
närings historia.

Beträffande räkenskapsåret hade som redan nämnts under 
den äldsta tiden rått stor oreda. Men även sedan det blivit 
vanligt, att varje redovisning borde omfatta blott ett enda år, 
var därmed ej bestämt, när detta skulle börja och sluta. I 
allmänhet synes i första hälften av 1540-talet kalenderåret 
hava lagts till grund för boksluten, utom i de fall, då fogde
skiften ägt rum, då den förre och den nytillträdande redo
göraren åtminstone i vissa fall avlämnat skilda räkenskaper, 
av vilka den sistnämndes då omfattat tiden från tillträdes
dagen till årets slut. Det kunde emellertid även ifrågasättas,

1 Förseglade =  med sigill bestyrkta (alltså ej slutna).

9— 172433. Meddel. från Riksarkivet 2: 6. Almquist. Lokalförvaltningen.
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vad som rätteligen borde upptagas i en sådan räkning, det 
verkligt uppburna eller det som bort inflyta, men möjligen 
först senare erlagts. Därvidlag kom i betraktande att, ehuru 
vissa persedlar hade andra uppbördstider, man likväl i stort 
skilde på sommarskatten och vinterskatten, vilken senare om
fattade de utlagor, som utgingo av årsväxten. Då dennas 
avtröskning drog ut på tiden, hade följden blivit, att upp
börden medhunnits först fram på nyåret, och fastän räken
skapen ansågs gälla det förflutna året, upptog den likväl in
komster, som influtit först det följande.3 Det är denna ord
ning, som möter i den något dunkla beteckningen »från Jo- 
hannis [24 juni] 1540 till Johannis 1541 pro anno 1540». Men 
Gustaf I, som fann detta tillvägagångssätt medföra »en stor 
villfarelse», »i det att årliga uppbörden icke rättsligen blivit 
den årstid tillräknad, som det borde vara och med rätta 
ske skulle», eftersom vinterskatten borde »Jyda till detsamma 
års uppbörd, som det inkommet är», förordnade den 23 jan. 
1547, att uppbörden skulle begynnas med vinterskatten i alla 
persedlar och årsväxten, som uppbars året tillförene, och 
därnäst sommarskatten efterfölja.2 Samma bestämmelser in- 
flöto i den förordning om räkenskapernas uppställning och 
granskning, som av kammarrådet samma år utfärdades i an
slutning till ovannämnda brev.3 Härav blev en följd, att 
räkenskapsåret från och med 1546 räknades från Mikaelis till 
Mikaelis (29 september), och att uppbörden det året omfattade 
endast sommarskatten, utom i några orter, där den nya ord
ningen redan tidigare varit genomförd. Några år därefter

1 Upplands handl. 1545: N. 7. Uppsala gårds räkenskap ock uppbörd kade 
dittills kaft sin början med sommarskatten i alla persedlar, därefter kom vin
terskatten med årsväxten i spannmål, »så att kvad icke inkommit innan ny
året, det kar blifvit uppburet under nästkommande vinter ock kar så räknats 
tillbaka till den förra sommarskatten och däraf är blifvet en årsränta och upp
börd». Jfr Uppl. kandl. 1546: N. 3, Yästm. kandl. 1546: N. 3, (där Gustaf I:s 
i texten omnämnda »artiklebref» åberopas), Smål. kandl. 1546: N. 5 00^1547: 
N. 13. Yästg. kandl. 1546: N. 8 m. fl.

2 Att saken var förberedd redan tidigare, kan ses av flera brev i Nils 
Pedersson (Bielkes) kopiebok 1545—46.

3 Samling av instr. rör. den civila förvaltningen (1856), s. 10. Det heter 
där: »Item opå det att K. Maj:t måtte komma utaf den villa, som Hans 
K. M. ock riket haver varit till en dråplig skada igenom detta årtalet, så att 
vad som det tillkommande året tillyder, haver man skrivit ett år tillbaka, 
som är det som haver lytt anno 45, det haver man skrivit anno 44 till, och 
det som haver lytt anno 46, det haver man skrivit anno 45 till etc. ock 
allt så fram, så att det ena året haver varit inblandat med det andra, K. M. 
ock riket till en stor skada ock fogdarne till ett stort tillfälle till orättrådig
het . . .». Härefter följa exempel ock föreskrifter om vad som skall räknas 
som inventarium från det ena året till det andra.
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inskärptes genom ett cirkulär, att räkenskapen icke blott skulle 
avslutas till Mikaelsmässan, men också vid samma tid inleve
reras till kammaren (k. brevet den 3 aug. 1550), och detta stad
gande bibehölls av Erik X IV  beträffande häradsfogdarne; 
gårdsfogdarne skulle däremot enligt 1563 års instruktion in
komma med redovisning »innan jul eller nyårstid». Det före
faller emellertid, att stadgandet om räkenskapernas avslutande 
och inleverering vid samma årstid bör hava mött oöverstigliga 
hinder ej minst till följd av de långsamma befordringsmöj- 
ligheterna från avlägsnare orter, och i slutet av 1500-talet 
visar det sig också, att man allmänt återgått till böckernas 
avslutande vid midsommaren.

De antydda svårigheterna för fogdarne att från landets 
skilda, ofta vitt avlägsna orter själva eller genom ombud år
ligen inkomma med sina räkenskaper till Stockholm1 föran
ledde småningom planer på kontrollarbetets decentralisation. 
På sätt och vis hade en partiell sådan redan tidigare ägt rum 
genom hovets beständiga resor inom landet, som hade till 
följd, att redovisningen ofta verkställdes i landsorten än på 
det ena, än på det andra stället, där konungen för tillfället vista
des. Det torde dock vara ovisst, huruvida detta innebar någon 
lättnad, då bristande kännedom om uppehållsorten snarare kan 
hava föranlett onödiga resor fram och tillbaka. Men sedan ståt
hållare börjat anställas inom olika provinser, låg det nära 
till hands att låta desse var i sin ort övertaga gransk- 

, ningen av fogdarnes verksamhet. Planer, som syftade ditåt, 
hava också veterligen tidigt varit uppe. I ett rådslag 1573 
framlades förslaget, att ståthållaren med biträde av en kam- 
rerare, »den där tillförene haver varit van att taga räken
skaperna utav samma landsända», skulle årligen företaga en 
förberedande granskning av fogdarnes redovisningar, vilka 
emellertid lika fullt sedan skulle insändas till kammaren för 
ytterligare kontroll. Avsikten var alltså närmast att åstad
komma den realgranskning, som endast en revision på plat
sen möjliggjorde. Yarken detta eller ett liknande projekt 
från 1585 ledde dock till något resultat,2 och icke heller tan
ken att för Finland upprätta en provinsiell räknekammare 

. vann överhetens bifall.3 Bristande sakkunskap i landsorten
1 Att personlig inställelse fordrades av fogdarne även i Estland, ses av 

k. brevet den 6 maj 1588.
2 SRA. 2: s. 454 ock 672. Edén, a. a., s. 238.
8 Hiksregistr. 20 febr. 1590. Edjsn, ibid.
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för det krävande revisionsarbetet kan kava bidragit till re
formens fördröjande. När det 1585 talas om att ståthållarne 
skulle utöva kontroll över fogdarne tillsammans med »lands- 
kamrerare», lärer med de sistnämnde snarare menats tjänste
män, som borde anställas, än sådana som redan funnos att 
tillgå. Men om också den egentliga revisionens decentralisation 
ej var åsyftad, kunde åtskilligt varit att vinna genom ett be
myndigande för ståtbållarne att utöva det förmanskap över 
fogdarne, som de dittills saknat. Även detta har varit på tal, 
ehuru tills vidare med lika liten framgång. Det är för öv
rigt belysande för ställningen, att detta krav avvisades, ty 
därigenom blir det fullt klart, att något subordinationsför- 
hållande icke tidigare förefunnits. Detsamma uttalas i nog 
så expressiva uttryck av hertig Karl, som förklarade, att de 
nymodiga [ståthållare- eller] landshövdingämbetena1 uppvuxit 
vid sidan av fogdeinstitutionen, och att landet ganska väl 
kunde styras dem förutan.2 Det var i själva verket rådet, 
som frambar förslaget om lantregeringens omorganisation i 
antytt syfte. I sitt första förslag till regementsordning 1594 
ville detsamma ålägga ståthållarne »att hava uppsikt med 
fogdarne på slott, gårdar och på landet, att de uti deras till
betrodda befallningar handla troligen och rättvisligen», men 
denna punkt ströks i den senare redaktionen av samma år och 
blev icke heller upptagen i konungens motförslag, som bibe
höll fogdarnes självständiga ställning direkt under kammaren.3

1 Titeln landshövding förekommer första gången i sintet av Johan III:s re
gering (Rreg. 6 maj, 19 jnli, 16 aug. och 2 dec. 1588 samt 18 juli, 1 okt. och 
15 dec. 1589), men är då säkerligen synonym med ståthållare, och någon 
anledning att redan nu i ordet inlägga något annat och mera, i enlighet med 
den innebörd detta ämbete sedermera fick, synes icke föreligga.

2 Hertigen skrev 25 nov. 1594 till Arvid Gustafssop (Stenbock), som gjort 
ansökan om ett passande ämbete, att han icke missunnade honom att få en 
»befallning», men erinrade samtidigt, att landshövdingämbetena först nyligen 
uppstått i Sverige, där de tidigare aldrig varit brukade. Härför borde stän
derna hava hörts, innan några förordnats därtill, och fått tillfälle yttra sig om 
vilka de önskade tillsatta. »Ty Sverige haver utan landshövdingar i många 
hundrade år varit regerat och kan dem ännu väl vara förutan, förty när som 
lagmän, häradshövdingar och fogdar var uti sin landsända, härad och län göra 
sin ed, kall och ämbete tillfyllest, som lag utvisar, då kan man sådana lands
hövdingar väl vara förutan.»

3 SRÅ. 3: s. 458. Betecknande nog talas även här om »ståthållare elle r  
landshövdingar», som borde tillsättas i Uppland, Västergötland, Östergötland, 
Småland, Västmanland, Finland och Livland, d. v. s. över hela riket med un
dantag av furstendömet och Norrland. Även om landshövdingtitelns första 
uppkomst kan tänkas stått i samband med avsikten att förläna ståthållare
ämbetena den ökade befogenhet, som de skulle hava erhållit om rådets mening 
följts, kom således ej ens i själva förslaget någon motsättning till synes, som 
giver stöd åt ett sådant antagande.

Kontrollens decentralisation. 133

Därmed var för en avsevärd tid framåt frågans lösning för
dröjd. De olägenheter, som medföljde den gamla ordningen, 
sökte man dock på olika sätt avhjälpa. Åtskilliga kungliga brev 
och kammarens cirkulär sågo dagen, som voro avsedda att rå
da bot på de överklagade missförhållandena,1 och vad sär
skilt beträffar anordningen av kontrollen, blev det vanligt, att 
kammaren sände ombud till landsorten för att där hålla rä
kenskap med fogdarne. Anledningen härtill synes väl till en 
början hava varit av mera tillfällig natur, såsom då kamrera
ren Abel Eriksson den 3 sept. 1604 befullmäktigades att draga 
till Norrland för att uppbära restantier, som på den orten 
genom fogdarnes »stora försummelse och otrohet» år från år 
hopats, och vilkas belopp nu borde genom lämpliga medel 
nedbringas, men själva förfaringssättet kom sedan till an
vändning allt oftare, utan att något särskilt skäl anföres för 
dess tillgripande. De gamla klagomålen mot obestämda leve
ranstider föranledde till nya påbud om vissa terminers utsät
tande för penningräntornas redovisning, som enligt k. brevet 
den 21 sept. 1604 borde ske vid Yalborgsmässotiden. Själva 
räkenskaperna skulle dock ännu så länge avlämnas om hösten, 
såsom dittills varit påbjudet (k. brevet den 16 okt. 1604).2 Och 
bristande åtlydnad av dessa föreskrifter var numera tillräck
lig för kommissariers kringsändande att efterhöra orsakerna 
till försummelsen.3 Men även eljest hände det, att fogdarne 
i en viss provins fingo bud att möta på utsatt tid och ort för 
att inför någon utskickad avlägga räkenskap för sitt fögderi.4

1 Ang. fogdarnes redovisning för uppbörden och dennas inlevererande i 
räntekammaren i skilda poster för olika ändamål utfärdades tid efter annan 
ingående bestämmelser. Se bl. a. k. brevet 12 nov. 1610, kammarens ordning 
13 febr. 1612 och k. brevet 24 febr. 1614. Jfr även texten. För att förhindra 
utpressning påbjöds 15 jan. 1608, att allmogen skulle av fogdarne mottaga kvit
ton på erlagda utskylder, och denna befallning itererades 24 april 1614 (båda 
förordningarne tryckta). Förbud mot självtagen disposition av årliga räntan, 
som ej fick användas utan speciella order från Kungl. Maj:t, utfärdades 22 
sept. 1604 (årstr.), och nya allmänna instruktioner utarbetades dels för fogdar
ne i Finland 9 febr. 1602 (Samling af 'instr. för landtreg., s. 26), dels för fogdar 
och häradsskrivare i gemen 27 juni 1616 (årstr.; ej hos Styffe).

2 Enligt 1618 års kammarordning skulle räkenskaperna vara avlämnade vid 
midsommartiden. (Samling af instr. rör. den civila förvaltn., s. 38.)

3 Kammarregistr. 27 juli 1614: »Fullmakt för kammarskrivaren Peder Jonsson 
att draga till Västergötland efter de fogdar, som tillbaka stodo med deras rä
kenskap.» Ingressen lyder: »Efter tiden nu förliden är, på vilken fogdarne 
efter Kungl. Maj:ts utgångne tryckte patent borde vara här med deras räken
skaper och handlingar. ..»

4 Se t. ex. kammarrådet Bror Andersson [Rålambs] cirkulär till fogdarne 
i Småland 8 dec. 1617 att komma honom till mötes i Jönköping. (Sandb. 
saml.)
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Det var därvid icke endast fråga om en siffergranskning, 
utan ombuden hade i uppdrag att med ledning av vad som 
kunde komma fram under revisionen avgiva utlåtande om 
vederbörandes lämplighet att kvarstå i tjänsten.1 

Lokalförvalt- Tillsammanstagna verkade de anförda bestämmelserna och 
organisation förfogandena därhän, att marken bereddes för en omorganisa

tion av lokalförvaltningen, i vilken fogdetjänsterna med upp
offrande av deras tidigare större självständighet kunde infogas 
som en underordnad beståndsdel. Men när tiden var inne för 
denna reform, låg det i sakens natur, att den lokala admi
nistrationens tyngdpunkt skulle läggas på ståthållareämbe
tena, som alltmera utvecklat sig till fasta institutioner. För 
att ståthållarne emellertid skulle kunna upprätthålla en så
dan ställning gent emot fogdarne, var det nödvändigt, att de 
utrustades med vidsträcktare fullmakter än de gemenligen 
förut hade erhållit.

1. Ståthål- I själva verket finner man också, att i de instruktioner, 
tionema116̂ 6 som un( êr det första, årtiondet av Gustaf II Adolfs regering 

— 1618. utfärdades för åtskilliga ståthållare, infördes bestämmelser,
som gåvo desse ett sådant ökat bemyndigande. Enligt k. brevet 
den 8 jan. 1616 skulle ståthållaren Hans Jönsson (Stål
handske) på Kexholm »hava ett flitigt uppseende med [slotts-] 
fogden, att han sitt ämbete troligen och fliteligen efterkom
mer» och »med [rid-]fogdarne, att de i rättan tid uppkräva 
all årlig ränta, så ock alla andra pålagor i länet». Den 28 
nov. s. å. förständigades Herman Wrangel, som blivit för
ordnad till ståthållare i Kalmar län, att tillhålla därvarande 
fogdar, »att de i rättan tid uppbära och efter Kungl. Maj:ts 
förordning leverera kronans räntor och sedan i rättan tid 
vart år göra räkenskap i kronans räkningekammare, på det 
Hans Kungl. Maj:t icke genom deras otrohet eller försum
melse tager någon skada». Om det redan här var fråga om 
ett verkligt förmansskap över fogdarne, delades dock detta 
fortfarande med kammaren, vars myndighet ej ännu in7 
skränktes av några ålagda hänsyn till den medbestämmande 
maktfaktor, som ståthållareämbetena åsyftade ätt bliva. Men i 
den förnyade instruktion, som gavs Wrangel den 14 april 1618 
med anledning av Sven Månsson (Eketräs) utnämning till

1 K. brevet, 28 maj 1614 till Hans Åkesson och Nils Andersson att överse 
fogdarnes räkenskap och förslag samt att därefter bedöma lämpligheten av deras 
fortsatta förordnande.
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hans medhjälpare i ämbetet, icke blott upprepades i vidlyf
tigare ordalag samma stadganden rörande ståthållarens be
fogenhet, utan därtill lades också en bestämmelse, »att alla 
de anordningar och vad som i kammaren görs, skola efter 
denna dag ställas och förskickas till ståthållaren, vilken se
dan skall vara förpliktad att sända dem omkring var till 
sin ort, så ock driva opå, att de i rättan tid bliva fullföljde».
På samma sätt skulle fogdarne därefter insända sina förslag 
till ståthållaren, som ägde ätt befordra dem till kammaren.
Härmed hade sålunda bildats en instans mellan centralmyn
digheten och fogdarne, som alldeles förändrade de sistnämn
des ställning, och detta så mycket mera, som ståthållaren 
samtidigt utrustades med makt att rannsaka, där han funnit 
några »olovliga försummelser, orättrådighet och tredskhet hos 
någon fogde», och med rätt att i förekommande fall inmana denne 
i häkte, om han därvid befanns skyldig. Ännu så länge 
skulle dock »fogdarne själva med' skrivarne komma till Hans 
Kungl. Maj:ts räkningekammare vid S:t Johannis till att göra 
reda och räkenskap för det de hava varit ombetrodda, och 
skola de, förrän de dit komma, hava väl sammansatt sina 
räkenskaper och hava med sig sina kvittencier, kopior, ko
nungsliga brev och annat, som behöves». Det kom dock an 
på blott en kort tid, innan även detta stycke skulle grund
ligt förändras. t

Åberopade förordningar återfinnas väl i aktstycken, som 
blott utgjorde rättesnören för enskilda ämbetsmän, och voro 
fördenskull icke att anse som någon lag, gällande för alla.
Att detta dock avsågs, framgår därav, att liknande bestäm
melser från samma tid inflöto i flertalet instruktioner för de 
ståthållare, som under de närmaste åren utnämndes i olika 
orter.1 Genom 1618 års kammarordning förständigades ock- 2. 1 6 1 8  års 
så alla fogdar att »i tid antvarda ståthållarne sina färdiga kammarord- 

räkenskaper», som genom desses försorg borde till räkninge- °’ 
kammaren insändas före midsommartiden varje år. Fogdarne 
själva skulle däremot på av kammaren för var och en utsatt 
tid infinna sig i Stockholm »att göra sin räkenskap riktig, 
så framt han den tid ej på sin sotsäng ligger». Härmed var 
således väl tillfälle berett åt ståthållarne att genomse fögderi
räkenskaperna, men ingen granskningsskyldighet var därmed

1 Samling af instr. för landtreg., s. 93— 169, ur vilken samling hämtats 
även ovanstående citat.
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förbunden, lika litet som bestämmelsen i och för sig innebar 
något fogdarnes ökade beroende av ståtbållarne. Men i K. Maj:ts 
memorial den 6 april 1620, som enligt registratnret med
delades de sistnämnde Jandet runt och således i likhet med 
nyss åberopade ordning får anses som en allmän författning, 
togs steget fullt ut genom förklaringen, att alla fogdar skulle 
vara ståthållaren i vart län »lydige och hörige uti allt det 
han efter sin instruktion och till Hans Kungi. Maj:ts gagn 
och bästa bjudandes varder». Därtill lades yttermera skyl
digheten för fogdarne att inför ståthållaren »göra redo och 
underrättelse om alla uppbörder och utgifter av deras fögderi, 
när han därpå fordrar».

Huru sistnämnda stadgande skulle i praktiken efterlevas, 
framgår tillfyllest av memorialets övriga punkter, som i detalj 
föreskriva en flitig samverkan mellan över- och underord
nade, vilken bl. a. skulle taga sig uttryck i täta rapporters 
avlämnande rörande uppbörd och leveranser. Då det sålunda 
tidigare varit föreskrivet, att fogdarne årligen skulle insän
da förslag till kammaren, blev det nu stadgat, att ståthålla
ren två gånger i månaden skulle emottaga meddelanden om 
uppbördens förlopp. Detta blev också nödvändigt därför att 
ståthållarne samtidigt dels blevo ålagda den fortlöpande kon
trollen, dels förständigades att förse kammaren med nödiga 
upplysningar för det centrala räkenskapsväsendet.

Detta hade tidigare varit mycket försummat. Visserligen 
finnas redan från Grustaf I:s tid allehanda inom kammaren 
uppgjorda register över rikets uppbörd och utgift, men de 
äro icke sammanförda till något översiktligt bokslut. An
satser till ett dylikt föreligga från ett par år under Johan 
III:s regering,1 men de föranledde ingen fortsättning varken 
under Sigismund eller Karl IX. Eburu i 1618 års kammar
ordning ingenting nämnes härom, upptog emellertid kammar
rådet kort efter dennas tillkomst arbetet för åstadkommandet 
av en verklig rikshuvudbok, och ett första försök från 1619 
finnes ännu bevarat. För de närmast följande åren saknas 
väl numera dylika sammandrag, men att de likväl varit un
der händer, framgår av åtskilliga skrivelser i kammarregist-

1 »Rikshufvudbokcn för 1573 jämte sammandrag af rikshufvudboken för 1582» 
äro (av F o r s s e l l ) tryckta i Hist. handlingar, D. 12: 1 (1883).
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raturet.1 Det är emellertid tydligt, att dessa strävanden 
skulle betydligt underlättas, om redan i orterna bokföringen 
ordnades så att kammaren under hand sattes i stånd att tid 
efter annan överblicka ställningen och på samma gång vinna 
en översikt över finansernas tillstånd inom större områden 
än de enskilda fögderierna. Till trots av alla föreskrifter om 
tidig inleverering av fogderäkenskaperna, gestaltade sig näm
ligen förhållandena i verkligheten så att det kunde draga ut 
flera år, innan alla redovisningar från ett visst län hunno 
klareras, och då bearbetandet av materialet också tog sin tid, 
äventyrades nyttan av rikshuvudböckerna genom deras allt 
för sena fullbordande.2 Det var delvis till följd härav, som 
ståthållarnes medverkan i högre grad än tidigare togs i an
språk för kameralväsendet, på samma gång som tanken små
ningom väcktes att därigenom undvika »den inritna ovanan» 
med befallningsmännens långvariga vistelse i Stockholm. Fö
re sin avresa till det livländska kriget fäste konungen själv 
uppmärksamheten på denna sak, som därefter på allvar upp
togs av kammarrådet. Ett kungligt cirkulärbrev till ståthål
larne den 20 april 1621 (kammarregistr.) påbjöd till efterrät
telse en helt och hållet ny räkenskapsmetod, enligt vilken 
»alla slotts-, gårds- och provinsräkenskaper» därefter skulle in
rättas, och efter all sannolikhet hava vi här prototypen för 
den något senare framträdande landsboken. Till en början 
blevo dock ståthållarne endast ålagda att »hemma i lands- 
ändarne» granska och rätta fogdarnes räkenskaper och därefter 
jämte egna »riktiga besked och deklarationer» insända dem till 
kammaren. Blott i de fall, då upptäckta fel varit så grova, 
att de icke kunde rättas, behövde med detta sätt att gå till
väga fogdarne »efter noga rannsakning» sändas till kammaren 
för att där dömas och eventuellt stå sitt straff.3 Att vid 
sidan av de egentliga fögderiräkenskaperna verkliga länssam-

1 Se dock E disn, Centralregeringens utveckling, s. 231 noten, där en i K A. 
förvarad uppbördsbok citeras, som troligen tillhört förarbetena till 1622 års 
huvudbok, vilken ännu 1624 icke var fullbordad.

2 I kammarregistr. finnes i början av 1620-talet intaget ett stort antal ma-
nebrev till ståthållarne att påskynda insändandet av fogdarnes räkenskaper. Än
nu 1624 hade inga fogdar i Östergötland hunnit insända sina redovisningar för 
1621, icke heller ingivit besked över de anmärkningar, som framställts mot 
1620 års räkenskaper, varför de samtliga skulle uppsändas till kammaren. I 
brev till ståthållarne 5 jan. 1622 klagade kammarrådet över fogdarnes långsam
het, »emedan vi ej kunna avsluta 1620 års bok, förrän deras räkningar äro kla
rerade». '

3 Kammarregistr. 2 aug. 1622 (till K. Maj:t).

4. Ny räken
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mandrag begynt att föras, framgår av flera skrivelser, som 
förständiga ståthållarne att till Stockholm förskicka dessa 
till bättre undervisning,1 och från år 1622 datera sig de 
första egentliga landsböckerna.2 Dessas framträdande beteck
nar en fullständig omvälvning i det dittills gängse räken- 
skapsväsendet. I och med desamma förlora de egentliga fög
deriräkenskaperna (specialräkningarne) sin förra betydelse och 
bliva blott underlaget för den bokföring för hela länet, som 
därefter fördes hos landshövdingämbetet, hos . vilket också 
därmed det närmaste ansvaret kom att vila för uppbörds- 
väsendet.3

Omläggningen kunde icke med ens genomföras utan slit
ningar. Flertalet ståthållare var lika litet nu som tillförene 
särskilt ägnat att handlägga dylika ärenden och ryggade dess
utom tillbaka för det nya ansvaret, som mycket mot deras 
vilja pålades dem. Det arbete, som under sådana omständig
heter frambragtes, led också av väsentliga brister. Kammar
rådets skrivelser till ståthållarne under 1620-talets förra hälft 
äro till avsevärd del fyllda med anmärkningar rörande de fel 
och ofullkomligheter, som vidlådde de insända redogörelserna, 
vilka dessutom stundom alldeles uteblevo till trots av alla

1 Kammarregistr. 15 juni 1622: Till ståthållarne att de hit förskicka »boken 
med all klar riktighet» för att beslut kunde fattas om staten; ibid. 16 mars 
1622: »Till alla ståthållare, att de alla månader vissa aviser på räntan, huru 
den bliver uppburen och levererad efter änordningarne hitsänder med gångan
de poster.»

2 Kammarregistr. 18 dec. 1623 (till ståthållaren Bror Andersson): »Vi låta V. K. 
Br. brodervänligen förnimma, att Bi. K. Maj:t bliver mer och mer otålig över 
V. K. Br., att han icke haver som alla andra ståthållare över hela riket rä
kenskaperna uti sitt ståthållaxedöme upptagit, översett och sedan landsboken 
riktig och klar inlevererat för år 1622, alldenstund den V. K. Br. nu hitsänt 
haver icke är så fullkomlig, att hon kan H. K. Maj:t presenteras.» —  Lik
nande brev 19 dec. s. å. till Johan Månsson (Kammarregistr.).

3 På 1620-talet innehålla landsböckerna vanligen endast redogörelse för lä
nens huvudränta, under det att specialräkningarne (i avskrifter och samman
drag, verkställda av länsbokkållarne) bundits var för sig. Detta har haft till 
följd, att de senare i kammararkivet betraktats som fortsättningar till fogde
räkenskaperna och i följd med dessa upptagits under skilda nummer bland 
landskapshandlingarne, ehuru de alldeles icke hava samma karaktär och även 
genom den nya räkenskapsmetoden skarpt skilja sig från dessa. På 1630-talet 
börjar huvudräntan sammanbindas med de (fortfarande kopierade) specialräken
skaperna och bilda tillsammans landsboken. I särskilda band äro samlade veri
fikationer till varje landsbok, men dessa saknas merändels för 1620-talet och 
hava då möjligen endast företetts vid de årliga mötena för »bokens förfärdi
gande», om vilka mera nedan i texten. Förändringen är tydligen vidtagen på 
grund av bestämmelserna i § 5 av kammarens ordning 1 mars 1631 (tr. i Sam
ling af instr. f. landtreg., s. 398 ff.), enligt vilken »för vart ståthållaredöme 
skall allenast tvenne böcker göras. Den förra skall vara själva boken, som 
alla. . .  räkningar i sig begriper.. och den andra bliver allenast en kopiebok, 
där alla.. .  brev [och] kvittenser.. .  skola vara inbundna.»
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påminnelser.1 Självfallet, kunde det keller icke begäras, att 
ståthållarne skulle kunna gå i land med sina nya uppgifter 
utan särskilda, därför skolade biträden. Frågan var blott, vil
ken ställning dessa skulle intaga, och därom yppade sig olika 
meningar, som skarpt bröto sig mot varandra och föranledde 
kammaren att vid skilda tidpunkter intaga olika stånd
punkter.

Redan under första hälften av 1622 omtalas vid länsstyrel
serna ett slags tjänstemän, som kallas slottssekreterare. För 
två av dessa utfärdade kammarrådet konstitutorial den 11 
juli 1622, i vilka det heter, att de redan tidigare tjänstgjort, 
men dittills fått varken fullmakt eller instruktion. Deras 
titel betingades av deras skyldighet att uppsätta ståthålla
rens skrivelser och »hålla rent» registraturet -över dessa, men 
deras huvudsakliga göromål tillhörde k ammar verket.2 De skulle 
sålunda »hålla i akt att avisera kammaren månatligen samt 
med ståthållaren i rättan tid fordra och anamma av fogdarne 
och arrendatorerna vissa förslag och besked på all uppbörd 
och utgift»; desslikes »upptaga fogdarnes räkenskaper och 
dem därnere klarera och renskriva låta», och när förslagen 
och räkenskaperna av dem och ståthållarne således voro 
översedda och underskrivna, skulle de »fogdarne därmed 
strax till räkningekammaren förskicka». De voro dessutom 
skyldiga att »anordningsboken alltid hålla ren på allt det, 
som utgånget är eller icke, efter den form, som K. Maj:t 
nådigst befallt haver». Det må lämnas därhän, huruvida 
det var samma tjänstemän, som året därpå finnas omnämnda 
som »bokhållare».3 Möjligen berodde titelförändringen redan 
nu på en tudelning av tjänsterna genom sekreterarebefatt
ningens frånskiljande.4 Men ställningen hade blivit en annan.

1 Ståthållaren Karl Oxenstjerna, som dels 2 nov. 1621, dels 31 maj 1622 fått 
anmaning att insända räkenskaper från Abo län, mottog 22 okt. s. å. påminnel
ser, emedan han »hade slagit i vädret» den tidigare uppfordran. Särskilt kla
gades över ofullständiga eller saknade verifikationer. I brev till K. Maj:t 2 aug. 
1622 anmälde kammarrådet, att blott en del av ståthållarne åtlytt till dem 
ställda uppmaningar att avgiva räkenskapsutdrag. De övriga, som »av oveten- 
het eller stor försummelse» hade satt det tillbaka, hade allvarligt förehållits 
att rätta sig. (Kammarregistr.)

2 Den ene (Per Olofsson i Skaraborgs län) hade tidigare varit anställd som 
kamrerare i kammaren.

8 Kammarregistr. 4 sept. 1623: Till Johan Månsson att hitsända sin bokhål
lare till bokens för Norrland klarerande. S. d. Till Filip Scheding i lika ärende.

4 Av »samtliga ståthållares underd. memorial» (odat., men från hösten 1623) 
synes dock, som om några landssekreterare ännu då ej voro tillsatta. Samling 
af instr. för landtreg., s. 187.
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På den begäran ståthållaren Bror Andersson hösten 1623 rik
tade till kammaren om fullmakts utfärdande för hans bok
hållare, svarades, att däråt kunde kammarrådet intet göra. 
Ståthållaren uppmanades under hänvisning till »H. K. Maj:ts 
gjorda ordning» att »förskaffa sig en själv», som han fann bäst 
passande, och kunde han därtill övertala den föreslagne, såg 
kammarrådet det gärna.1

De ändrade signaler, som denna vägran blottade, hängde till
sammans med en ännu icke utfärdad kungl. förordning, som 
blott under hand varit delgiven ståthållarne, men likväl vid 
flera tillfallen åberopades som gällande. I dess ursprungliga 
form, som ej synes vara i behåll, avsåg den att på ståthål
laren personligen lägga ansvaret för länets kammarverk, och 
för att undvika t. o. m. skenet av delat ansvar, borde bok
hållaren betraktas endast som dennes enskilda biträde och 
icke genom någon publik fullmakt tilldelas offentlig myndig
het.2 Denna tankegång väckte dock starkt motstånd hos dem, 
det närmast gällde. Yid ett sammanträde, som sannolikt hölls 
i Strängnäs under oktober 1623, uppsatte »samtliga» ståthål
lare ett underdånigt memorial i anledning av den föreslagna 
uppbördsordningen och anhöllo däri bl. a. att bliva befriade 
från »den bördan» att själva nödgas »upptaga räkenskaperna 
av fogdarne, dem klarera och underskriva och oss sedan med 
dem till räkningekammaren begiva och där svara till allt 
tilltal, både rest och besvär», »alldenstund största delen av oss

1 Kammarregistr. 27 sept. 1623 (till Bror Andersson): ». . . Så vet V . Br. väl, 
vad ordning H. K. Maj:t med alla ståthållare över hela riket haver göra låtit, 
i det att ståthållarne, var och en i sitt ståthållaredöme, skola först hemma 
hos sig med deras bokhållare alla räkenskaper upptaga, probera och överse 
med riktiga befallningsbrev och kvittenser, som till en riktig räkning lyder, och 
sedan försända dem hit till räkningekammaren. Därför bliva samma räkenska
per av oss intet‘ accepterade, förrän de först av V. K. Br. äro översedda och av 
bokhållaren proberade och påskrivne. Beder V. K. Br. ville därför hava oss hos 
sig entskyllet, där Y. K. Br. ville skjuta därpå, att han haver ingen bokhål
lare. Så är skulden icke hos oss, efter vi åtskilliga resor hava skrivit Y. K. Br. 
till och bedit V. K. Br. ville förskaffa sig en själv, den Y. K. Br. själv bäst 
behagade. . .»

2 Kammarregistr. 3 okt. 1623 (till ståthållaren Nils Stjernsköld): »V. K. Br. 
förmäler, det Peder Andersson, som härtill haver varit brukad för slottssekre- 
terare på Elfsborg, är i den landsändan icke tjänlig, och fördenskull begärer, 
att vi uti hans stad Lars Lybeck, som där haver varit slottsskrivare, förordna ville. 
Så medan ståthållarne i alla landsändar står fritt sådana personer till sådana ämbe
ten och andra saker anamma, förordna och braka, som de befinna H. K. Maj:t och 
kronan vara trogne och dem själva nyttige, helst emedan ståthållarne själva 
samt med slottssekreteraren skola svara till all landets ränta, uppbörden och 
utgiften; varför vi ock hemställa därom dispensere och laga, som honom synes 
tjänligast vara, och om V. K. Br. behagar Lars Lybeck vid samma ämbete bru
ka, låta ock vi oss väl benöja».
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med räkenskaperna icke veta att umgås, mycket mindre 
till några stora och märkliga summor att svara». Allt så
dant ville de fördenskull skjuta Över på bokhållarne, som 
borde ensamma stå risken för dylikt. Då emellertid arbetet 
för dem skulle bliva mycket drygt, om de skulle handlägga 
alla vid länsstyrelsen förekommande mål, hemställdes där
jämte om tillsättningen av särskilda sekreterare, som skulle 
taga befattning med de ärenden, som ej anginge kammarver
ket, och av kopister till deras biträde.1

I någon mån tillmötesgick regeringen denna framställning 
redan genom den form, som slutligen gavs åt »K. Maj:ts ord
ning, varefter kronans räntor uppbäras, förstås, utgivas och 
redo göras skola, såsom ock vad makt ståthållarne i landet 
är av K. Maj:t given räntorna att förestå och allmogens be
svär att medla», vilken bär datum den 27 juli 1624.2 En sär
skild paragraf handlar däri om bokhållarnes tjänsteplikter 
och därmed var desses officiella ställning fastslagen. Intet 
hinder förefanns längre att bevilja dem de fullmakter, som 
tidigare nekats dem, och kammarrådet begynte också att ut
färda dylika på hösten 1624.3 Som bokhållarens främsta ålig
gande framhäves däri att »för all ting så laga, ätt landsbo- 
ken bliver förd uti sitt rätta skick, efter den form honom av 
kammaren medgiven är, och riktig besked tidigt in uti räk
ningekammaren komma låta, huru räntan och anordningarne 
utgångna äro och vad avkastningen där bliver».

Med fyllandet av det förstnämnda kravet gick det dock 
tills vidare smått. De första åren efter uppbördsordningens 
tillkomst kunna betecknas som läroår för landsstaten. En om
organisation hade ägt rum också i kammaren genom tillsättan
det av en generalbokhållare (Abraham Cabiljau), som fick full
makt den 1 maj 1624, men redan dessförinnan tjänstgjort i 
egenskap av räkningekammarens föreståndare. Bedan 1623 
hade han fått befallning att instruera länsstyrelsernas bok
förare beträffande räkenskapernas uppställande »på bok
hållarevis» och att utsända på 'samma sätt uppsatta formulär

1 Samling af instr. för landtreg., s. 189 f.
2 Ibid., s. 169— 184. Rörande tillkomsten av 1624 års uppbördsordning och. 

därmed i samband stående frågor se närmare K. A. Edin, Gustaf Adolfs planer 
på landtregeringens organisation 1623— 1624 (i Historiska studier, tillägnade 
professor Harald Hjärne 1908, s. 225— 258).

3 Den första bokhållarefullmakten är daterad 7 aug. 1624, men gällde platsen 
yid guvernementet i Riga. Den första fullmakten för tjänst i Sverige är utfärdad 
18 sept. s. å. för bokhållaren »över Värmland», Arvid Pedersson.
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till deras rapporter.1 I fortsättningen blev det också han, som 
fick på sin lott att sätta form på det anbefallda räkenskaps- 
sättet i orterna. Samma svårigheter uppstodo nämligen för 
bokhållarne att anpassa sig efter det moderna systemet som 
de, vilka under en tidigare period yppat sig, när det gällde 
fogdarnes redovisning i kammaren efter delvis nya mönster. 
Det visade sig besvärligt att få landsböckerna >;i deras rätta 
skick», och med deras avslutande drog det ut på tiden. De 
botemedel, som användes, erinra även de om äldre tiders me
toder. Grenom cirkulär till ståthållarne den 11 maj 1625 an
modades desse att låta sina bokhållare uppkomma till kam
maren för uppgörande av 1624 års böcker, och följande år 
upprepades samma anmaning den 19 aug. Senare uppkallades 
jämväl ståthållarne själva tillsammans med sina bokhållare 
för samma ändamål, och som regel fastslogs att, när landsbo- 
ken ej var färdig inom föreskriven tid, skulle den avslutas i 
kammaren. På detta sätt invandes småningom landsstatens 
befattningshavare i ett rätt utövande av sina tjänsteplikter, 
men först efter flera år var man så långt kommen, att med 
ledning av vunna erfarenheter en allmän instruktion kunde ut
färdas för länsbokhållarne i riket. Den är utställd i ko
nungens namn och daterad den 14 jan. 1628. Genom densamma 
befästades på ett avgörande sätt bokhållarnes medansvarighet 
för länens drätsel, över vilken de »jämte ståthållaren» borde 
hava ett flitigt och noga inseende, och deras ämbetsställning 
blev sålunda från denna tid'densamma, som de senare lands- 
kamrerarnes, en titel, som ännu var förbehållen en befatt
ningshavare inom själva kammaren, och som kom de förre 
till del först i nästa århundrade.

* #Sfr
I och med bokhållareinstruktionen av 1628 (sedermera supple

rad av en kammarens ordning och. underrättelse den 1 mars 
1631) kan slutstenen sägas vara lagd i det reformarbete, vari
genom den gamla fögderiförvaltningen förvandlats från att 
vara administrationens huvudorgan i orterna till ett under
ordnat led i landsstaten. När denna avveckling hunnit full
bordas, fanns emellertid, till följd av en jämsides fullföljd re
formlinje, icke mycket, kvar av hela organisationen. Fögde-

1 Edén, Centralreg. utveckl., s. 230.
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rierna hade, ehuru blott tillfälligt, övergått till arrenden, och 
fråga kan bliva, huruvida icke just denna förändring bidragit 
till insikten om det nödvändiga i utsträckandet av ståthållare
skapens befogenheter även till det kamerala området.

Förpaktandet av kronans räntor var icke något okänt be
grepp under 1500-talet. På sätt och vis kan ju dit räknas alla 
förläningar, som ägde sin motsvarighet i någon prestation 
för statens räkning. Men även bortsett härifrån voro, efter 
vad förut påvisats, län mot avgift vanliga under Gustaf I:s 
regering. Ännu närmare det rena arrendet stodo de visserli
gen ej talrika överenskommelser, som samme konung gjorde 
med några fogdar om taxas erläggande av deras ombetrodda 
distrikt. Av samma art voro f. ö. de uppgörelser med enskilda 
skattebetalare, vilka förekommo inom flera orter och gingo 
under namn av stadgerättigheter. Rena arrendeavtal voro 
icke heller uteslutna, (jenom formligt kontrakt upplät hertig 
Karl den 16 juli 1572 åt Willem de Wijk räntorna av Värm- 
landsberg för en tid av fyra år, och enskilda kungsgårdar 
voro även i kungadömet föremål för utarrendering. Först mot 
slutet av 1610-talet sattes dock förpaktningarne i system ocfi 
vunno då snart en sådan omfattning, att de alldeles utträngde 
de egentliga fögderierna.

Orsakerna härtill hava antagits varit de svårigheter, som 
hopsamlandet under de närmast*föregående åren av den dryga 
Älvsborgs lösen åsamkat kronan genom bristen på kontanta 
medel,1 men denna förmodan faller på den omständigheten, 
att de gärder, som pålades för ovannämnda ändamål, utgingo 
i klingande mynt. Däremot är det ögonskenligt, att Sveri
ges hela politik under Gustaf II Adolfs tid gick i en rikt
ning, som gjorde den gamla naturahushållningen alltmera obe
kväm. När de krig, i vilka landet invecklats, började föras 
på utländsk botten, var man ej längre betjänad med de ho
pade förråden av olika slags persedlar, men däremot i stort 
behov av kontanta penningar.2 Man begagnade sig därför av 
den möjlighet, som låg i skatternas förpaktning, att förskaffa 
sig en lättad utväg till rörelsemedel, och sedan de första

1 Så, i den på offentligt föranstaltande av J. Stuart och M. Rystedt utg. 
Handbok över statsverkets . . . medelsförvaltning, D. I  (1905): s. 4.

2 Det är betecknande att, medan arrendebeloppen i moderlandet alltid be
stämdes skola utgå i gott mynt, flera kontrakt på förpaktningar i Östersjöpro
vinserna medgåv.o arrendets gäldande i spannmål, som under det pågående 
kriget i just de orterna utan vidare omgång kunde komma till användning.



144 Lokalförvaltningens omorganisation.

försöken slagit till synes väl ut, var det så mycket mindre 
skäl att ej fortsätta i samma riktning, som systemet onekli
gen innebar fördelar även i fråga om kontrollen och admini
strationens förenkling.

Början hade redan gjorts i Östersjöprovinserna, innan några 
arrendeupplåtelser kommo till stånd i det egentliga Sverige, 
där det första kontraktet (med Willem de Bésche rörande 
Finspångs läns förpaktning) upprättades 1618. Någon allmän 
författning reglerade icke till en början dessa förfoganden, 
som synas hava berott på tillgången till hugade spekulanter. 
Desse voro förnämligast att söka dels (i bergslagsdistrikten) 
bland bruksidkare, som funno med sin fördel förenligt att ge
nom skatternas förvandling i kolning och körslor förskaffa sig 
tillgång till nödiga dagsverken, dels bland den handlande 
klassen, som kunde göra sig vinst på persedlarnes försäljning 
med eller utan export. Ej sällan förenade sig för övrigt flera 
till ett bolag för att gemensamt driva de ganska omfattande 
affärerna. Att regeringen även åsyftade att genom systemför
ändringen ernå fördelar för det svenska bergsbruket och giva 
handeln ökat uppsving, framgår av många omständigheter. 
Åtskilliga av arren datorerna i de största distrikten voro ut
länningar, genom vilkas kunskaper och drift man hoppades 
att tillföra näringarne ökad styrka, och beträffande de övriga 
gynnades borgerskapet i stä<§»erna framför andra vid upplåtel
sernas bortgivande. När någon av de tidigare anställda fog- 
darne anmälde sig till erhållande av arrenden, sattes t. o. m. 
som villkor härför, att de skulle förvärva burskap i stad. Även 
eljest iakttogos till en början regler, som visa, att man höll 
på den formella anständigheten. Ståthållaren Henrik Fleming, 
som tagit del i förpaktningen av några ingermanländska län 
inom hans eget ståthållaredöme, fick veta .att sådant ej var 
förenligt med hans ämbete.1 Snart upprätthöllos dock icke 
längre så snäva gränser vid val av arrendatorer. Ännu den 
2 maj 1620 ansåg sig kammarrådet visserligen icke kunna, 
utan K. Maj:ts prövning villfara Gustaf Stenbocks önskan 
att arrendera Kind och Mark,2 men tre dagar senare gav den 
fullmakt åt kamreraren Peder Andersson att i samråd med 
ståthållaren bortarrendera härad, ladugårdar och andra lägen-

1 TJplysningar i sv. lust., utg. av L oenbom , D. 1 (1773): s. 75. Kammarre- 
gistr. 20 aug. 1620.

2 Sandb. saml. KA.
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heter i Östergötland till vem helst, som kunde till K. Maj:t 
och kronan erlägga den summa deras uppbörd utvisade.1 Ett 
villkor, var likväl därmed förbundet, i det att eventuella sö
kande borde kunna ställa nöjaktig borgen. Denna fordran 
vållade på vissa håll vanskligheter, som gingo ut över ståt- 
hållarne. Av dem krävdes nämligen ej blott att i första hand 
pröva borgensmännens vederhäftighet, utan stundom även att 
anskaffa dylika, och detta uppdrag väckte, i förening med de 
ovan berörda krav, som samtidigt ställdes på ståthållarne att 
ansvara för uppbörden från deras län, en mer eller mindre 
berättigad farhåga hos dessa att själva åsamkas förluster 
genom arrendatorernas eller deras löftesmäns oförmåga att 
fullgöra sina förbindelser. Något dylikt kom dock veterligen 
aldrig i fråga, ehuru det många gånger hände, att villkoren 
ej uppfylldes, och att nya uppgörelser således måste träffas, 
innan tiden för äldre avtal utlupit, i vilken händelse kammar
rådet var ålagt att använda lagens hela stränghet vid ut
krävandet av kronans rätt från kontraktsbrytame.2

Vid utresan till kriget 1621 uppsatte Gustaf II Adolf ett 
memorial angående de ärenden, som kammarrådet under hans 
frånvaro skulle förrätta, och i detta intogos flera punkter 
rörande arrendena. Här möter första gången avsikten att för- 
pakta alla kronoräntor utan undantag, och motiven till detta 
beslut klarläggas även i korthet: »Nu ligger», heter det här, 
»K. Maj:t och riket stor makt uppå, att alla kronones räntor 
måga komma uti visst folks händer och riktigt om året bliva 
förvände i penningar och på en tid erlagde; vårföre skola 
kammarrådet vinnlägga sig att förarrendera alla kronones in
komster, evad namn de hava, till borgare eller dem, som bor
gare varda vilja, det högsta som de kunna». Också befinnes

1 Kammarregistr. Icke desto mindre dröjde det ännu några år, innan fler
talet kärad i Östergötland förpaktats.

2 »Arrendatorerna skola de ock tillhålla att utlägga och betala deras arrenden 
uti rättan tid å föresagd dag, och där det av någon försummas, låta appre- 
hendera . . . löftesmännen genom ståthållaren, därunder de [bejsittne äro, vilka 
skola , vara förpliktade att betala H. K. Maj:t både kapital och pålupne ränta, 
en procent om första månaden, två procent andra månaden, och så fort var månad 
en procent mera påökt uti så lång tid som fallerat är; och de samtligen, ar- 
rendatoren och löftesmännen, därovanpå vara förpliktade att svara H. K. Maj:ts 
fiskal till rätten inför borgmästare och råd, där de besittne äro, till all den 
skada och avsaknad H. K. Maj:t därav tagit haver, och skall häremot ingen 
endskyllan gälla, ehurudan han ock kan upptänkt var.da av arrendatoren eller 
hans löftesmän, och skola kammarrådet, när någon sådan casus sig tilldrager, 
sända fiskalen och [denne av] löftesmännen på samma resa fri hållen varda.» 
Rreg. 16 juli 1621.

10— 172433. Meddel. från Riksarkivet 2: (i. Almquist. Lokalförvaltningen.
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Arrende
villkoren.

antalet arrenden från samma tid ökat, och detta till den grad,, 
att praktiskt taget hela landet inom kort blev fördelat mellan 
de olika arrendedistrikten, som sålunda så gott som helt och 
hållet undanträngde de gamla fögderierna. Där dessa av en 
eller annan orsak ännu någon tid bibehöllos, manades ståt- 
hållarne att göra sin flit för att åvägabringa likformighet 
med andra orter.1

De kontrakt, som uppgjordes med arrendatorerna, hade form 
av öppna brev, dels utfärdade av K. Maj:t, dels utställda av 
kammarrådet. I senare fallet gjordes dock förbehåll för ko
nungens fria prövningsrätt, och dylika uppgörelser efterföljdes 
därför vanligen av kungliga konfirmationer.2

Beträffande arrendevillkoren voro dessa sådana, att de till 
synes ej gåvo någon ersättning för risk och besvär, om ej 
särskilda vinstmöjligheter förefunnits, om vilka kontrakten 
ej giva någon antydan. Arrendatorn var nämligen skyldig att 
till kronan oavkortat erlägga alla de skatter, denna ägde att 
utkräva från det förpaktade distriktet, och några andra av
drag fingo ej vid betalningen förekomma än de, som voro en 
följd av regeringens egna dispositioner (avkortningen). Ingen 
marginal var sålunda lämnad för oundvikliga restantier eller 
ens någon provision beviljad för besväret med uppbördens 
verkställande.3

Dessa till synes orimliga villkor få sin förklaring genom å 
ena sidan skattens upptagande in natura och å den andra 
dess betalning till kronan i penningar. Uppgörelsens inne
börd berodde alltså på den värdering, som åsattes persedlarna 
vid beräkning av arrendesummorna. I de tidigare kontrakten 
äro dessa alltid utsatta, ofta i ojämna tal, som antyda en 
pedantisk uträkning enligt viss norm. Denna torde de första 
åren hava varit den i varje ort övliga förvandlingsprincipen^ 
men längre fram utsattes inga som helst belopp i kontrakten,, 
vilka utan vidare torde ansetts gälla den enligt jorde- 
boksvärdet uträknade behållna inkomsten av varje distrikt.4

1 Kammarregistr. 6 clec. 1623 (till ståthåll. Erik Jöransson).
2 De flesta kontrakten äro samlade i ett särskilt registratnr, den s. k. ko- 

pieboken på arrenden i KA. Ett fåtal, som saknas där, återfinnes i det van
liga kammarregistraturet. Några äro även införda i riksregistraturet.

3 Enligt kammarregistr. 21 jan. 1621 (brev till ståthållaren Nils Stjern- 
sköld) sknlle Per Börjessons kontrakt rättas, emedan det arrendebelopp, som 
däri upptagits, visat sig vara några hundra daler lägre än uppbörden från det 
av honom förpaktade området.

4 Påståendet avser ordinarie skatten. Beträffande tillfälliga gärder utfärdade 
K. Maj:t bestämmelser om förvandlingsvärdet olika för olika landsändar. Se 
K. Maj:ts mandat 14 (17) maj 1622 (årstrycket).
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Frågan gäller då närmast vad som menades med jordeboks- Kronovärde- 
värdet eller vad man med ett annat ord plägat kalia krono- ringen, 
värderingen.

Detta spörsmål, vilket för här avhandlade ämne är av syn
nerlig vikt, är emellertid långt ifrån utrett. Åtminstone kan 
icke med någon säkerhet uppgivas varken på vad sätt krono- 
värderingen fastställts eller dess införande i jordeböckerna 
påbjudits. Den vanliga uppgiften, att denna värdering leder 
sitt upphov från 1621 års riksdag, stöder sig på de bestäm
melser, som ständerna sagda år godkände rörande viss lösen 
för den beviljade landtågsgärden (biavskedets fjärde punkt).
Detta beslut innebar emellertid i sak ingen nyhet, ty tid 
efter annan hade kronan flerfaldiga gånger förut medgivit 
penninglösen av skattepersedlar. Sådant var under 1500-talet 
mycket vanligt, t. ex. vid sådana tillfällen då inom viss ort 
till följd av missväxt eller av annan orsak knapp tillgång på 
visst varuslag var för handen. Att det denna gång var riks
dagen, som föranledde eller biföll ett liknande förfaringssätt 
i ett enskilt fall, hade säkerligen ingen betydelse och band 
i alla händelser icke regeringen utöver beslutets egen orda
lydelse, ur vilken det är omöjligt att utläsa några som helst 
konsekvenser för framtiden.1 Också är det anmärkningsvärt, 
att K. Maj:t kort efter riksdagen medgav en nedsättning 
i värderingen vid blivande arrendeupplåtelser under de pris, 
som ständerna fastställt.2 Icke desto mindre befinnes, att dessa 
senare ej långt därefter infördes i kronans jordeböcker,3 där 
de sedermera kvarstodo oförändrade genom tidernas lopp och 
under namn av »kronovärdering» fått en betydelse, som av allt 
att döma varit för upphovsmännen ganska främmande.4 Egen
domligt nog har veterligen icke något kungligt brev kunnat

1 Sedan själva beslutet om landtågsgärden meddelats, heter det i biavskedet:
»Men vele någre penningar för persedlarne utgöra, då äro vi ock därmed till
freds, och gives då för en tunna spannmål 9 mark, en tunna foderkorn 4 Vs 
mark . . . »  o. s. v.

2 Genom k. memorialet 16 juli 1621 ställdes i utsikt arrenden, beräknade 
efter »6, 7 eller 8 mark [för tunnan spannmål], efter som var landsorts lägen
het och avgången på spannmålen är till». Jfr föreg. not.

3 Enligt L. G. Linde , Sveriges finansrätt (1887), s. 241, skedde detta första 
gången 1623. Räkenskapernas defekta skick omöjliggör kontrollerandet av denna 
uppgift för alla trakter, men de bevarade jordeböckerna från några län be
styrka påståendet för deras vidkommande.

4 Kronovärderingen har bl. a. spelat en framstående roll i skatteförenk- 
lingens historia och har till följd av jordeboksräntans genom dess införande 
stagnerade penninguppskattning även haft en ingripande betydelse vid kronans 
gods- och ränteförsäljningar under 1600-talet.
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Arrendatorer- 
nas förmåner 
vid sidan om 
kontrakten.

påvisas, med vars stöd denna vittntseende och till sina följ
der genomgripande åtgärd vidtagits. Men möjligen är för
klaringen härtill att söka däri, att de tidigare förekommande 
»förvandlingarne» ersattes av en fast prissättning i samband 
med införandet av den nya räkenskapsmetoden, som just vid 
denna tid fastställdes och genomfördes. Att till grund för 
värderingen lades de samtidigt av riksens ständer godkända 
lösenbeloppen var endast naturligt. Men det lärer likväl kunna 
ifrågasättas, om det fördenskull varit vederbörandes mening 
att på sätt som skedde fastläsa »kronovärdet» en gång för alla.

Utom av den direkta behållning, som får antagas hava upp
stått genom ett affärsmässigt utnyttjande av skattepersedlarne, 
kunde emellertid arrendatorerna bereda sig även andra för
måner, vilkas värde givetvis berodde av omständigheterna i 
varje särskilt fall. Inom bergslagsdistrikten var det sålunda 
tillåtet för åtminstone vissa arrendatorer att bebygga alla 
strömmar, upptaga nya gruvor och att fälla skog på kronans 
mark ej blott till kolning utan även till avsalu. Sistnämnda 
medgivande gavs någon gång även på andra orter. En arren- 
dator i Skaraborgs län erhöll sålunda på begäran rätt att 
hugga och försälja virke inom sitt distrikt (ek och andra bä
rande träd likväl undantagna),1 och i Ingermanland fick fält
herren de la Gardie, som förpaktade vidsträckta områden, 
t. o. m. begagna skog till framställande av aska, ehuru mot 
särskild avgift. Blott och bart genom sin egenskap av fogdens 
efterträdare kunde arren datorn också tvivelsutan tillvälla sig 
en makt gentemot allmogen, vilken i många fall urartade till 
utpressning. Utan att överskrida laglighetens råmärken, kunde 
han exempelvis tvinga de skattdragande till betungande kör- 
slor genom utsättande av för honom lägliga, men för de förra 
avlägset liggande uppbördsplatser, som dock ej fingo bestäm
mas längre bort än närmaste köpstad var belägen,2 och i all
mänhet måste det antagas, att hänsynen till egna fördelar 
hindrade honom att även i ömmande fall visa någon mildhet 
vid skatternas indrivande, för vars skull han var utrustad 
med en omfattande polismyndighet. Men givetvis utgjorde en 
dylik förening av ekonomiskt intresse och offentlig myndighet

1 Kammarregistr. 17 apr. 1621 (brev till Nils Stjernsköld). Kammarrådet 
•hade inhämtat K. Maj:ts medgivande, innan tillståndet gavs.

2 Jfr Rreg. 14 maj 1622: Öppet brev för undersåtarne i Skedvi och Husby 
socknar, att arrendatorerna ej skola tvinga dem att föra deras kol till Koppar
berget, utan till närmaste bruk.
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en frestelse för mindre .samvetsömma naturer att överskrida 
även de annars nog vidsträckta gränserna för deras maktställ
ning, och redan tidigt finnas exempel på begångna missbruk.1 
Regeringen sökte väl efter en tid att genom en allmän författning 
reglera arrendatorernas rättigheter och skyldigheter,2 men det 
dröjde detta oaktat icke länge, förrän klagomål hördes över des
ses framfart. I enskilda fall sökte K. Maj:t lugna oron genom 
eftergifter till allmogens förmån vid uppkomna tvister,3 och 
senare utfärdades jämväl ytterligare allmänna påbud, som 
voro avsedda att undanrödja de värsta missförhållandena. Så 
förbjödos arrendatorerna 1626 att tjänstgöra som lagläsare 
inom de härad de själva förpaktade.4 Förbudet var dock ej 
strängare, än att föreningen av båda sysslorna tilläts, om 
vikarie anskaffades för lagläsningen, och i vissa fall torde 
arrendatorernas ställning varit stark även gent emot överhe
ten till följd av de synnerligen omfattande affärstransaktio
ner några av dem även vid sidan av de egentliga arrendena 
hade med kronan.

Att stämningen hos de skattdragande också fortfor att vara 
ogynnsam mot det nya systemet, framgår ganska klart av de 
suppliker allmogen på olika orter inlämnade med begäran att 
själva få arrendera skatterna. Denna anhållan torde dock 
icke inneburit något annat än ett erbjudande att erlägga ut- 
skylderna i penningar (i stället för i varor), något som genom 
stadgerättigheterna icke var alldeles främmande för menige 
mans föreställningssätt. Men för regeringen gavs därmed icke 
den garanti mot restantier, som arrendena erbjödo, och i sva
ren på de gjorda framställningarne framskymtar också en viss 
villrådighet, huru man borde förfara. Igenom två k. brev den 
1 april 1625 fick sålunda allmogen dels i Västergötland, dels i 
Småland rätt att utbyta de årliga utlagorna mot en bestämd 
summa penningar, beräknad efter kronovärdet, men verkställig
heten uppsköts, till dess de då uppgjorda arrendekontrakten

1 Cronholm , Sveriges hist. under Gustaf II  Adolphs regering, D. 4 (1864): 
s. 4 5 5 -5 0 2 .

2 Rreg. 14 maj 1622: »Mandat varefter arrendatorerna över hela riket sig 
rätta skola». Även i årstrycket, där datum är 17 maj.

3 Se flera brev av 14 maj 1622, bland vilka ett för Folkärna sockens invå
nare, att arrendatorerna ej skola taga flera dagsverken av dem än efter vanlig
heten; k. brevet 30 okt. s. å. till Bror Andersson [Rålamb] att ej tillstädja 
arrendatorerna tvifiga bönderna att giva kol utöver det de vane äro; samt 
kammarregistr. 13 dec. s. å .: Öppet brev för menige man i Väsby län rör. be
frielse från skyldigheten att till arrendatorerna giva penningar för deras vask.

4 Kammarregistr. 31 aug. 1626 (brev till ståthållaren Filip Scheding).
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hunnit utlöpa, och då var ej längre tal om saken. Samma utgång 
fick en liknande fråga i Västmanland, där bönderna inom fler
talet socknar i Siende härad 1626 gjort framställning att få, 
som termen lydde, »§jälva arrendera deras egna hemman». De 
affordrades till en början borgen, men när de lyckades åstad
komma dylik, begärdes dessutom ett särskilt sammanskott till 
avlöning åt den fogde, som kronan ej behövde löna under för- 
paktningstiden, men som erfordrades till skattebeloppens hop
samlande och översändande till kammaren, om allmogens ön
skan skulle beviljats. Då supplikanterna ej ville gå med på 
denna extra beskattning, blev deras anhållan avslagen.

Förmodligen bidrogo dylika suppliker och andra bevis på 
förpaktningarnes impopularitet till att regeringen i slutet av 
1620-talet började finna gagnet av deras fortvaro tvivelaktigt. 
Till ståthållarne i Norrland avgick den 7 juni 1629 kammar
rådets anmodan att indraga alla arrenderättigheter och i stället 
insätta vanliga befallningsmän, och den 8 juli samma år 
skrevs till Östergötland i lika ärende, att om några arrenda- 
torer ej ville fortsätta, deras distrikt skulle anförtros åt fogdar. 
Härav framgår, att systemet befann sig i en avveckling, som 
sedan gick hastigt nog. Ännu 1632 voro dock samtliga härad 
i exempelvis Älvsborgs län utarrenderade, och det synes va
rit besvär framkomna vid 1633 års riksdag, som mognade re
geringens beslut att återgå till tidigare förvaltningsformer.1 
Enligt kammarkollegii protokoll den 28 april 1635 resolve
rades då, »att inga lands- eller häradsräntor härefter för
arrenderas skola». Även om undantag härifrån fortfarande 
kunna påvisas,2 kom från samma tid den gamla kronofogde
institutionen åter till heders3 och har sedan dess intagit en 
ställning, som först i våra dagar synes allvarligt hotad.

1 Odhner, a. a., s. 225.
2 Hans Neumann, som 1644 arrenderat landtågsgärdcn i Gästrikland, fick 

24 dec. 1647 kontrakt på räntorna i Halland och 30 dec. 1650 prolongation på 
samma arrende. Enligt en landshövdingens i Uppsala län skrivelse i febr. 1646 
voro då ännu samma år Frösåkers, Éardinghundra och Lyhundra härad för- 
paktade under Forsmarks bruk. Sundbo härad låg på samma sätt länge under 
Finspång. År 1667 uppgivas Gottlands räntor varit arrenderade av Jakob 
Momma. (Sandb. saml. KA.)

3 Åtskilliga fogdeutnämningar ägde rum 1635. I vissa fall kunna konstateras 
återinsättningar av dem, som gjort tjänst före arrendetiden. Det torde kunna 
antagas, att desse i många fall kvarstannat i fögderierna, där de på vissa håll 
med säkerhet tjänstgjort som förpaktarnes fogdar och stuffilom själva deltogo 
i arrendena.
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Uppland
(jäm te Södertörn).

Med Uppland förstås här nedan ungefär de nuvarande Upp- Landskapets 
sala och Stockholms län. Kameralt räknades nämligen under °™fattnin» 1

°  kameral
perioden större delen av Fjärdhundra1 till Västmanland, all- mening, 
deles som motsvarande område ännu administrativt tillhör 
Västerås’ län, och större delen av Södertörn (Svartlösa och 
Sotholms härad) sammanfördes då som nu med Koslagen.
Öknebo härad räknades däremot till Södermanland. Beteck
ningen Uppland, som under sådana omständigheter kan före
falla oegentlig, användes emellertid under den tid, varmed vi 
sysselsätta oss, och har sedan dess bibehållit sig i namnet 
Upplands handlingar, som omfatta räkenskaper från det så
lunda avgränsade området.

Under den senare medeltiden sönderföll Uppland i flera slotts- Landskapets
län, mellan vilka dock icke hela landskapet var delat, ty dess- indeinmg 

• t n -i • *”* i i a) under me-utom funnos självständiga fögderier, vilkas omfattning dock deltiden.

förmodligen starkt växlade. S ty ffe  uppräknar sålunda med
stöd av Bures utdrag ur 1413 års skattebok Stockholms,
Svartsjö, Stäks, Uppsala och Östhammars län, samt redogör
dessutom för Trögd och Östra Koden (Bro, Frötuna och Hä-
verö skeppslager) som särskilda fogdedistrikt. Norra Koden
skall på 1400-talet hava varit förenat med Gästrikland,2 och
rörande Kasbo härad saknas uppgifter (antagligen hörde det
till Uppsala län). Men ehuru beträffande de mindre slotts-
länens områden ingen tvekan behöver råda, då dessa dels äro
dokumentariskt bevisade, dels överensstämma med förhållan-

1 Till »Uppland» hörde Trögd och Laganda. Asunda härad räknades tidvis 
till »Uppland», tidvis låg det tillsammans med Simtuna härad, som tillhörde 
»Västmanland».

2 Ännu 1530, då likväl Gästrikland enligt bevarade räkenskaper hade egen 
fogde, har det gamla sambandet mellan denna provins och det nordligaste Upp
land tagit sig uttryck i den längd över fögderierna, som finnes i samma års 
RKB. Ehuru Gästrikland först uppförts som självständigt förvaltningsdistrikt, 
har nämligen namnet överstrukits och området tillagts den grupp, som eljest 
bestod av Tierp, .Våla och Norunda. Norra Roden är ej särskilt nämnt.
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dena i en senare tid, kan det däremot vara tvivelaktigt, om 
det s. k. Stockholms län, som enligt Bure skulle omfattat 
mera än sju härad och fyra skeppslag, verkligen utgjorde en 
administrativ enhet i. den meningen, att inom detta stora om
råde skulle saknats vanliga häradsfogdar. Snarare torde 
därmed, liksom senare, hava menats Stockholms slotts upp- 
bördsområde, inom vilket ridfogdarne avlämnat sin redovis
ning till slottshövidsmannen ock skattepersedlarne till slottets 
underhåll. I varje fall var detta förhållandet från nyare 
tidens början, då exempel finnas på slottsräkenskaper, som 
redovisa uppbörd från ett ännu mycket större område, som 
bevisligen då var delat i flera fögderier.1 Vad vidare beträf
far Uppsala län, hade fogden på Uppsala gård säkerligen ett 
territoriellt distrikt, men fråga kan vara, om de mera av
lägsna härad, som Styffe diträknar, ej intogo samma ställning 
till gårdsfogden, som slottslänet ovan antagits hava haft i 
förhållande till befallningsmannen på Stockholms slott.2

Under början av Grustaf I:s regering var i alla händelser 
Uppland fördelat på annat sätt, som, i den mån indelningen 
är känd, framgår av nedanstående tabell, av vilken kan ses, 
dels vilka orter, som sagda tid voro förlänta, dels fögderier
nas antal och ungefärliga omfattning. De inom parentes 
ställda årtalen angiva i allmänhet tiden för resp. uppgifters 
första förekomst i riksregistraturet och ett F. med efterföl
jande siffra hänvisar till de fogdelängder och redogörelser för 
vart och ett fögderi för sig, som följa nedan i texten.

1 Se Clernet slottsskrivares räkenskap för tiden från påsk 1530 till påsk 
1531 (KA.), som redogör för Stockholms slotts uppbörd från hela Uppland, 
Södertörn och Hölebo härad i Södermanland. Enligt 1530 års RKB. voro »the 
häradh, som liggia under Stockholms slot» följande: 1) Sjuhundra, Lyhundra, 
Frötuna skeppslag och Yxlön [jfr det medeltida Öslabo thinglagh (Styffe, 
a. a., s. 382)]; 2) Sollentuna, Vallentuna, Seminghundra och Danderyds skepps
lag; 3) Hölebo, Svartlösa och Sotholm; 4) Värmdö, Lovö och Ekerö [socknar]. 
Genom inklamring hava de ovan med siffror betecknade grupperna antytts ut
göra fyra fogdedistrikt. —  År 1579 ansågs Stockholms slottslän i vidsträckt 
mening omfatta hela Södertörn samt i det egentliga Uppland: Sollentuna, Val
lentuna, Seminghundra, Trögds, Åsunda, Hagunda, Lagunda, [delar av] Håbo 
och Erlinghundra, Närdinghundra och Lyhundra härad jämte Åkers, Ryds, 
Danderyds och Frötuna skeppslag.

2 Problemets lösning sammanhänger givetvis med spörsmålet om ridfogdarnes 
större eller mindre självständighet, som under olika tider och inom skilda orter 
får antagas hava varit mer eller mindre utpräglad och antagligen minst i när
heten av de större slotten. Ett exempel på, huru jag tänker mig saken ordnad 
i de medeltida slottslänen, erbjuder förhållandena ännu på Gustaf I:s tid inom 
Kalmar län, där häradsfogdarne först i slutet av 1530-talet intogo samma ställ
ning, som de då i allmänhet uppnått i övriga delar av riket. Se nedan under 
Småland.
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Under medeltiden 
(enligt Styffe): Härad eller skeppslag: Under början av Gustaf I:s 

regering:

Sotholm ........................................

S vartlösa ............................... .

Värm dö.............................................

förlänt (till större delen) (1526,29) 

i F. 38 (1536)
| F. 39 (1523)

Åker ocb R y d ...............................

Stockholms län . .
Sollentuna, Vällentuna och Se

minghundra ............................... ] l  F. 4 (1533)

'

’

D anderyd........................................

Lvhundra ........................................

Sjuhundra........................................

Långhundra ....................................

J 1
.......................  förlänt (1531)

...........................1
1
J F. 32 (1533)

N ärdingh undra...........................

Östhammars län . F rö s å k e r ........................................ förlänt (1523) )
Svartsjö län . . . Färentuna . . .  ........................... ...........................  F. 6 (1530)
Trögds fögderi . . Trögd ................................................. F. 11 (1521) . I „

{ Lagunda ........................................

Hagunda ........................................

> F. 11 (152/)

| F. 15 (1525)
Stäkets län . . . Bro, Håbo och Erlinghundra .

Rasbo................................................. förlänt (1523) )
) F. 20 (1530)

1 Ulleråker, Vaksala och Bälinge F. 20 (1523) J

Uppsala län • • • s Oland................................................. förlänt (1528)
l Norunda, Tierp och Våla . . . förlänt(1523) I

Gästriklands fog- • F. 26 (1526)
deri . . . . . Norra Roden.................................... ...........................J

'? V e n d e l ............................................. förlänt (1526) F. 26 (1534)
Bro och V ä t ö ............................... förlänt (1525) )

Östra Rodens fög
deri ..................

V ä d d ö ............................................. förlänt (1528) i
„ > förlänt (1530-t.)

H ä v e rö ............................................. förlänt (1523) ( K }

Frötuna............................... .... ...........................J

Av ovanstående uppgifter framgår, att stora delar av land
skapet voro förlänta på 1520-talet. Huvudsakligen lågo för- 
läningarne i norra Uppland och Boslagen, men de bildade intet 
sammanhängande helt, utan voro fördelade mellan flera olika 
läntagare, som för övrigt ofta ombyttes. Även fögderiernas 
omfattning växlade rätt betydligt, och i början av 1540-talet 
ägde en omgruppering rum, som gick i riktning mot för- 
läningarnes indragning och landskapets förvaltning genom 
fogdar även i de orter, där sådana förut av ålder saknats.
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c) under 
1540-talet.

Ännu 1540 voro visserligen Olands och Lyhundra härad samt 
Bro, Vätö och Prötuna skeppslag i deras helhet förlänta, men 
de båda häradena hemföllo snart till kronan, och ehuru 
sedan Prösåkers och (för en kort tid) Hagunda härad samt 
Äkers och By ds skeppslag av Gustaf I  Överlätos till länta- 
gare, voro eljest, i motsats till förhållandet inom flera andra 
landskap, de uppländska länen under nämnda konungs rege
ring icke större än en eller annan socken eller del av ett 
härad. Den säkrare inblick i administrationens detaljer, 
som de från 1540 i allmänhet ännu bevarade räkenskaperna 
tillåta, gör det lämpligt att vid redogörelsen för de skilda- 
orternas förhållanden och förvaltningssystemets utveckling i 
huvudsak utgå från den ordning, som rådde sagda år eller 
tiden närmast därefter, och som visar följande gruppering:
I. Stockholms slott och stad samt 

ladugårdar (F. 1— 2).
II. Sollentuna, Vallentuna och Se- 

minghundra härad samt Ryds, 
Åkers och Danderyds skeppslag 
(F. 3— 5).

III. Svartsjö hus och län eller Fären- 
tuna (och Bro)o härad (F. 6— 10).

IV. Trögds och Åsunda härad (F. 
11— 14).

V. Stäks län eller (Bro), Håbo och 
Erlinghundra härad (F. 15— 17).

VI. Lagunda och Hagunda härad (F.
18— 19).'

VII. Uppsala gård (slott), stad och

län eller Ulleråkers, Vaksala, Bä- 
linge, Norunda och Rasbo härad 
(F. 20— 25).

V III. Örby hus och län eller Tierps, 
Vendels (och Våla) härad, Films 
och Dannemora socknar samt 
delar av Norra Roden (F. 26— 29).

IX . Olands härad (F. 30— 31).
X . Frösåkers, Närdinghnndra, Sju

hundra, Långhundra och L y
hundra härad samt de östra 
skeppslagen (F. 32— 37).

X I. Svartlösa och Sotholms härad 
samt Värmdö skeppslag (F. 38—  
42).

Därtill komma de fogdelän, som ej voro bundna till härad 
och socknar, utan omfattade antingen vissa skattetitlar eller 
gods («rättaredömen»), som voro spridda över större eller mindre 
delar av landskapet. Dit hörde

X II. Arv- och egnagodsen (F. 43— 52); samt X III. Kyrkogodsen (F. 53— 57).

Inom var och en av dessa huvudavdelningar skall i det 
följande meddelas de förändringar, som tid efter annan vid- 
togos, varjämte redogörelse skall lämnas dels för större för- 
läningar, dels för fogdarne inom de särskilda distrikten. Vid 
varje fogdelängd är i marginalen utsatt en siffra (P. 1, 2 
o. s. v.), till vilken i texten hänvisas för underlättande av 
orienteringen. Samma siffror återfinnas, när de utmärka terri
toriella fögderier, i tabellbilagorna, i vilka förläningarne be
tecknas med bokstäver, och till vilka nedanstående översikt 
utgör förklarande text.
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I. Stockholms slott och ladugårdar.

Börande Stockholms slottslän under medeltiden, se ovan. Stockholms 
TJnder nyare tiden fanns intet egentligt län förrän 1591, då sl°ttsiän. 
Värmdö sockeu (jfr F. 39) bildade ett sådant, som med undantag 
av vissa år bibehölls ännu 1630. Till samma fögderi hörde åren 
{1598 och) 1601—03 samt 1607 även Sollentuna och Vallentuna.
De till slottet hörande ladugårdarne (F. 2) hade egna fogdar.

Befallningen på själva slottet utövades tidvis av en slotts-Slottsfogdar, 
loven, bestående av flera personer, och egentliga slottsfogdar 
torde ej alltid varit tillsatta. Men även då en sådan fanns, 
hände det, att redovisningen ej avgavs i hans namn, utan av 
-den under honom sorterande slottsskrivaren.1 Jämte denne 
fanns emellertid en hel skara andra redogörare, som åtmin
stone tidvis direkt var för sig »svarade» för någon avdelning 
av slottets vidlyftiga ekonomi.2 Efter 1556 finnas under några 
år blott spridda räkningar avlämnade av dylika skrivare, men 
någon samlad redogörelse för uppbörd och utgift i deras helhet 
saknas, liksom också för förtäring och mantal. Likvisst torde 
Anders Sigfridsson [Bålamb], vars räkenskaper från åren 1562 
•och 1563 finnas i behåll, redan 1558 få anses varit fogde,
•ehuru han deltog i slottsloven. Samtidigt funnos emellertid 
•underfogdar och särskilda redogörare för »byggnaden». Mäng
den av samtidigt verkande befattningshavare och väl även 
:stundom saknaden av bestämda gränser mellan deras olika 
funktioner, vilket särskilt gäller slottsloven å den ena och 
fogdarne å andra sidan, göra det vanskligt att för vissa perio-

1 Åren 1539— 40, då ingen slottsfogde fanns (Ture Pedersson Bielke får väl 
-närmast betraktas som slottsloven eller ståthållare), redovisades slottets uppbörd 
och utgift av Blasius slottsskrivare. Men sedan Botvid Larsson [Anckar] 1541 
tillträtt fogdesysslan, avgavs samma års räkenskap gemensamt av honom och 
Joen slottsskrivare, som enligt 1540 års länsregister redan då tillträtt. 
1542 svarade denne ensam för redovisningen. Åren 1543 och 1544 var samma 
förhållande med dels Phiipus, dels Mikael, båda slottsskrivare. Men 1545— 50 har 
Botvid Larsson själv avgivit räkenskap, och någon skrivare är då icke omnämnd.

2 I 1540 års länsregister uppräknas följande redogörare på Stockholms slott: 
Ture Persson: sakören och »allt annat gods, som faller av förbjudna varor»; 
Joen Slottsskrivare: uppbörden från ridfogdar, slott och gårdar; Peder Korn
skrivare: spannmål; Melker Svab: uppbörd och utgift i penningar (dock ej 
•dylika från myntet); Karl Kammarsven: klädkammaren; Jakob Skrivare: 
skinnkammaren; Hans Tomasson: oarbetat silver och guld; Måns Månsson: 
smör, hudar, skinn och talg; Hans Hawerkamp: krutkammaren; Peder Titting: 
•smide; Erik von Mönchen: arkliet; och Skeppar Olof: skeppsgården. Utom dessa 
bör fatburshustrun ihågkommas. Hennes bevarade räkningar för linneförrådet 
utgöra ännu en aktningsbjudande serie i k. slottsarkivet.
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der upprätta en tillförlitlig fogdelängd. Detta är givetvis 
särskilt fallet, då räkenskaper alldeles saknas, vilket är hän
delsen med fyra femtedelar av åren 1566—1600. Döljande 
förteckning, som endast delvis är uppgjord efter registret till 
landskapshandlingarne, har med tillhjälp av riksregistraturet 
oeh andra källor fått följande utseende:

j i  j  Gudmund Persson [S lä t te ].......................................................  1528— 1529-
(Tab.'1 -3 .) “ ats Peorf s0n l  . ■ ............................................................ 1 5 3 0 -1 5 3 1

Clemet Skrivare |
Staffan Sasse, utn. 1531 ^ ................................................... 1532— 1533
Måns Svensson [Somme] ................................................... 1534
Blasius Slottsskrivare................................................................  1539— 1541
Botvid Larsson [Anckar] ...................................................1541— f l 559
Erik Håkansson [Slang] ............................................................  1551— 1556-
Peder Kart1 .............................................................................. 1557— 1558
Anders Sigfridsson [Rålamb] 2 ..............................................1558— 1563
Sigvard K ru se ..............................................................................  1564— 1565
Anders Persson3 .........................................................................  1567
Peder Gadd3 ..............................................................................  1563
Joen N i l s s o n .........................................................................  1570— fl5 7 1
Erik Björnsson, adl. 15901=?................................................... 1572— 1581
Brun B en gtsson .........................................................................  1582— 1584
Erik Larsson, utn. 1585 ^  ..................................................  1585— 1587
Erik Björnsson................................................................ ånyo 1589
Nils Biug, utn. I 5 9 0 f f ............................................................ 1590— 1594
Tönnes Jöranssonj utn. 15941=?..............................................  1595— 1596
Bengt Larsson.................................................. • ...................... 1596— 1597
Nils Kijl, utn. 1598 ^ ...........................................................  1598— 1599
Hans Johansson [Görtzhagen], utn. 1600XT8 .......................  1600'
Sven Månsson [E k e t r ä ] ...........................................................  1601— 1607
Jakob Nilsson, utn. 1 6 0 8 f § ..................................................  1608-
Erik Andersson, utn. 1609   1609
Kristoffer Biilow, 4 utn. 1 6 1 0 ^ ................................................ 1610— 1612'
Hans Olofsson, utn. 1 6 1 2 f ..................................................  1612:
Erik Andersson.................................................. ....  ånyo 1613— 1619
Johan Björsson,5 utn. 1620| ..................................... ....  . 1620— f l 624
Samuel Påvelsson, utn. 1624\8 .........................................  1624— 1630’

’  1  n

1 Kvittobrev för honom 12 mars 1558.
2 Bengt Skomakare (1559) och Zacharias Larsson (1560— 61) torde varit under

fogdar eller skrivare.
3 Möjligen underfogdar. Sigvard Kruse blev befallningsman på Uppsala 

slott först 1569.
4 Utnämningsdagen enligt Rreg. Kristoffer Biilow har dock tjänstgjort redan 

tidigare, ty det är han som avgivit redovisning för räkenskapsåret 1609— [1610],. 
liksom för de två följande åren.

5 Johan Björssons sista redovisning går fram till 31 maj 1624.
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Särskilda redovisningar för xbyggningen» hava nedanstående 
år avlämnats av följande slottsbyggmästare (och byggnads- 
skrivare) :1
Sven Nilsson, underfogde, avsatt s. å....................................  1558
M:r Jöran [? Georg R e h b e r ] ..................................................  1559— 1564
Anders Larsson M å la r e ...........................................................  1565— 1573
M:r Filip K e r n .........................................................................  1574 — 1576
M:r Willem B o y .........................................................................  1577— 1590

Slottsladugårdarne voro under större delen av perioden två. 
»Gamla ladugården» låg vid Vädla, och den andra, som bil
dats av egendomar, vilka genom reduktionen tillfallit kronan 
från S. Klara kloster, kallades »nya ladugården».2 I senare 
hälften av 1540-talet omtalas även en tredje, »Helgansläder- 
net», för vilken Lasse Olsson 1548—50 gjorde räkenskap, men 
som sedan försvinner. Aven för de båda andra upphörde 
särskilda redovisningar att avlämnas på 1570-talet, men längre 
fram förekomma ånyo dylika, ehuru de finnas bevarade blott 
för enstaka år. Att ladugårdarne likväl alltfort upprätthöllos, 
framgår av slottsräkenskaperna, ur vilka fogdenamnen för 
flertalet år kunna framletas, och i den mån uppgifter stå till 
buds, giva dessa vid handen, att rörelsen ingalunda var obe
tydlig. Är 1572 var sålunda mantalet till spisning vid fogde-, 
svenne- och legofolksborden på båda ställena tillsammans ej 
mindre än 85 personer,3 och ännu 1621, då likväl endast en 
ladugård var i verksamhet, hade fogden där användning för 
22 drängar och 6 pigor i det dagliga arbetet.

Genom kontrakt den 2 juni 1621 utarrenderades Stockholms 
ladugård för 1,000 daler till Johan Classon på tvä år, och 
samme man fick jämte Clas Pettersson den 27 mars 1'623 av
talet förlängt på 15 år.4 Då desse emellertid ej mäktade 
åstadkomma arrendebeloppet, uppläts ladugården den 21 juli 
1626 till riksrådet Clas Horn på hans beställning. Redan den 
11 maj 1627 utarrenderades dock densamma på nytt och denna

1 Efter 1590 anträffas slottsbyggmästarnes namn i fogderäkenskaperna. Jag 
har antecknat B e r t il  (Melker?) L in c k  1594 och Casper P a n th u es 1622.

2 Körande dessa ladugårdars läge och de ägor, som lydde under dem, se 
Elers, Stockholm, D. 3 (1801): s. 143 ff.

3 Antalet kreatur var samtidigt: 53 hästar, 8 tjurar, 42 oxar, 189 kor och 
78 ungnöt, 237 får (varibland 82 engelska) och 288 svin. Den övervägande 
hälften av dessa djur var uppställd vid gamla ladugården, där detta oaktat 
den i alla händelser förhållandevis talrika betjäningen var något mindre än 
vid den nya. Forssell, Sverige 1571, s. 262.

4 Enligt kammarregistr. 30 aug. 1623 voro de båda arrendatorerna hollän
dare. Enligt kontraktet skulle kronan hålla dem med hästar och nötkreatur.

Stockholms
slotts

byggnad.

Slottsladu
gårdarne.
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F .  2.
(Tab. 1.)

gång för 800 daler till Abraham Cabiljau, som fick kunglig 
konfirmation den* 26 april 1628. Ehuru arrendetiden var satt 
till sju år, uppsades Cabiljau redan efter tre års förlopp, och 
arrendet övertogs på nya sju år enligt kontrakt den 11 juli 
1631 av Jöns Joensson och borgmästaren i Stockholms norra 
förstad, Mattias Trast.

Ladugårdsfogdar voro:
a) vid gamla ladugården:1 b) vid nya ladugården:

Håkan J ö n s s o n ..................  1548— 1578 Per Jönsson...........................  1548— 1551

Per S taffansson..................  1553— 1566

Nils O lsso n .......................................... 1567

Lars P e r s s o n ....................... 1569

Mårten O lofsson ..................  1572

Henrik O lofsson..................  1574— 1578

. . . .  1 579 -1584

Peder Matsson (jfr nedan) . 1585— 1589 

. . . .  1591

Måns Eriksson . .

Sven H ansson......................  1586— 1587

Kristoffer Bagge . . . . . 1587— 1590 
Halvard Jönsson .

Peder Matsson (se ovan). . 1592— 1597 
Peder Svensson......................  1598— 1599

Hans Bertilsson 
Markus Matsson

Peder Svensson 

Peder Larsson . 
Jöns Jönsson

1600
1601

Peder Eriksson

Clemet Bengtsson .

. . . . 1608— 1610

. . . . 1612

. . . . 1613

. . . . 1604

Erik Matsson . .

Erik Pedersson .

Olof Clemetsson . . . . ■

Erik Clemetsson2 
Johan Classon 

Clas Pettersson 

Abraham Cabiljau (arr.) .

1621

(1621— 1626 

11623— 1626 

. 1627— 1630

1599— 1602

1607— 1610

1612

1613

II. Sollentuna, Vallentuna och Seminghundra härad 
samt Åkers, Ryds och Danderyds skeppslag.

Ovanstående fogdedistrikt var färdigbildat redan 1525,3 om 
undantag göres för Åkers skeppslag, som än hitfördes, än låg

1 Av fogdelängdens begynnelseår får ej den slutsatsen dragas, att ladugårds- 
aveln börjat först 1548. Redan i 1530 års slottsräkenskap omtalas »ladugårds
fogden », ehuru hans namn ej är utsatt.

2 Ännu 1618 funnos två ladugårdsfogdar, men 1621 var Erik Clemetsson 
ensam innehavare av dylik befattning.

3 Gust. I Reg., D. 2 (1864): s. 58. Enligt 1527 års RKB. inlevererade dock Vaste 
Joensson s. å. skatten från endast Sollentuna och Vallentuna härad samt Dan-
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tillsammans med Långhundra härad (F. 35) och dessutom tid
vis var förlänt (jfr nedan).

I de tre häradena utgick huvudskatten 1539 efter sätting- 
tal, varemot skeppstapenningar betalades efter jordetal och 
småpersedlarne efter gärdetal, varvid sex sättingar ingingo i 
varje gärd. I Danderyds och, Ryds skeppslag låg däremot 
redan då jordetalet till grund även för huvudskatten, medan 
denna i Äker gäldades enligt bestämd stadga.

Efter 1540 bibehölls fögderiet, bortsett från kortvariga av
söndringar samt större och mindre förläningar, om vilka mera 
nedan, till 1598, då Seminghundra härad och skeppslagen ut- 
brötos till ett särskilt fögderi (F. 5). Samtidigt lades åter
stoden av området under Stockholms slott (F. 1), men hade 
vissa år (1599 och 1604—06) egna fogdar, som efter 1608 ånyo 
voro fullt självständiga. Fögderiet var åren 1610—11 in
skränkt till blott Vallentuna härad, men omfattade eljest pe
rioden ut även Sollentuna. Genom kontrakt den 23 aug. 1627 
utarrenderades dessa båda härad för ej utsatt tid till Sven 
Nilsson, men redan den 9 jan. 1628 övertogo Henrik Olofsson och 
Daniel Krigsman samma arrende på två år. Sedermera upp
rättades ett nytt kontrakt den 6 juli 1630, enligt vilket den 
förre ensam arrenderade blott Sollentuna härad, under det att 
den senare fick prolongation (på Vallentuna?) den 6 maj 1631.

Sollentuna härad omfattade socknarne Spånga, Järfälla 
och Sollentuna samt större delen av Ed, varjämte under 
Gustaf I:s tid även hälften av Solna räknades till detsamma (jfr 
Danderyd). Bromma socken, som hithörde 1540—57 och 1562— 
64, låg de mellanliggande åren till Torvesunds (Drottning
holms) län (F. 10), som den sedan tillhörde till 1613, då den 
utbröts från änkedrottning Katarinas underhållsländer och 
återförenades med häradsfögderiet. Aren 1610—11 låg hela 
häradet i övrigt under Svartsjö (F. 6).

Till V allentuna härad hörde den återstående delen av 
Eds socken (5 hemman), hälften (36 hemman) av Täby (jfr 
Danderyd och Ryd) och en mindre del (8 hemman) av Skå- 
nella samt i övrigt sex hela socknar eller Vallentuna (med 
Myreby, nu Mörby, kronoby), Fresta, Hammarby, Vada, Ösby 
och Ångarn. Sistnämnda socken tillhörde dock enligt k. bre
vet den 7 mars 1561 (jfr 19 mars 1562) greve Per Brahes
deryds skeppslag, medan uppbörden från Seminghundra härad då redovisades 
av Nils Olsson.

11— 172433. Meddel. från Riksarkivet 2: 6. Almquist. Lokalförvaltningen.

Sollentuna
härad.

Vallentuna
härad.
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förläningar och återkallades först strax innan hans död ge
nom k. brevet den 25 juni 1590. Sedermera förlänades hans 
son, Abraham  Brahe (f  1630) genom k. brevet den 26 sept. 
1613 med hithörande hälft av Täby och behöll den för livs
tiden.

Skällnora Inom Vallentuna härad låg i Fresta socken .Skällnora 
gård. gård ,1 som 1526 av konungen igenbördats från Vadstena 

kloster efter herr Karl Ulfsson till Tofta (f 1407). Gustaf I 
upprättade där en avelsgård, som tidigare förvaltades till
sammans med övriga arvgods (F. 43), men som 1553 fick en 
egen fogde,

F . 3. per Jönsson, tilltr. 1553 %6 ..................................................  1553— 1561
(Tab. 1.) .

Fögderiet upphörde därigenom att gården jämte fem under
lydande f. d. klostergods den 10 aug. 1561 skänktes till Clas 
K ristersson  [Horn]. Den tillföll sedan på grund av k. bre
vet den 1 dec. 1566 G ilius Packet B össgjutare, men åter
ställdes den 7 juli 1567 till Clas Kristerssons änka, K erstin  
Krumme, som då fick bekräftelse på mannens tidigare för
läningar. Dessa konfirmerades för henne jämväl den 14 okt. 
1569 och 1571, men icke desto mindre gick hon tidvis i mist- 
ning av Skällnora, som i början av 1590-talet var lagd under 
Stockholms slott, men genom hertig Karls brev den 14 dec. 
1592 återställdes till henne.2 Arvingarne gingo ånyo gården 
förlustiga 1600, efter vilket år densamma ånyo upptogs i krono- 
räkenskaperna bland K. Maj:ts arvgods, till dess att den för- 
läntes den 15 juli 1603 till tygmästaren Jakob B ärfelt, vars 
arvingar fingo konfirmation den 27 okt. 1620 och fortfarande 
besutto egendomen 1630.3 Den därtill hörande kvarnen ut
arrenderades dock den 6 sept. 1626 för kronans räkning till 
Henrik Hubertsson.

Rörande Benhammars gård se nedan F. 49.
Inom Sollentuna och Vallentuna m. fl. härads huvudfögderi 

funnos nedanskrivna år följande fogdar:

1 Namnet skrives 1560— 61 endast Nora, och räkenskaperna för dessa år 
hava tydligen på grund av namnförväxling i KA. hänförts till Västmanl. 
handl.

2 Av samma brev synes, att fru Kerstin ej kan hava avlidit 1575, såsom 
uppgives i Adelns ättartavlor.

3 C las K r is te rs s o n  [Horn] d. y. återbekom genom k. resol. 2 7  sept. 1634 
farfaderns donation.
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'Vaste Joensson [Hård], utn. 1525 %7 .....................................
Jakob Bagge, utn. I 5 3 2 f§ .......................................................

. Mårten Joensson Småsven, utn. 1533^ ...........................
Severin Jute, utn. 1 5 3 8 § .......................................................
Hans Vilkesson Skräddare.......................................................
Peder Nilsson . ................................................................  . .
Sven V ästgöte .............................................................................
Jöns Haraldsson, utn. 1551 f ..................................................
Erik Persson ..............................................................................
Anders H åkansson ........................... .........................................
Nils E r ik sson ....................................................................  . .
Mats Eriksson..............................................................................
Lars S im on sson .........................................................................
Torkel Brynielsson1 ...................' ................... ......................
Sven Månsson [Eketrä] (jfr F. 1 ) . . ............................
Gustaf J o n s s o n ........................... .............................................
Sven Månsson [E k e tr ä ]........................... ....  ånyo
Olof G ustafsson ................................ .........................................
Olof Månsson ..............................................................................
Per L a r s s o n ......................................... • . • .........................
Paine P ersson ..............................................................................
Anders N i ls s o n .........................................................................
Benjamin B e n g ts s o n .................................................. ....  . .
Mikael Persson . .....................................................................
Anders Larsson . .....................................................................
Sven J o n s s o n .........................................  . ............................
Sven Nilsson (a r r . ) ........................... .........................................
Henrik Olofsson I ârr n
Daniel KrigsmanJ 1 . . . . . . . .  ^.................. ....  .

1 5 2 5 — 1530
1 5 3 2 —  1533
1 5 3 3 —  1537  
1 5 3 8 — 1543  
1 5 4 3 — 1549

1 550
1551  

1 5 5 2 — 1556  
1 5 5 7 — 1568

1569
1 5 7 0 — 1583
1 5 8 4 — 1 590
1 5 9 1 — 1 592
1 5 9 3 — 1599
1 6 0 1 — 1 604
1 6 0 4 — 1 60 6

1 607
1 6 0 8 — 1609
1 6 1 0 — 1611

1 613
1 6 1 4 — 1 616
1 6 1 7 — 1 618
1 6 1 9 — 1 6 2 0
1 6 2 1 — 1623
1 6 2 4 — 1625

1626
1627

1 6 2 8 — 1 63 0

Sem inghundra härad hade redarn under medeltiden lik
som nu sju socknar, men på 1500-talet låg en av dessa eller 
Skånella till en mindre del (8 hemman) i Sollentuna härad 
och blott återstoden hithörde. Häradet lydde före 1559 under 
fogden i Sollentuna m. fl. härads fögderi (F. 4), men sedan 
Per Brahe genom k. brevet den 4 april 1559, som konfirme
rades den 7 mars 1561 (orig. i RA.), den 19 mars 1562 och 
möjligen även den 10 mars 1565,2 förlänats med Markim 
och Orkesta, lädes övriga socknar tillsammans med Lång
hundra härad (se F. 35). Denna ordning bibehölls under förra 
delen av Erik XIV:s regering, men 1566 synas de oförlänta 
delarne av Seminghundra hava återförenats med Sollentuna.

1 Är densamme som den i Uppl. register omnämnde Erik Byrielsson. Jfr 
Länsregistr. 1593. —  För 1598 har Nils K ijl (se F. 1) redogjort.

4 Rörande konfirmation härå 10 mars 1565 se nedan, s. 165 not. 3. I detta 
brev är dock, i likhet med vad som skedde 1561, icke Orkesta, men väl Mar
kim upptagen.

F. 4.
(Tab. 1 - 3 . )

Seming
hundra.
härad.
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Emedan räkenskaperna för 1560-talet gått förlorade och även 
övriga källor tryta, knnna dock förhållandena under senare 
hälften av samma årtionde ej med full säkerhet utredas. Med 
visshet vet man dock, att Per Brahe 1569 innehade hela hä
radet, men att hans förläning kort därefter i utbyte mot 
Kimito i Einland genom k. brevet den 7 okt. 1569 åter blev 
inskränkt till ovannämnda två socknar. Pörläningen indrogs 
dock först, sedan såväl årliga räntan som fodringen upp- 
burits för 1570. Sistnämnda år låg häradet i övrigt ånyo 
till Sollentuna fögderi, till vilket även Markim och. Orkesta 
hänfördes, sedan de efter Per Brahes död hemfallit till kro
nan enligt k. brevet den 25 sept. 1590. Genom k. brevet den 
26 april 1594 återfick sonen E rik  Brahe dessa socknar, 
men miste dem åter 1600. Icke desto mindre avkortades de 
i kronoräkenskaperna från år 1602 »på överhetens nådiga be
hag» såsom underlagda Erik Brahes sätesgård Lindholmen, 
men utan att något kungligt brev kunnat företes eller åberopas.

/ Ett slags sanktion härpå erhöll dock grevinnan E lisabet 
Brahe, född prinsessa av Braunschweig-Luneburg, genom 
ett k. brev av den 23 sept. 1603, varigenom hon fick i för- 
läning fjorton hemman i ifrågavarande socknar att besittas 
som annat hennes frälsegods i enlighet med den förläning, 
som hennes man »tillförene» haft. Enligt k. brevet den 20 
juli 1617 fick väl mågen G ustaf Stenbock samma socknar, 
men med förbehåll att »grevinnan själf skall njuta friheten», 
och 1618 uppfördes med åberopande av sistnämnda brev »gre
vinnan på Lindholmen» som innehavare av förläningen, vilken 
indrogs först efter hennes död (1619). Beträffande övriga för- 
läningar inom häradet kan antecknas, att Skepptuna socken 
på grund av k. brevet den 19 juli 1612 innehades av G abriel 
Bengtsson [Oxenstjerna] ännu 1630 (jfr konf. den 7 juni 1613).

Från och med 1598 bildade Seminghundra härad jämte Åkers, 
Byds och Danderyds skeppslag ett särskilt fögderi (F. 5), 
som visserligen åren 1604—07 var sammanslaget med Lång
hundra och Sjuhundra (F. 35), men eljes ägde bestånd perio
den ut. Dit räknades tidtals under 1600-talet även Norra 
Ljusterö i Värmdö socken, som dock sedan 1602 var förlänt 
till Abraham  Brahe (f 1630).

Åkers skeppslag omfattade egentligen två under medel
tiden . ännu åtskilda delar, av vilka den ena eller Åkerbo 
blott bestod av n. v. Öster-Åkers och den andra (Lo skip-
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lagh) av Biala socken. Under 1500-talet var den sistnämnda 
uppdelad på skeppslaget samt Långhundra och Sjuhundra 
härad med en tredjedel i vartdera, men genom k. brevet den 17 
aug. 1599 bestämdes, att hela socknen skulle tillhöra skepps
laget. Först på 1640-talet utbröts härur som annex den nu
varande Kulla socken. Skeppslagets administrativa förhål
landen under början av Gustaf I:s regering äro svårutredda. 
Enligt räntekammarboken 1530 innehades detsamma då av 
konungens syster, fru M argareta [E riksdotter (Vasa)] på 
Bydboholm, såsom hon ännu kallas trots hennes omgifte med 
greven av Hoya. Men enligt registraturet utnämndes Mårten 
Joensson i februari 1533 till fogde i Sollentuna m. fl. härad samt 
i Åkers och Danderyds skeppslag, och således var Åker då 
igenkallat. Men när Truls Pedersson samma år i april blev 
fogde i bl. a. Lång- och Sjuhundra, säges enligt samma källa 
Åkers skeppslag ingå även i hans fögderi. I december 1537 
blev visserligen sistnämnda område förlänt till Jakob Bagge, 
men var kronan behållet 1540, då det hörde under fogden i 
Sollentuna (F. 4). Sedermera innehades det från 1549 av Per 
Brahe, som därå fick konfirmation sbrev den 19 mars 1562,1 
men icke desto mindre förlänades Åkers socken den 10 jan. 
1563 till Erik XIV:s kammartjänare Claudius Collart (Gal
lus), som redan förut fått Tuna gård inom samma socken 
(jfr F. 40) och behöll denna förläning ännu 1568, då han fick 
avstå den till Clas Flem ing, från vilken socknen återkalla
des 1571.2

Huruvida Biala socken fortfarande under 1560-talet inne
hades av Per Brahe, får lämnas därhän,3 men att så var för
hållandet från 1570 och till hans- död (1590) är bevisligt (jfr 
k. brevet den 25 sept. 1590). Återstoden av skeppslaget över
flyttades 1584 från Sollentuna till Värmdö fögderi (F. 39),

1 Jfr k. br. 7 mars 1561 (orig. i RÅ.), enligt vilket Per Brahe då fick (kon
firmation på) hl. a. Rialaosocken. Enligt ett koncept 22 jan. s. å. (RA.) om
fattade förläningen även »Åkers socken, undantagandes Tuna gård och de gods 
därunder legat hava, som vi vår . . . tjänare Claudius förlänt hava».

2 Se k. br. 7 okt. 1568, som dock lyder blott på Tuna gård. Av k. br. 7 
okt. 1569 framgår, att Eleming detta år hade socknen, utan att dock hava be
kommit något brev därpå.

3 1564 års men ej 1566 års förläningsregister upptager Riala som förlänt 
till Per Brahe. Emellertid finnes i KA:s samling av kungl. brev ett original
brev, egenhändigt undertecknat av Erik X IV  och daterat 10 mars 1565, enligt 
vilket Per Brahe fick konfirmation på sina förläningar i såväl Uppland som 
Västergötland, däribland även Ryds och Riala socknar. Möjligen har brevet 
icke expedierats.
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Ryds
skeppslag.

Danderyds
skeppslag.

men återförenades 1591 med det förstnämnda (F. 4) för att 
1598 ingå i Seminghundra fögderi (F. 5). Då var Riala socken 
genom k. brevet den 8 nov. 1595 ånyo förlänt till Abrabam  
Brahe, som den 14 aug. 1599 bekom även de delar av sock
nen, som tidigare tillhört Lång- och Sjuhundra härad (jfr 
s. 165), och behöll (se konf. den 22 april 1613) hela förlänin- 
gen till sin död (1630).

Beträffande den avel, som 1559—60 hölls påK ungs-T una 
gård i Åkers socken, se nedan F. 40.

R yds skeppslag, som numera utgör en del av Danderyds, 
bestod av Östra Ryd samt en mindre del (8 hemman) av Täby 
socken. Inom den förra låg Brahesläktens stamgods Rydbo- 
holm, och genom k. brevet den 17 mars 1545 (konfirmerat den 
7 mars 1561 och den 19 mars 1562) fick också Per Brahe 
hela skeppslaget i förläniug.1 Genom k. brevet den 4 aug. 1572 
bekom han dessutom frihet från den rasttjänst han dittills bort 
utgöra för 23 skattegårdar i Ryds socken. Denna förbättring 
skulle gälla för hans och hans hustrus livstid, och efter den 
förres död (grevinnan avled 1583 före sin gemål) indrogs hela 
förläningen enligt k. brevet den 9 okt. 1590. Sonen A b ra 
ham Brahe återfick dock densamma den 8 nov. 1595 (jfr 
ovan).2 Åtskilliga hemman inom området hörde dock åtmin
stone på 1620-talet under Djursholm, som då ägdes av Svante 
Banér.

D anderyds skeppslag omfattade Danderyds (jämte L i
dingö), hälften (25 hemman) av Täby samt Solna socknar, av 
vilka den sistnämnda dock under Gustaf I:s tid var delad 
mellan skeppslaget och Sollentuna härad (se s. 161). Några 
större förläningar äro här- icke kända från den äldre Vasa
tiden. I administrativt hänseende delade distriktet öden med 
Seminghundra härad ända till 1620-talet, men det är däremot 
ovisst, ‘ i vad mån detsamma ingick i de arrenden, varigenom 
det förra då bortförpaktades.3

Seminghundra härads jämte Åkers skeppslags uppbörd över
läts nämligen genom kontrakt den 13 juli 1621 för en årlig 
ersättningssumma av 2,200 daler till M:r Gilius Coyet på två 
år. Efter denna tids förlopp fanns där 1623 ånyo en på van-

1 Jfr föreg. sida, not. 3.
2 Se dock hertig Karls brev den 16 april 1597 till allmogen i Ryds socken 

att ej ntgöra räntan till greve Abraham, som emellertid återfick socknen den 14 
aug. 1599.

3 Räkenskaper saknas för arrendetiden 1621— 22 och 1624— 29.
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ligt sätt redovisande fogde, Torsten Johansson, som emeller
tid den 29 juli 1624 för sig och en kompanjon, Erik Larsson, 
fick häradet på arrende. Kontraktet, som från början lydde 
på tre år, måste hava förlängts, ty ännu 1629 var åtminstone 
den sistnämnde fortfarande arrendator. Som sådan efterträddes 
han av Karl Andersson, som den 5 okt. 1631 fick såväl häradet 
som »Åkers och Riala» skeppslag på arrende för ej utsatt tid. 
D åm era voro nämligen behållna hemman i Ryds skeppslag 
(men ej i Riala socken) fortfarande förlänta till Abraham 
Brahes arvingar. Norra Ljusterö hörde då ej längre till di
striktet.

Fogdar i Seminghundra härad och Åkers, Ryds och Dande
ryds skeppslag voro (från 1598):
Åke Bengtsson . . . .  
Staffan Mikaelsson . ,. .
Hans Olofsson..................
Håkan Persson (jfr F. 32) 
Olof Persson (jfr F. 32) 
Olof Gustafsson . . . .
Olof M å n sson ..................
Per Sigfridsson . . . .  
Gabriel Eriksson . . . .  
Jöns Andersson . . . .  
Arvid Olofsson . . . .  
Per Mårtensson . . . .  
Gilius Cojret (arr.) . . . 
Torsten Johansson I ✓ G
Erik Larsson f  ̂ 'ö

1 5 9 8 — 1 60 0  F. 5. 
1 6 0 1 — 1602  (Tab. 1— 3.)

1 60 3
1 6 0 4 — 1605
1 6 0 6 — 1607

1609
1611
1612
1613
1 61 4  

1 6 1 5 — 1618
1 62 0

1 6 2 1 — 1622
1623

1 6 2 4 — 1630

III. Svartsjö hus och län.

Under medeltiden räknades till »Feeringö thinglagh» jämte det 
nuvarande Svartsjölandet blott Munsö socken. Adelsö hörde 
nämligen då till Trögds och Ekerö till Svartlösa härad. Den 
fogde, som utnämndes på Svartsjö hus den 13 febr. 1530 
och enligt den ännu bevarade räkenskapen tillträdde den 17 
febr. s. å.-, hade också under sig blott Färingön, och för hans 
två närmaste efterträdare (1533—34) omnämnes intet territo
riellt distrikt, vilket berodde på den uppgörelse, som 1533 
träffats med fogden Erik Svenske, och enligt vilken denne 
uppbar skatten av Färingön mot en taxa av 30 läster korn.1

1 Hist. - handl., D. 11:1 (1879): s. 45..



168 Fögderiindelningen i Uppland.

Men 1536 bildade ånyo Svartsjölandet ett fögderi, ocb samma 
år fick fogden rätt att disponera dagsverken från Lovö soc
ken. Av de bevarade räkenskaperna från 1540 framgår, att 
såväl sistnämnda socken som Adelsö och Munsö (jämte Kersö), 
vilka förut hört tillsammans med Selebo fögderi (F. 65), då 
lydde under Svartsjö.1 Yid samma tid utgick huvudskatten 
på såväl Färingön som i de ovannämnda socknarne enligt 
sättingtal, men småpersedlarne efter gärdetal och skeppsta- 
penningarne efter jordetal. En gård var stadgehemman.

På 1540-talet tillökades fögderiet med Ekerö socken, som 
hitlades 1544, och samma år lågo under Svartsjö även Gril
linge kronohemman i Sollentuna socken och Yällinge kvarn i 
Södertörn. I huvudsak hade fögderiet samma utsträckning 
ännu 1556, när det skildes från Svartsjö hus, som då fick en 
egen fogde (F. 7). Men 1557 sammanslogs Bro härad (jfr 
F. 15) med Färentuna, och året därpå frånskildes Lovö soc
ken, som då lades under Glia gård (F. 10). Sedermera skedde 
under hela 1500-talet inga andra förändringar med detta fög
deri,2 än att fogden stundom åter blev gemensam för Svartsjö 
såväl hus som län, men 1600 utbröts Bro härad och lades 
under en fogde, som dock bodde utanför sitt egentliga distrikt 
på Yäntholmens gård (F. 8). Men när denna kungsgård 
jämte Munsö socken den 4 juli 1603 förlänades till Svante 
Bielke, återförenades Bro härad med Svartsjö län, och denna 
ordning rubbades ej, sedan ovannämnda förläning indragits 
1608 och för en kort tid lades som ett särskilt distrikt under 
fogden på Svartsjö slott. Ar 1610 fick denne under sin för
valtning ej blott de ovannämnda båda häradena, utan jämväl 
Sollentuna och Svartlösa härad, men denna sammanslagning 
ägde bestånd blott i två år. Däremot tillökades Svartsjö 
fögderi på 1620-talet med Lovö socken, som efter drottning 
Katarina Stenbocks död (1621) skildes från Drottningholms 
gårdslän (jfr F. 10).3 I senare hälften av samma årtionde

1 Detsamma synes, att döma av Summarum, varit fallet även 1539. Dock 
bör observeras, att detta års Summarum innehåller uppgifter, som bevisligen 
härröra från 1540, vilket år sammandraget tydligen är uppgjort, ehuru det bär 
ett tidigare årtal.

2 Se dock hertig Karls brev den 4 dec. 1599, varigenom Alsnö (Adelsö) soc
ken förlänades till Henrik L if (Liewe). Denna förläning torde likväl varit av 
kort varaktighet.

3 Av 1631 års räkenskap (de övriga efter 1621 äro förlorade) vill dock sy
nas, som om endast en ringa del av Lovö socken varit kronan behållen. Till 
fögderiet hörde nämligen då endast 272 hemman därstädes. Jfr F. 10.
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övertog Anders Jönsson, som förut sedan 1617 varit fogde i 
Bro och Färentuna, jämte Anders Eriksson dessa härad på 
arrende enligt kontrakt den 8 aug. 1626, lydande på tre år. 
Efter denna tids utgång prolongerades kontraktet endast för 
Färentuna, som således då skildes från Bro härad (F. 8). 

Fogdar i Svartsjö län hava varit:
Abel J ö n s s o n ........................... .................................................. 1526— 1529
Mats Philpusson, utn. 1530 ^  ..................  1530— 1531
Erik Svenske, 1 utn. 1533§ . ..............................................  1533
Claus Peckmann, utn. 1 5 3 4 ^ .........................................  1534[— 1535]
Nils Torstensson, 2 utn. 1536T ......................................... ....  1536
Staffan Larsson, ånyo utn. 15421g6 ................................  . 1540— 1550
Henrik Simonsson [till K a r u n a ] ........................................  1550— 1556
Lars Persson ..................................................................... ....  . 1557— 1558
Måns Persson, utn. 1558Tö (jfr F. 7 ) ................................  1559— 1566
Filip A ndersson .........................................................................  1567— 1570
Sigfrid Jakobsson (jfr F. 7 ) ..................................................  1571— 1577
Måns N ils s o n .............................................................................. 1578— 1580
Erik O lo fsson .............................................................................. 1581— 1586
Måns S trän ge.............................................................................. 1587— 1591
Hans H e ls in g .............................................................................. 1592— 1594
Nils B i u g ' ................................................................................... 1595— 1597
Udde B engtsson .........................................................................  1598— 1599
Anders L a r s s o n .........................................................................  1600— 1605
Erik P e r s s o n ..............................................................................  1606
Erik A n d ersson .........................................................................  1607— 1608
Anders E riksson .........................................................................  1608— 1609
Måns A ndersson......................................................................... 1610— 1611
ilnders Persson, utn. 1612 2J> ..............................................1612— 1613
Rasmus N ils s o n ......................................................................... 1614— 1616
Anders Jönsson [ rprr 7 1 ............................................................. 1617— 1630
Anders Erikssonj ‘ | . .  ..............................................  1626— 1630

F. 6.
(Tab. 1— 3.)

Enligt vad redan antytts, hade emellertid Svartsjö hus Svartsjö hus 
icke alltid samma fogde som länet eller ens gården av samma 
namn. Så var fallet under några år på 1530-talet (se s. 167), 
och samma blev förhållandet i slutet av Gustaf I:s regering.
Henrik Simonsson, som 1550—56 var fogde såväl för länet som 
för huset, överlämnade nämligen 1557 det förra i andra händer 
och blev själv fogde över ensamt Svartsjö hus och gård, var-

1 Omnämnes i registraturet som fogde endast _på Svartsjö gård eller hus. 
Enligt RKB. (B) hade han även länet mot avgift (30 läster korn samt borg
läger åt några rotar knektar).

2 Utnämndes enligt riksregistr. till fogde på såväl Svartsjö som Färingön 
För'sistnämnda ort inlevererades dock skatten enligt 1536 års RKB. av Påve. 
Hansson.
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till dock då körde även Väntholmens ladugård. Av hans efter
trädare mottogo väl både Måns Persson och Sigfrid Jakobsson, 
som båda till att börja med haft under förvaltning enbart 
länet, efter några år jämväl gårdarne, men båda slutade med 
att bliva fogdar ensamt för de senare. Efter den sistnämndes 
avgång 1585 nämnes endast.undantagsvis någon särskild fogde 
på Svartsjö. Erik Persson var sålunda fogde för Svartsjö hus 
1604—05, innan han 1606 tillträdde även länet, men Svartsjö 
gård låg samma år under Anders Persson, som hade redovis
ningen även för länet. Ar 1609 fanns en särskild fogde (Hans 
Köpman) för Svartsjö och Väntholmens gårdar samt Munsö 
socken, som sålunda då var utbruten från länsfögderiet (jfr 
s. 168). Efter 1610 hade häradsfogdarne befallningen även på 
Svartsjö, till dess att Joakim Scheel den 20 april 1629 fick 
fullmakt att vara fogde eller ståthållare på slottet.1 

Svartsjö Svartsjö ladugård, som bildats genom hopslagning av sex 
ladugård, ]-rono]30mman i Sånga socken, blev däremot genom två olika 

kontrakt den 24 sept. 1624 och den 1 juni 1625 utarrenderad 
till en holländsk bonde vid namn Dirk Rolofsen, som drev ladu- 
gårdsrörelsen med importerade (holländska) djur och skulle 
erlägga arrendet in natura.2

Särskilda slottsfogdar på Svartsjö voro:
F. 7. Henrik Simonsson (jfr F. 6 ) ..................................................  1557— 1559

(Tab. 1—3). Sten Eriksson, utn. 1560 227 . . - ....................... ....  . . . 1560
Jakob Yest, 3 utn. 1561 ......................................... ....  . 1561— 1562
Bengt N ilsson ..............................................................................  1562
Måns Persson (jfr F. 6 ) 4 ...................................................... 1563— 1573
Sigfrid Jakobsson (jfr F. 6) ..................................................  1573— 1585
Måns Stränge (jfr F. 6 ) .................. .( ................................ 1586
Erik Persson (jfr F. 6 ) ....................... ....................................  1604— 1605
Hans K öpm an..............................................................................  1609— 1610
Erik Krabbe, utn. 1610?g6.
Joakim Scheel, utn. 1629 2£ .

1 Jfr dock fullmakt den 26 aug. 1610 för Erik Krabbe att vara ståthållare 
på Svartsjö, Väntholmen och »den gården, som skall byggas på Ekerön>. På 
sistnämnda ställe tillsattes s. d. en särskild fogde, Peder Svensson, som dock 
ej avlämnat några räkenskaper.

2 Kammarregistr. den 24 sept. 1624.
3 Namnet enligt 1562 års länsregister. I räkenskapsregistret förekommer 

under 1561 »Jockim Fläming» och 1562 Jacob Velste [ =  Välsk?], vilka former 
kunna avse samma person. I konung Eriks diarium skrives namnet Jachim 
Fleming.

4 Måns Persson dog i mars 1573 och efterträddes kort därpå av fogden inom 
häradet, som således låg under Svartsjö större delen av samma år och sedan 
till 1578, då Sigfrid Jakobsson lämnade fögderiet i andra händer och behöll 
befallningen endast på slottet.

III. Färentuna (och' Bro) härad (F. 6;— 10). 171

Väntholm ens gård (i Hillersjö socken) omnämnes under Väntholmens 
detta namn första gången 1551, men är identisk med den tidi- s&rd. 
gare förekommande Nygård, vilken åtminstone delvis bildats 
av fyra kronohemman i den numera försvunna byn Elgö. Dit 
hörde även som »hästhage» ön Eldgarn.1 Gården brukades 
på 1500-talet som ladugård under Svartsjö hus, under vars 
fogdar den lydde även de tider, då häradet i övrigt icke för
valtades av desse.2 Men 1600 blev Väntholmen under några 
år säte för fogden i Bro härad (F. 8) och förlänades den 4 
juli 1603 jämte Munsö socken till Svante Bielke. Sedan 
förläningen återkallats 1609, lades Väntholmen ånyo under 
Svartsjö, men den 28 mars 1621 donerades gården till Joakim  
Berndes,3 och efter dennes död (1623) torde den ingått i Dirk 
Rolofsens arrende (se s. 170). Däremot fanns åren 1629—30 i 
Bro härad ånyo en särskild fogde, som upptagits i nedan
stående fogdelängd:
Peder K a r ls s o n ............................................................................................................... 1 6 0 0  § .
Peder S v e n s s o n ............................................. ............................................  1 6 0 1 — 1 60 3  (Tab. 3).
Mårten J ö n s s o n .......................................................................................... 1 6 2 9 — 1 630

Inom Bro härad låg i Näs’ socken Stäket (n. m. Almare- stäkets 
stäket), tidigare huvudort i Stäks län (se s. 180), som indragits lad»gå.rd. 
till kronan från ärkebiskopsstolen, men sedan haft skiftande 
öden. En kunglig fogde utnämndes där i början av. 1530, men 
genom k. brevet den 28 juli 1535 förlänades gården till R as
mus Skåning. På 1540-talet omtalas den i ordalag, som göra 
det antagligt, att den då brukades för konungens räkning.
På 1550-talet hade fogden på Venngarn (F. 17) befallningen
även där, men 1561 tillsattes ånyo en självständig ladugårds- 
fogde, vars syssla indrogs 1570. I  början av 1580-talet var 
en nybyggnad ifrågasatt där för att bereda tillfälle till natt
läger vid hovets resor,4 men den 23 aug. 1582 blev godset för- 
länt till M:r W illem  Boy. Det återkallades emellertid den 31 
jan. 1587, fortfarande med tanke på det påtänkta bygget, som 
tydligen ej bragts till verkställighet. Slutligen (1593) över-

1 Sandb. saml. Y Y  (KA.).
2 Jfr dock Gust. I Reg., D. 29 (1916) s. 453, enligt vilken källa Jöran L a r s 

son utnämndes till fogde på Väntholmen den 27 febr. 1560 samtidigt som Sten 
Eriksson tillträdde samma syssla vid Svartsjö. Ingendera av dessa har emel
lertid avlämnat några räkenskaper, och i febr. 1561 utsågs ny fogde på Svart
sjö, vilken uttryckligen också hade befallning på Väntholmen.

3 Joakim Berndes’ förläningar revocerades 30 maj 1623. Kammarregistr.
4 K. br. den 5 juni 1582 till Jöns Mårtensson (?). Anteckning i Sandb. saml. 

ur donationsregistraturet.
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läts dispositionsrätten till N ils G yllen stjern a  (f 1601), vars 
son Jöran Gryllenstjerna på grund av k. breven den 8 jan. 
och 25 juni 1612 (jfr den 20 dec. 1633) även innehade det
samma.

Ladugårdsfogdar voro:

F. 9. Peder Mikaelsson, utn. 15302T7 ..........................................  1530[— 1535]
(Tab. 1). Clemet O lo fs s o n ......................................................................  1561

Per J ön sson ..............................................................................  1563
Erik H a n s s o n .......................................................................... 1564— 1569

Drottning- Sedan K. Maj:t den 8 mars 1553 tillbytt sig G lia  gård i 
Torvesunds) Lovö socken1 av Olof Jönsson mot ett stenhus i Stockholm, 

gård. beslöts, att en särskild fogde skulle anställas där, ehuru oviss
het då rådde om rätte mannen,2 men året därpå var platsen 
besatt. Gli a gård nämnes emellertid icke som fogdesäte efter 
1560-talets ingång. Den uppgick nämligen snart i den på 
Lovön likaledes belägna Torvesunds gård, och under fogden 
där lades 1558 ett fögderi, som bestod av Lovö, Bromma, Bot
kyrka och Brännkyrka socknar jämte därinom belägna 34 arv
gods, men som åren 1562—64 var inskränkt till endast Lovö 
och Botkyrka. Bromma ditlades dock ånyo 1565, och fögderiet 
behöll sedan samma omfång till och med 1603, då det upp
hörde som sådant, emedan det med oförändrad utsträckning 
genom k. brevet den 10 sept. 1603 ställts till änkedrottning 
Katarina Stenbocks disposition. Käntan av Botkyrka socken 
miste änkedrottningen dock redan 1611 (se k. brevet den 16 
sept. 1613), och två år senare avstod hon mot vederlag från 
hela länet. Själva huvudgården, som sedan 1581 burit namnet 
D rottningholm , återfick hon dock jämte Lovö socken genom 
k. brevet den 22 dec. 1614. Genom kontrakt den 12 nov. 1619 
utarrenderade hon densamma på tre år till Jesper Matsson 
[Cruus], som dog 1622. Dennes änka fick den 25 okt. 1623 
nytt kontrakt med kronan, men den 26 juli 1625 uppläts 
slottet till en ny arrendator, Zacharias Olofsson, som i årlig 
avgäld skulle betala 778 daler 21 öre och 23V» penningar. 
Slutligen övertogs arrendet av Lars Svensson, vars kontrakt 
den 28 maj 1628 lydde på tre år. I sistnämnda uppgörelser

1 Att Glia låg på Lovön framgår med all tydlighet av Uppl. handl. 1553: 
N. 28. F orssell tyckes i sitt arbete Sverige 1571 (s. 273, noten 4) vilja iden
tifiera kungsgården Glia med det hemman av samma namn, som ingår i Ulv
sunda (Bromma socken), men detta är säkerligen oriktigt.

2 Gust. I Reg., D. 24, s. 31 och 42.
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ingick icke mera av Lovö socken än vad som låg omedelbart 
under kungsgården (jfr F. 6).

Fogdar på Drottningholm (Glia, Torvesund) och i dess län, 
under den tid detta låg omedelbart under kronan, hava varit:
Henrik Knutsson . 
Mårten Nilsson . 
Hans Dalkarl . . 
Lars Eriksson . . 
Måns Olofsson . . 
Hans Garp . . . 
Amund Bagge . . 
Antonius de Palma 
Erik Olofsson . . 
Nils Larsson . . 
Hans Hindersson . 
Björn Västgöte . . 
Bengt Andersson . 
Bengt Nilsson . . 
Anders Jönsson .

1 5 5 3 — 15 5 7  F. 10. 
1558  1559  (r]'ab. 1—3).
1 5 6 0 — 1563  

1564  
1 5 6 5 — 1566

1567
1568  

• 1 5 6 9 — 1577
1 5 7 8 — 1581  

1582  
1 5 8 3 — fl '5 8 8  

1 5 8 8 — 1589
1590
1591  

1 5 9 2 — 1594
Peder Braske, utn. 1594 ^
Lars T o m a s s o n ......................
Anders J ö n s s o n ..................
Jon K n u tsson ...........................
Jesper Matsson [Cruus] (arr.) 
Brita de la Gardie (arr.) . . 
Zacharias Olofsson (arr.) . . 
Lars Svensson (arr.) . . . .

. . 1594— 1595 

. . 1596
ånyo 1597— 1599 

. . 1600— 1602 

. . 1619— 1622 

. . 1623— 1625 

. 1625[— 1627] 

. . 1628— 1630

IV. Trögds och Åsunda härad.
T rögds härad var 1531) indelat i 34, men 1542 i endast 33Trögds härad, 

hamnor, fördelade i tredingar, av vilka den »övra» och den 
mellersta innehöllo tolv och den »yttersta» nio hamnor. Sedan 
ordentliga jordeböcker gjort hamnindelningen överflödig, undan
trängdes d§n av gärdetalet, som i början av 1540-talet nämnes 
vid sidan av hamnetalet, vilket alldeles upphörde att användas 
1547. Huvudskatten utgick dock redan 1540 efter jordetalet 
och åkerns beskaffenhet. Häradets omfattning var från samma 
tid densamma som för närvarande, d. v. s. socknarnes antal 
var tretton. Adelsö, som hithörde under medeltiden, räknades 
nämligen numera till Färentuna härad (se F. 6). Inom Kungs- 
Husby socken fanns en kronoby med samma namn, som i bör
jan av 1540-talet var förlänt till* Jakob V estgöte i Sjö, och 
som längre fram på grund av k. brevet den 10 sept. 1584 
innehades av F ilip  Kern.
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I början av 1520-talet utgjorde Trögd, i likhet med tidigare 
förhållanden, ännu ett fögderi för sig. Men 1527 hade Nils 
Varg, som .varit fogde där redan 1521, enligt räntekammar
boken under sin förvaltning även Asunda och Lagunda härad, 
och den 17 juni 1536 bekom han som personlig förläning En
köpings stad, som dock 1539 ånyo var kronan behållen och då 
räknades till detta fögderi. Sambandet med Lagunda upplöstes 
1548, då detta härad lades under Ekolsunds gård (F. 14), och 
Asunda härad bortföll 1555, då det förenades med angränsande 
fögderi i Västmanland (F. 221). Ejo långt därefter (1557) 
sammanslogs emellertid Asunda med Åkers och Selebo härad 
i Södermanland (F. 65), och till detta fögderi hörde åren 1562 
—63 även Trögd. Men 1564 utbrötos därifrån såväl Trögd 
som Asunda, vilka då ånyo fingo gemensam fogde. Förenin
gen räckte, med undantag av åren 1591—93, då Asunda åter 
låg under Västerås’ slott (F. 221) och med Trögd i stället 
förenats behållna socknar av Håbo, Erlinghundra, Lagunda och 
Hagunda härad (jfr F. 18), ända till 1610, då Asunda bildade 
ett eget fögderi (F. 12).1 Detta ägde bestånd första gången 
till 1619, då en gemensam fogde för båda häradena ånyo till
sattes, och andra gången från 1624 perioden ut. Under det 
gångna århundradet hade dock talrika abalienationer i form 
av förläningar ägt rum inom såväl Trögd som Äsunda, genom 
vilka fogdarnes omedelbara förvaltningsområden tidvis starkt 
begränsats.

Inom Trögds härad fick sålunda D ionysius Beurreus i 
början av Erik XIV:s regering Ekholmens gård jämte Veck- 
holms och Hacksta socknar, som han behöll till sin död (1567),2 
varefter Pontus de la Grardie (f 1585) genom k. brevet den 
31 jan. 1569 bekom samma förläning, som den 30 juli 1571 
ökades med Boglösa och Lillkyrka socknar (jfr k. brevet den 
26 juli 1583) och från samma år utgjorde huvudstommen för 
hans friherreskap, vilket dessutom omfattade en stor mängd 
gårdar inom nästan alla häradets socknar.3 Samtidigt före-

1 Under åren 1600— 04 lågo båda häradena under Stockholms skeppsgård, 
och för samma tid hava räkenskaper avgivits av holmamiralen där.

2 Förläningen skulle enligt k. brevet den 20 aug. 1562 till Bengt Nilsson 
igenkallas, men denna befallning kontramanderades den 15 sept. s. å. (Rreg.)

3 Jfr F o r s g r é n , Bidrag till svenska grcf- och friherreskapens hist. (1885), 
s. 79 £f. Friherrebrevet är dat. den 27 juli 1571. Friherreskapet gick i arv till 
sonen, men icke förläningen av ej dithörande hemman inom de i texten nämnda 
särskilt förlänta socknarne, som indrogos efter Pontus de la Gardies död. Jfr 
även ovan s. 98.
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kommo flera andra större förläningar inom häradet. Så inne
hade In gel N ilsd otter [Schack] till Arnöberg, änka efter 
förutvarande fogden Bengt Nilsson, åren 1566—68 Bond-Arnö, 
och genom k. brevet den 17 juli 1571 bekom Å ke B engts
son [Ferla] (f 1578) alla skattegårdar i Yallby socken.1 
Senare fick Grustaf Grabr.ielsson [Oxenstjerna] ( f  1597) en
ligt k. brevet den 3 sept. 1588 (konfirmerat den 12 okt. 1590) 
Hacksta, och 1596 innehade samme man även Boglösa socken, 
som hans änka, B arbro A xelsd otter [Bielke], fick behålla 
några år inpå 1600-talet enligt hertig Karls brev den 27 
febr. och 19 dec. 1597 samt den 15 april och den 22 juli 
1599. Från 1584 tillhörde vidare Husby-Sjutolft och en
ligt k. brevet den 31 aug. 1585 även en del av Litslena socken2 
hertiginnans av Sachsen vidsträckta underhållsländer, om 
vilka mera nedan. Och slutligen erhöll Jesper M atsson 
[Cruus] genom k. brevet den 17 okt. 1611 (konfirmerat den 
25 jan. 1613 och den 30 juli 1614) Boglösa och Villberga 
socknar, som han innehade ännu 1617 och troligen behöll till 
den 7 aug. 1623, då hans förläningar enligt kammarregistra- 
turet revocerades, utan att källan omnämner, vilka de då voro.

Grenom kontrakt den 29 juli 1624 övertog förutvarande fog
den i Trögd och Äsunda, Ivar Mårtensson, på arrende först
nämnda härad jämte Lagunda, vilka således från detta år 
lågo under gemensam förvaltning. Efter arrendetidens slut 
förpaktades mot årlig avgäld i koppar samma område enligt 
kontrakt den 5 febr. 1628, som den 22 maj 1630 förlängdes 
på fyra år, av kopparbergsmännen, vilkas representanter inom 
häradena voro dels Hans Andersson (1628), dels Jakob Eriks
son (1629, 30).

Inom Trögds m. fl. härads fögderi funnos under perioden 
följande fogdar:
Nils V a r g ...........................
Frans S k r iv a r e ..................
Lars T rö g d b o .......................
Gottorm Nilsson (jfr F. 44)
Jöran Hansson.......................
Håkan V ä rm e .......................

1521— 1539 F . 11. 
1 5 4 0 -1 5 4 2  (Tab. i _ 3) 

1543 
1544— 1545 
1546 — 1550 
1551— 1556

1 Gårdarnes antal var endast tolv, men flera funnos icke inom socknen, som 
för övrigt omfattade endast landbohemman.

2 Av k. brevet den 28 maj 1586 vill väl synas, som om hela Litslena till
hört förläningen, men enligt räkenskaperna dithörde fortfarande blott sex 
hemman. I k. brevet den 28 jan. 1605 nämnes ej alls Litslena, men i dess 
ställe Kungs-Husby socken.
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Mats Olsson.......................................................
Jakob Jöransson..............................................
Mikael Nilsson, utn. 15602̂ ’ .......................
Erik Joensson...................................................
Bengt'Nilsson [Schack] (jfr F. 65) . . .
Kristoffer Persson . .v ................................
Gudmund Svensson Skräddare
Knut Ingesson...................................................
Staffan Larsson ................................................
Jon Karsk ........................................................
Hans Eriksson..................................................
M:r Filip Kern, utn. 1580 ^ .......................
Lars J o n s s o n ..................................................
Anders P e r s s o n ..............................................
Lars A r v id s s o n ..............................................
Halvard Jonsson ..............................................
Knut Smålänning..............................................
Per G unnarsson..............................................
Johan Jakobsson ..............................................
Johan Mårtensson [de Finne], utn. 1600 ^
Måns Birgersson, utn. 1602 J ..................
Nils B irg e rsso n ....................... ....  . . . .
Per Tom asson..................................................
Rasmus N ils s o n ..............................................
Bengt Larsson..................................................
Olof E rik sson .........................................  . .
Rasmus N ils s o n ..............................................
Anders P e r s s o n ..............................................
Paine Persson ...................................................
Olof E riksson ..................................................
Johan Månsson (jfr F. 1 2 ) .......................
Ivar Mårtensson ( a r r . ) ................................
Hans Andersson 1 , , ^
Jakob Eriksson | ^ rr*'

. . 1557

. . 1 5 5 8 — 1559  
. 1560

. . 1 5 6 0 — 1561  

. . 1 5 6 2 — 1563  

. 1 5 6 4 — f 1566

. 1 5 6 6 — f l 5 6 7

. . 1 5 6 7 — 1568  

. . 1 5 6 9 — 1571  

. . 1 5 7 2 — 1579  

. . 1580

. . 1 5 8 1 — 1584  

. . 1585

. . 1586  — 1588  

. . 1 5 8 9 — 1592  

. . 1593

. . 1594

. . 1 5 9 5 — 1597  

. . 1 5 9 8 — 1600  

. 1 6 0 1 — -f  1602  

. . 1 6 0 2 — 1604  

. . 1 6 0 5 — 1607  

. 1 6 0 8 — f  s. å.

. . 1609

. . 1610  

. . 1611  
ånyo 1 6 1 2 — 1613  

. . 1 6 1 4 — 1616  

. . 1 6 1 7 — 1618  
å n y o l 6 1 9 — 1620  
. . 1 6 2 1 — 1622  
. . 1623  —  1627

. . 1 6 2 8 — 1630

Åsunda härad (med sju socknar fördelade i åttingarx) 
hörde efter vad redan visats åtminstone från 1527 tillsammans 
iped Trögd,2 undantagandes åren 1555—63, då det dels låg 
under Västerås’ slott (F. 221), dels var förenat med Åkers 
och Selebo härad (F. 65), samt åren 1591—93, då det åter 
tillhörde Västerås’ fögderi, ända till dess att häradet 1610 
bildade ett eget förvaltningsdistrikt (F. 12). Redan 1552 er
höll dock G ustaf Johansson [Tre rosor], vars sätesgård

1 Åttingarnes namn voro 1542: Näs, Teda, Tillinge, Öfverbreds, Ytterbreds, 
Hvappa, Vårfru ocb Benards.

2 Rörande häradets administration före 1527 kan antecknas, att Teda socken 
den 23 maj 1526 förläntes till Iv a r  M ån sson  [Lillieörn].
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Haga låg i Svinnegarn, denna socken i förläning, och ehuru 
tiden till en början var begränsad till ett år (se k. brevet 
den 5 okt. 1552), behöll han sedan1 samma socken till sin död 
(1566). Från 1558 innehade han dessutom Tillinge och fick 
genom k., brevet den 9 jan. 1561 samma förläning ytterligare 
ökad, nämligen dels med Vårfrukyrka socken, dels med En
köpings stad, vilken senare en tid utgjorde hans grevskap. 
Hans änka, C ecilia  G ustafsdotter [Stenbock], fick sedan 
enligt k. brevet den 4 juli 1566 (konfirmerat den 5 dec. 1568) 
behålla Svinnegarn och Tillinge till 1573, då förstnämnda socken 
i sin helhet återkallades jämte hälften av den senare. Till följd 
av k. brevet den 24 okt. 1577 (jfr den 13 juni 1578) återbekom 
väl fru Cecilia för en tid hela Tillinge, men 1580 var socknen 
vederkänd av kronan. Samtidigt låg hela 1570-talet Enköpings- 
Näs’ socken under Ekholmens gård, vilken efter vad ovan visats 
innehades av Pontus de la Gardie, som oaktatåterkallelse
brevet den 29 febr. 1580 behöll densamma till sin död (1585). 
Sedermera förlänades Tillinge socken genom hertig Karls brev 
den 8 dec. 1598 och den 23 febr. 1599 till Svante B ielke 
( f  1609), som hade den kvar, så länge han levde. Däremot 
gick k. brevet den 6 mars 1613, varigenom översten Jesper 
Andersson [Cruus] förlänades med Breds och Sparrsätra 
socknar, ej i verkställighet, ty redan i maj samma år bekom 
i stället ryttmästaren A n ders Eriksson 22V2 skattegårdar 
inom Sparrsätra och Vårfrukyrka som vederlag för Linderås’ 
socken i Småland- Denna förläning avkortas icke efter 1616, 
men ännu 1631 hade Anders Eriksson kvar en del, som låg 
inom Vårfrukyrka socken. Sistnämnda år innehade greve 
Mathias von Thurn Sparrsätra samt Till inge socknar. Av 
dessa hade den sistnämnda några år förut varit anslagen till 
Johan Skytte på hans beställning.2

Under den första perioden (1610—18), då Äsunda ensamt 
utgjorde fögderi,3 hade fogden tillika vården om de kungliga 
arv- och egnagodsen i Uppland och Västmanland (jfr F. 48),

1 Inom Svinnegarns socken fanns en kronoby (Husby) med sju bönder, som i 
början av 1540-talet förlänts till Joen O lsson  [G-yllenhorn] till Hacksta, ocb 
av denne behölls även på 1550-talet.

2 Kammarregistr. den 16 sept. 1623. Hå tvekan uppstått, huruvida den be
hållna räntan av Tillinge, vilken tidigare delvis disponerats för andra ändamål, 
skulle tillräcka till den beräknade lönen, borde ståthållaren tillse, att denna 
täcktes genom andra sockenräntor.

3 Jfr k. brevet den 4 okt. 1610, enligt vilket Åsunda härads ränta skulle 
ligga under Västerås’, men Trögds under Stockholms slott.

12— 372433. Meddel. från Riksarkivet 2: 6. Almquist. Lokalförvaltningen.
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F. 12.
(Tab. 3).

Enköpings
stad.

Ekholmens
gård.

under den andra var häradet förpaktat. Genom kontrakt den 
19 sej)t. 1623 fick nämligen förutvarande fogden Johan Måns
son Asunda härad jämte Enköpings stad på arrende, och sedan 
detta kontrakt annullerats, stadgade ett nytt av den 29 juli 
1624 om de närmare villkoren (704 dalers årlig avgäld). Tiden 
var bestämd till tre år, efter vilkas förlopp f. d. fogden på 
Kopparberg Mats Jöransson för ytterligare tre år övertog 
arrendet mot en årlig avgäld av 308 skeppund koppar enligt 
kontrakt den 5 febr. 1628. Icke desto mindre har Johan 
Månsson att döma av Upplands register avlämnat även 1628 
års räkenskaper.

Fogdar voro:

Jon S on essou ..............................................................................  1610
Jesper Jonsson (jfr F. 4 8 ) .............................................. ....  . 1611— 1618
Johan Månsson (arr.) [jfr F. I l ] .........................................  1623— 1628
Mats Jöransson (arr.) • ............................................................ 1628— 1630

E nköpings stad, som låg inom Äsunda härad, hörde från 
1540-talets början till Trögds fögderi (F. 11), när den icke 
var förlänt, och följde således icke med, när förstnämnda 
härad lades under Västerås. Av de läntagare, som innehaft 
staden, har redan i det föregående omnämnts N ils  V arg, 
som 1536 därpå fick ett kungligt brev. Sedermera uppbar 
M:r Påvel Schutz inkomsten därav under flera år från 1549. 
Från honom igenkallades staden genom k. brevet den 18 april 
1555, men 1561 blev den grevskap åt G ustaf Johansson 
[Tre rosor] (jfr s. 177), vilken dock redan 1562 fick utbyta den 
mot Bogesund. Efter 1560-talets mitt delade Enköping öden 
med  ̂Asunda härad.

På den inom Trögds härad i Veckholms socken belägna 
Ekholm ens gård, rörande vars förvärv till arv och eget 
förut är redogjort (se ovan s. 68) och som på 1530-talet och 
under 1540-talets förra hälft var säte för konungens landbo- 
fogde (F. 43), satt åren 1547—61 en särskild gårdsfogde (F. 
13). Under de närmast följande åren var den, efter vad ovan 
omtalats, förlänt till D ion ysiu s Beurreus, men efter den
nes död tillsattes 1568 ånyo en fogde, under vilken jämväl 
lydde Veckholms och Hacksta socknar (se k. br. den 2 juni 
1568). Redan den 17 dec. s. å. förlänades dock gården till 
Pontus de la G ardie, som den 9 jan. 1569 fick under den
samma även ovannämnda socknar (jfr s. 174). Ehuru gården
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snart därefter (1571) blev friherreskap åt samme man och 
således bort vara hans arvingar förbehållen, omtalas icke desto 
mindre, att en kunglig fogde där residerat under tretton 
månader av åren 1587 och 1588, under vilken tid han redo
visade även för underlydande landbönder.

Gårdsfogdar voro:
Mats Ingem arsson .................................................................... 1 5 4 7 — 1 55 8  F. 13.
Torkel Jute ................................................................................... 1 5 5 9 — 1561 (Tab. 1— 2).
Erik M ikaelsson.........................................................................  1568
Hans B oletz................................................................................... 1 5 8 7 — 1 58 8

Även på Ekolsunds gård (i Husby-Sjutolfts socken) fanns Ekoisunds 
från förra hälften av 1540-talet en särskild fogde (se F. 44), särd- 
som dock snarare var i konungens personliga än i rikets tjänst.
Ekolsund kom nämligen dels som gammalt Sturegods, dels 
genom köp och byte att 1542 tillhöra konungens arv och eget,1 
och en mängd strögods av samma beskaffenhet i södra Uppland 
låg till en början under därvarande fogdes förvaltning (F. 44).
Tidtals (1544—45 och 1548—49) var gårdslänet sammanslaget 
med fogdesysslan i Lagunda (jfr F. 11), men skildes från 
såväl denna som från befattningen med arvgodsen och fick '
1549 en särskild fogde. Vid arvskiftet efter Gustaf I kom 
Ekolsund på sedermera konung Johan IILs lott, och efter 
dennes tronbestigning indrogs denna fogdesyssla. Från 1569 
var Ekolsund förlänt till hertiginnan av Sachsen och hennes 
son, hertig Gustaf (f 1597), men först från 1600, då gården 
tillhörde hertig Johan av Östergötland, finnas särskilda räken
skaper för fögderiet, till vilket då hörde Arnö jämte två 
ladugårdar och senare även Venngarn och övriga hertig Jo
hans arvgods i denna del av landet (jfr F. 51). Ett par år 
efter hertigens död (1618) indrogs fogdesysslan (1621), och 
gården utarrenderades till en början åt Baltzar Skräddare 
enligt kontrakt den 4 dec. 1621 och senare till Stellan Mörner 
på fem år från den 15 juni 1626.

Gårdsfogdar (efter 1548) hava varit:

Anders Bagge . . . . 
Bengt Nilsson Skrivare 
Lars Pedersson . . . 
Nils E rsson..................

1 5 4 8 —  1 5 4 9  F. 14.
1 5 4 9 —  1553  (Tab. 1 och 3), 
1 5 5 4 — 1557  
1 5 5 8 — 1559

1 Ekolsund ägdes förut av hustru Anna, Lasse Erikssons, frän vilken den 
inventerades till fogden G-ottorm Nilsson den 2 april 1542.
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Erik T ru lsson ..............................................................................  1560— 1564
Tomas H en rik sson ..................................................................... 1565— 1568
Anders P e r s s o n .........................................................................  1599— 1600
Olof J o h a n s s o n .........................................................................  1601— 1602
Markus A ndersson ..................................................................... 1*603— 1604
Markus N ils s o n .........................................................................  1605— 1608
Erik A n d ersson .........................................................................  1609
Grels Olofsson (jfr F. 1 7 ) ......................................................... 1610— 1611
Nils Andersson ( d : o ) ...................................................................1612— 1620
Jakob B irgesson ............................................................................1620— 1621
Baltzar Skräddare ( a r r . ) .......................................................  1622[— 1625]
Stellan Mörner (a r r .) ................................................................  1626— 1630

V. Stäks län eller (Bro), Håbo och Erlinghundra härad.

Omfattnin- Till det s. k. Stäks län körde.nnder 1520- ock 1530-talen
Stfks län även Hagunda kärad, som emellertid 1542 förlänades ock 1550 

förenades med Lagunda till ett särskilt fögderi (F. 18). Av 
övriga områden kiträknades Bro kärad (med fyra socknar) 
ända till 1557, då det utbröts för att läggas till Svartsjö 
fögderi (F. 6), med vilket det sedan var sammanslaget med 
undantag av de korta tider, då det utgjorde självständigt för- 
valtningsdistrikt (F. 8). Begreppet Stäks län var numera me
ningslöst, för så vitt som dess medelpunkt, Stäkets slott, var 
förstört, ock det område, som tidigare diträknats, var fördelat 
på olika fögderier. I det följande skall således under denna 
avdelning behandlas endast de två återstående käradena, 
Håbo ock Erlinghundra, vilka från slutet av G-ustaf I:s rege- 

 ̂ ring ensamma bildade en administrativ enhet, som dock 
snart nog upplöstes.

Håbo härad. Huvudskatten beräknades 1540 i Håbo (liksom i Bro) hä
rad efter sättingtal, skeppsta- ock vita penningar däremot 
efter jordetal. Några småjordar, som ej ingingo i någon sät- 
ting, kade stadgeskatt. Detsamma var förhållandet med Sig
tuna stad. Småpersedlarne utgjordes slutligen efter gärdetal. 
I kela häradet funnos blott åtta kronobönder, bosatta i Forn- 
Sigtuna ock Norringe kronobyar. Socknarne voro på 1540- 
talet åtta, nämligen Kalmar, Ytter-Gran, Över-Gran, Håtuna, 
Häggby, Tibble, Haga ock Yassunda. Sko medräknades alltså 
icke ock körde troligen ännu under klostret av samma namn, 
vilket då ej ännu var upplöst. Längre fram hithörde såväl

i
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Sko (1567) som S:t Per, vilken sistnämnda socken förut förts 
till Erlinghundra, så att antalet då blev tio.

Bäntan av Håbo ock Erlinghundra kärad förlänades den 7 
april 1568 jämte Yenngarns gård åt hertig Magnus av Saoh- 
sen, som den 2 mars 1569 fick rätt att uppbära såväl tionden 
som häradshövdingeräntan från samma område. Efter dennes 
avflyttning ur riket behölls förläningen delvis av hans maka, 
hertiginnan Sofia (Gustaf I:s dotter),1 som från 1569 jämte sin 
gemål jämväl innéhade Ekolsunds gård ock Lagunda kärad.2 
Men i och med dessa abalienationer upphörde icke kronofogdar- 
nes verksamhet inom de förlänta orterna. Uti brev den 15 maj 
1568 till fogden David Larsson förständigades denne att jämte 
häradsskrivaren fortfarande handhava förvaltningen, men där
vid »troligen efterkomma vad högbemälte hertig Magnus be- 
fallandes varder». Samtidigt fick han dock mottaga direkta 
kungliga befallningar, som stundom just avsågo att korsa her
tigens planer.3 En dylik dubbelställning intogo sedermera 
alltjämt kär anställda kungliga fogdar, i den mån sådana 
voro tillsatta, vilket var fallet åtminstone de allra flesta år, 
så länge förläningen räckte. Då emellertid upprepade gånger 
hände, att denna för kortare tider var återkallad, kava rä
kenskaper från distriktet under sådana mellanperioder inleve
rerats till kammaren. Sedan t. ex. K. Maj:t den 11 dec. 1571 
igenfordrat länet, återställdes det till följd av k. brevet den 
4 okt. 1572 till hertiginnan, ock just för år 1572 finnas också, 
i motsats mot de närmast föregående ock efterföljande åren, 
räkenskaper i behåll. Följande år (1573) uppdelades dock för
läningen, och fogden i Hagunda (F. 18) fick därefter redovisa 
ej blott som förut för Lagunda, utan även för Håbo. Från 
Erlinghundra finnas däremot icke några räkenskaper förrän 
1578, då detta kärad lades under fogden i Yaksala ock Basbo 
(F. 24).. Dit räknades för övrigt dåmera även Håbo med un
dantag av S:t Pers socken, som fortfarande hörde till Hagunda 
fögderi (F. 18) till 1585, då den återförenades med Håbo hä
rads övriga socknar. Men från 1579 och till 1590-talets mitt

4 Jfr k. brevet den 24 mars 1575 (Rreg.), enligt vilket hertig Magnus ej 
längre skulle få befatta sig med de tre härad, som voro hertiginnan upplåtna.

3 Se Uppl. handl. 1569: N. 4, enligt vilken fogden skulle leverera årets 
uppbörd av Lagunda »dit Hans kärlighet [ =  hertig Magnus) den hava ville.»

3 Se t. ex. brevet till David Larsson den 11 maj 1568 (Protokollon), enligt 
vilket denne förbjöds att »betunga Håbo härad med vinterkörslor för hertig 
Magni skull».
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fanns ånyo en särskild fogde i förläningen (se nedan), under 
det att behållna socknar lydde under respektive häradsfog
dar.1 Vad däremot beträffar fögderiets omfång rönte detta 
inverkan av de förändringar i förläningens omfattning, som 
ägde rum tid efter annan. Under den nämnda indragningen 
1572 hade hertiginnnn fått behålla Yenngarns gård jämte un
derlydande arv- och egnagods (se k. brevet den 29 mars 1572), 
men när hon i slutet &v året återfick länet i övrigt, undan- 
togs [Biskops-]Arnö gård jämte en socken på Håbo härads 
fastland, »som låg närmast densamma»,2 emedan K. Maj:t äm
nade bebygga stället och därtill behövde dagsverken. Genom 
k. brevet den 1 mars 1576 (jfr den 4 april s. å.) återkallades 
sedan än vidare Holms och Skoklosters socknar, men denna 
gång fick hertiginnan vederlag i penningar. Och sedan till 
följd av hertig Magni oefterrättlighet hela länet ånyo indra- 
gits den 19 maj 15773, behöll hertiginnan likväl denna gång 
Venngarns och Ekolsnnds gårdar jämte Haga samt Över- och 
Ytter-Grans socknar, ströhemman av arv och eget oräknade.4 
Aven nu räckte emellertid indragningen av det övriga blott 
ett år, och genom konfirmationsbrevet den 16 maj 1578 lades 
ånyo Erlinghundra och Lagunda härad under Ekolsund (jfr 
k. brevet den 2 sept. 1582). Av räkenskaperna framgår dock, 
att hertiginnan samma år innehade dessa härad blott till 
större delen, men dessutom flertalet socknar jämväl i Håbo. 
Kronan behållna voro nämligen i Erlinghundra Alsike och 
Knivsta socknar samt i Håbo Yassunda och Sko, vilka lydde 
under fogden i Yaksala (F. 24) samt dessutom S:t Per, som 
då hörde samman med Hagunda (F. 18), men året därpå åter

1 Rörande tillvägagångssättet vid fogdeutnämningar i förläningen se k. br. 
19 mars 1579, varigenom Johan III på hertiginnans begäran befullmäktigade 
Erik Mårtensson att bliva hennes fogde, eftersom den hon förut haft, blivit 
död. Möjligen åsyftas med den sistnämnde S ig fr id  S ta ffa n sso n , som om- 
nämnes här 1579. —  Fogdarnes ställning inom förläningen belyses även av Jo
han III:s befallning 6 aug. 1586 till slottsloven på Stockholms slott att rann
saka om hertiginnan Sotias »gårds- och häradsfogdars» begångna otrohet.

2 Antagligen åsyftades härmed Kulla socken.
8 Se fullmakt 19 maj 1577 för ryttmästaren Anders Larsson att igenkalla 

hertiginnan Sofias förläning. Brevet är ur riksregistr. tryckt av B ergius, a. a., 
s. 143. Genom k. brevet den 18 jan. 1578 fick fogden Per Matsson därjämte 
befallning att av hertiginnans förläning vederkänna Kulla och Holm, S:t Per 
och Sko samt Sigtuna stad, vilkas ränta då anslogs till Uppsala slotts bygg
nad. Då vissa av dessa socknar redan tidigare voro kronan behållna, synes 
brevet likväl icke avse någon ny indragning, utan blott den användning rän
torna därefter skulle få.

4 Se ett »register opå furstinnans förläning på Ekolsund» (Sandb. saml.), 
som visserligen är odaterat, men torde härröra från detta år.

t
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lades till förläningen. Denna omfattade 1579 ej mindre än 
600 hela och 44 halva gårdar, utom 89 arv- och egnahemman.1 
Härtill lades den 2 okt. 1584 även Husby-Sjutolfts socken 
och den 31 aug. 1585 sex hemman i Litslena av Trögds hä
rad, men detta beviljades snarast som byte, ty i början av 
följande år måste hertiginnan mot denna tillökning avstå S:t Pers 
och S:t Olofs socknar.2 Den sistnämnda uppräknas dock bland 
övriga förlänta områden i det nya konfirmationsbrev den 28 
maj 1586, som tillförsäkrade hertiginnan livstidsbesittning på 
hela länet. Detta bildade också sedan alltjämt i stort sett 
en administrativ enhet, som för läntagarens räkning förvalta
des av kronans fogdar. Alldeles utan rubbningar bibehöllos 
väl ej varken omfång eller villkor, men deŝ sa inneburo där
efter för det mesta förbättringar för innehavaren eller hennes 
närmaste.

På 1590-talet uppbars nämligen på grund av k. brevet den 
25 juli 15913 även {ionden från det förlänta området av den 
hertigliga familjen, i det att densamma anslogs som under
håll åt den unge hertig Gustaf,4 vilken redan förut i 1586 års 
konfirmationsbrev erhållit löfte att vid läglig tidpunkt få ett 
årligt underhåll av 2,000 daler. Utomdess uppbar han på 
grund av k. brevet den 28 juni 1591 häradshövdingeräntan av 
de tre häradena och bekom den 21 juli 1594 ett eget län vid 
sidan av moderns, bestående av några socknar i de förlänta 
häradena, som dittills varit kronan förbehållna (S:t Per m. fl.). 
Arsunderhållet bekräftades den 14 jan. 1595 och skulle enligt 
hertig Karls brev den 26 nov. 1596 utgå från Alsike och 
Knivsta socknar, som då förläntes hertigen som vederlag för 
nämnda penningsumma. Härtill lades den 15 april, 1597 även 
Sigtuna stad. Samma år avkortas för hertigens räkning även 
årliga räntan av Holm och Kulla samt Vassunda och Sko.5

1 Möjligen ägde kort därpå någon ny förändring rum, ty det k. brevet 7 
jan. 1580 talar om s e x  socknar, som då skulle varit igenkallade från hertigin
nan Sofia.

2 Se k. breven 25 april 1585 till dels Brunte Bruntesson, dels Ture Jörans- 
son rör. vederkännandet av S:t Pers och S:t Olofs socknar.

3 Riksregistr. Brevet är tryckt av B ergius, a. a., s. 231.
4 Tionden från vissa socknar (Haga, Norrsunda, Sigtuna och Alsike) var 

dock undantagen såsom tidigare disponerad för prästerskapets räkning.
5 Riksregistr. för senare halvåret 1594 är förkommet och ordalydelsen av 

detta års brev har därför ej kunnat kontrolleras. Av en odaterad längd över 
hertigens förläning (kungl. arkiv i RA.) vill emellertid synas, som om endast 
S:t Per ingått i 1594 års överlåtelse. »Item haver Hans Nåde på samma hov- 
besoldning Kulla och Holms socknar i Laguuden.» »Än haver Hans furstliga 
Nåde bekommit i vederlag Yassunda och Skoklosters socknar för den ränta

v \

/
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Hertig Gustaf avled emellertid redan i november 1597, men 
enligt bertig Karls brev den 23 jan. 1598 (som dock saknas i 
registratnret) skall modern hava fått behålla de av honom 
innehavda socknarne, och detta torde vara riktigt åtminstone 
beträffande en del av området. Men huru länge hon var i 
åtnjutande av denna förbättring i sina villkor, framgår där
emot ej av räkenskaperna, som icke upptaga någon avkortning 
för furstinnan ens efter 1600, då annars fogderedovisningar 
för det förlänta distriktet ånyo finnas i kammararkivet. I 
Karl IX:s nya konfirmationsbrev den 28 jan. (i registr. 29 
jan.) 1605 uppräknas väl bland övriga socknar även Kulla, 
men däremot ej Holm, Alsike, Knivsta, Vassunda och Sko, 
som således åtminstone efter sagda år voro kronan behållna. 
Kort därpå tillerkändes hertig Johan av Östergötland genom 
k. brevet den 15 mars 1605 bl. a. Ekolsund och Venngarn 
jämte underlydande i arv efter sin fader, men hertiginnan 
Sofias rätt att under sin livstid besitta samma gårdar förbe
hölls däri uttryckligen. Hon avled också på Ekolsund i mars 
1611 och först därefter indrogos samtliga hennes underhålls- 
länder till kronan.

Nya förläningar utdelades dock snart inom samma område. 
Grenom k. brevet den 2 juni 1612 fick sålunda Herman 
W ran gel Sko och samma dag bekom Jakob de la G ardie 
Håtuna och Tibble socknar, som behöllos perioden ut. Åter
stoden av Håbo härad utarrenderades enligt kontrakt den 10 
aug. 1624 på ej utsatt tid till en borgare i Sigtuna, Olof 
Olofsson, som hade kvar arrendet till och med 1628. Följande 
år synes en vanlig fogde redovisat för häradet, men den 6 
juli 1630 bort.förpaktades detta ånyo och denna gång till An
ders Jönsson för en tid av två år.

Inom Håbo och Erlinghundra härad hava följande varit 
fogdar:1

F . 15. Nils Torstensson, utn. 1 5 2 5 § ..............................................  1525— 1527
(Tab. 1—3). Elef M ånsson ......................................................................... ....  1531

Jöran Hansson, utn. 1531 § ................................................... 1531— 1538
Bengt Nilsson [? S c h a c k ] .......................................................  1540— 1548

H. F. N. årligen plägar bekomma i Trögden, desslikes för den kyrkotionde H. 
F. N. har varit förlänt efter K. M:ts brev och nu är förordnat till klerkeriets 
underhåll, därpå F. N. hertig Karls brev den . . . »  Av räkenskaperna synes, 
som om räntan av Kulla och Holm ej kommit hertigen till godo förrän 1597.

1 För tiden 1572— 96 avses de fogdar, som voro anställda inom de förlänta 
delarne av båda bäradena. Övriga delar redovisades under samma tid genom 
fogdarne i dels F. 18, dels F. 24.
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Joen R i j f f ..................................................................................  , 1549
Sven Nilsson, utn. 1550 ^  ..........................................'. . 1550— 1554
Lars Persson .  .................. * ............................................... 1555—-1558.
Simon M årtensson ......................................... ...........................  1559— 1561
Anders M ånsson .................................................................... ....  4562— 1565
David Larsson1 ........................... ....  1566— 1568
Hans B i u g .............................................    1572
Per Matsson (jfr F. 1 8 ) .................................................. .... 1573— 1578
Erik Mårtensson, utn. 1579 ^ ....................... ....................... 1579— 1582
Hans Månsson.............................................. ...........................  1583— fl5 8 4
Brunte Bruntesson .....................................................................  1584— 1587
Peder G unnarsson ..................................................................... 1588— 1594
Olof L a r s s o n .........................................  .  .......................  1595— 1596
Lars J o n s s o n .............................................................................. 1600
Håkan K ristersson .......................................... ...  : . . . .1 6 0 1 — 1602
Karl E riksson ....................... ...................... ................................ 1603— 1604
Grels Olofsson ............................ .................................................. 1604— 1605
Hans Olofsson (jfr F. 1 7 ) .......................................................  1606— 1611
Olof Svensson ..............................................................................  1612
Hans Hansson .............................................................................. - 1613
Björn Kristersson .....................................................................  1614
Olof Eriksson . ( . ....................... .........................................1615— 1618
Jori M ik a e ls so n ............................................................................1619— 1620

R.

Paine P ersson .............................................................................. 1621
Daniel Jakobsson........................................................... . . . . 1622— 1623
Olof Olofsson, (a rr .).....................................................................  1624— 1628
Jon Larsson..................................................................................  1629
Anders Jönsson (a r r .) ................................................................  1630

Körande Arnöhus se nedan F. 19.
E rlinghun dra  härad, vars huvudskatt redan 1540 utgjor

des efter jordetal, räknade på 1550-talet sju socknar eller 
Alsike, Knivsta, Husby, Norrsunda, Odensala, S:t Olof och 
S:t Per. Sistnämnda socken hänfördes dock i slutet av år
hundradet till Håbo, och antalet socknar i Erlinghundra ned
gick därigenom till sex. Odensala socken förläntes den 9 nov. 
1526 till S igrid  Banér ( f  1528), men eljes hörde häradet till 
Håbo fögderi (F. 15), ända till dess att det sachsiska herrskapets 
stora förläning (se s. 181) åstadkom ändring i förhållandena. 
Från åren 1573—77 saknas sålunda räkenskaper från Erling
hundra. När sedan efter 1578 en uppdelning ägde rum, i sam
band varmed en del av häradet revocerades, återställdes samhö
righeten mellan de förlänta områdena i de olika häradena, vilka 
då hade gemensam fogde (se F. 15). De två socknarne Alsike

1 Efter David Larsson var Olof Skräddare en kort tid fogde, innan han av
sattes den 4 juni 1567, då David Larsson ånyo tillträdde.

i

Erlinghundra
härad.



186 Fögderiindelningen i Uppland.

och Knivsta, som ej tillhörde förläningen, lades däremot 1578 
till Yaksala och Rasbo fögderi (F. 24), och efter 1589 kommo 
de att hänföras till det ena fögderiet efter det andra. Sagda 
år lades de sålunda under fogden i Hagunda (F. 18), som 1591 
även blev fogde i Trögd (F. 11), flyttades 1593 för endast ett 
år till Uppsala fögderi (F. 20) och återförenades 1594 med 
Hagunda (F. 18), men ingingo kort därpå i hertig Gustafs av 
Sachsen förläning (se s. 183). Efter 1600 förvaltades de av 

 ̂ den fogde, som då Övertog redovisningen för såväl förlänta som 
oförlänta delar av Håbo, Erlinghundra och Lagunda härad 
(F. 15), och följde sedan perioden ut Erlinghundra härad. Detta 
blev emellertid enligt kontrakt den 8 okt. 1624 i sin helhet för 
två år utarrenderat till Olof Kolfastsson och bildade därvid 
för första gången ett särskilt förvaltningsdistrikt (F. 16). 
Arrendet övertogs 1626 av Knut Eriksson, vars ej bevarade första 
kontrakt prolongerades den 4 aug. 1628 för tre år. Innan dessa 
ännu förflutit, fick Clas Depken den 5 mars 1630 på koppar
bergsmännens vägnar ett nytt kontrakt, lydande på tre år.

Arrendatorer av Erlinghundra härad hava således varit:
F . 16. Olof Kolfastsson........................................................................... 1624— 1625
(Tab. 3.) Knut Eriksson...............................................................................  1626— 1629

Clas Depken..................................................................................  1630

Venngarns Inom Erlinghundra härad ligger i S:t Olofs socken Venn- 
gård. garns kungsgård, som tillhörde arvet efter Gustaf I:s mor

moder, Sigrid Banér (f 1528). Sedan konungen genom det 
andra arvskiftet efter fru Sigrid i början av 1550-talet satt 
sig i besittning av godset,1 tillsatte han en fogde där 1553. 
Denne, som åtminstone till en början hade befallningen i 
Sigtuna stad, vilken tidigare tillhörde Håbo fögderi (F. 15), 
och från 1556 under några år redogjorde även för Stäkets 
ladugård (jfr F. 9) samt arv- och egnagodsen i Sollentuna 
härad och Stäks län (jfr nedan, s. 240), omtalas ännu 1567, 
men året därpå förlänades gården, som i arv efter Gustaf I 
fallit på Johan III:s lott, genom k. brevet den 7 april 1568 
till hertig Magnus av Sachsen. Godset disponerades sedan av 
dennes gemål hertiginnan Sofia, men ägdes efter Johan III:s 
död av hertig Johan av Östergötland, vars intressen från 1600 
bevakades av en särskild gårdsfogde. Samtidigt omtalas en 
och året därpå två underlydande ladugårdar, av vilka en

1 Se ovan s. 70— 72.
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(Sjöäng) i Haga socken. Åren 1610—15 var fogden gemensam 
för Venngarn och Ekolsund (F. 14), och samtidigt redogjorde 
denne för hertig Johans arvgods i Uppland och Västmanland 
(F. 51). Efter hertigens frånfälle (1618) tillföllo Venngarn 
(och Ekolsund) vid arvskiftet den 31 juli 1619 konung Gustaf 
Adolf. Förstnämnda gods utarrenderades genom kontrakt 
den 11 dec. 1621 för en tid av tre år och mot en årlig avgäld 
av 450 daler till Tomas Fisk och Sven Gunnarsson. Möjligen 
prolongerades sedan, denna uppgörelse, ty först den 8 mars 
1626 möter ett nytt kontrakt, genom vilket Karl Bröms över
tog samma arrende på obestämd tid. Redan följande år1 blev 
emellertid gården förlänt till greve Frans Bernhard von 
Thurn (f 1628), vars son sedan innehade densamma. Gre- 
varne von Thurns arrendator åren 1627—29 hette Karl Svens
son.

Gårdsfogdar på Venngarn voro:

Peder Galle, tilltr. 1553 2J . .
A nders.................. ...........................
Augustin de Bois, tilltr. 1 5 9 9 1 ^ 
Hans Olofsson (jfr F. 15) . . . 
Olof Eriksson, tilltr. 1609 § . . 
Grels Olofsson (jfr F. 14) . . . 
Nils Andersson (jfr F. 14)
Per J o n s s o n ................................
[Nils Andersson2 .......................
Tomas Fisk l(arr.)
Sven Gunnarsson)'"
Karl Bröms ( a r r . ) ................ .. .

. . . 1553— 1566 Y .  17.

. . . 1567 (Tab. 1 och 3

. . . 1600— 1603 

. . . 1605— 1608 

. . . 1609 — 1610 

. . . 1640— 1611 

. . . 1612— 1615 

. . . 1616— 1618 
ånyo 1619— 1620]
. . 16i22[— 1625]

. . . 1626

VI. Lagunda och Hagunda härad.

Båda dessa härad hade under senare hälften av 1500-talet 
samma sockenindelning som nu. Holms socken, som under 
medeltiden och ännu 1540 räknades till Hagunda, lades näm
ligen i slutet av Gustaf I:s regering till Lagunda, varigenom 
antalet socknar i vartdera häradet blev nio. Lagunda var ännu

1 Enligt kopieboken för Uppland (N. 4) bär förläningsbrevet datum 24 
april 1627. Redan tidigare eller den 26 okt. 1626 synes dock ett brev rör. 
samma sak vara utfärdat.

2 Nils Andersson, som alla åren 1612— 20 var fogde över hertig Johans arv
gods och avgick den 21 juli 1620, omhänderhade 1619— 20 även Venngarn, men 
torde ej bott där.
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Lagunda
härad.

på 1540-talet dessutom indelat i åttingar.1 Skatten där be
räknades (likasom i Hagunda) efter jordetalet, men ut
gjordes i det förra med ett fixt belopp enligt en av konungen 
stadfäst stadga (152 V2 mark). Kronoböndernas antal var 14, 
fördelade på två kronobyar, Landsberga och Råby (båda i 
Biskopskulla socken), vilka i början av 1540-talet voro för
länade till Jakob Y estgöte på Sjö. Administrativt sett hörde 
de båda häradena åren 1550—1599 tillhopa, men voro såväl före 
som efter denna period åtskilda.

Lagunda härad låg från 1527 under fogden i Trögd (F. 11), 
som där hade befallningen till 1548, då förstnämnda härad 
blev en del av Ekolsunds län (F. 14). Redan 1550 utbröts 
dock Lagunda därifrån och bildade jämte Hagunda ett nytt 
fögderi (F. 18), som sedan på sätt och vis ägde bestånd till 
efter sekelskiftet, ehuru dess omfång såväl genom tillägg av 
nya områden som genom åter verkställda utbrytningar starkt 
växlade. Aren 1573—77 ocb 1589—90 hithörde nämligen Håbo 
härad, av vilket S:t Pers socken hiträknats även 1578[—84], 
ehuru den mestadels varit förlänt (se s. 182 f.), och i början av 
1590-talet hade alla tre häradena, i den mån de voro kro
nan behållna, gemensam fogde med Trögd (F. 11). Sedan 
sistnämnda förening upphört 1594, frånskildes 1600 Håbo 
och Lagunda, vilka sammanslogos med Erlinghundra (F.
15). Från samma år bestod alltså fögderiet av endast .Ha
gunda och upphörde alldeles, sedan detta härad 1604 upp
gått i Uppsala län (F. 20). Efter vad redan nämnts, var 
Lagunda från 1569 i dess helhet förlänt till hertiginnan Sofia 
av Sachsen, från vilken dock Kulla och Holms socknar igen
kallades 1572 och 1576 (se s. 182). På 1590-talet bekom sonen, 
hertig Grustaf av Sachsen, dessa socknar, och genom ett hertig 
Karls brev den 23 jan. 1598 lära de förenats med moderns 
förläning. I hennes konfirmationsbrev den 28 jan. 1605 upp
tages dock icke Holms socken. Sedan häradet 1611 åter hem
fallit till kronan, förlänades den 9 jan. 1612 största delen av 
Långtora socken (eller 18 skattehemman av 22) till översten 
Jesper A ndersson [Cruus],2 som innehade samma förläning

1 Enligt 1542 års jordebok buro åttingarne i Lagunda namn efter socknarnc, 
utom Tumbo fjärding, som tillkommer. Någon Eittja fjärding nämnes däremot 
icke.

2 Enligt konfirmationsbrevet den 13 aug. 1613 omfattade donationen 20 hem
man i Långtora och 8 gårdar i Teda socken (Asunda härad). Kopieboken N:o 2 
för Uppl. (KA.)
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ännu på 1630-talet. I övrigt blev större delen (tio skatte
hemman) av Fröslunda socken förlänt till A keO xen stjern a  
genom k. brevet den 28 aug. 1613. Andra betydliga förlä- 
ningar innehades vid samma tid av Hans Åkesson [Tott] 
och Johan Bureus m. fl., av vilka dock ingen besatt något 
större sammanhängande område.

Grenom det arrende, varigenom förutvarande fogden Ivar 
Mårtensson 1624 förpaktade bl. a. Lagunda, skildes detta 
härad från Håbo fögderi och sammanslogs med Trögd (F. 11). 
Denna förening räckte sedan perioden ut.

H agunda härad, som tidigare legat till. Stäks län (F. 15), 
förlänades 1542 till Joen Olsson [Gryllenhorn till Hacksta], 
men återkallades 1550 och bildade då tillsammans med Lagunda 
ett fögderi (F. 18), vars kärna fortfarande utgjordes av Hagunda, 
sedan Lagunda 1569 förlänts, och som på 1570-talet tillökades 
med dels Holms och Kulla, dels S:t Pers socknar. Den sist
nämnda bortföll väl kort därpå, men 1589 hitlades hela Håbo 
härad jämte Alsike och Knivsta socknar av Erlinghundra härad. 
Detta utvidgade område sammanslogs 1591 med Trögd (F. 11), 
men blev 1594 ånyo ett självständigt fögderi, som till följd 
av ökade förläningar inom detsamma från 1597 inskränktes 
till endast Hagunda härad. Fögderiet upphörde alldeles, se
dan Hagunda 1604 förenats med Uppsala län (F. 20), men 
återupprättades 1628, då häradet enligt kontrakt den 29 febr 
samma år utarrenderades till Per Eriksson.1 Följande 
år övertogs arrendet för ej utsatt tid av Israel Olofsson, vars 
kontrakt är daterat den 18 febr. 1629, men 1630 innehade 
kopparbergsmännen räntan mot avgift enligt kontrakt den 5 
mars 1630, som lydde på tre år. Deras konsortium', som vid 
uppgörelsen representerades av Jöran Matsson m. fl., hade 
inom häradet som ställföreträdare Per Jöransson, vilken av
givit räkenskap för 1630. Större förläningar inom Hagunda 
förekommo sällan. Dock innehade Svante B ielke till följd 
av k. brevet den 18 sept. 1602 Ramsta socken ännu 1604 och 
möjligen närmast följande år, men redan 1607 var socknen 
åter kronan behållen.

Fogdar i Hagunda m. fl. härads fögderi efter 1549 hava 
varit:

1 Enligt kontraktet skulle' väl även Håbo Lava ingått i arrendet, men att 
så ej blev fallet, visa räkenskaperna, som vitsorda, att Håbo 1628 hade egen 
arrendator (jfr E. 15). Ursprungliga kontraktstiden var tre år, men att även 
denna bestämmelse annullerades, synes av texten.

Hagunda
härad.
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F . 18. Hans Skrivare (jfr F. 4 4 ) ............................
(Tab 1—3) Knut Bengtsson (jfr F. 4 4 ) .......................

Per Olofsson, iitn. 15522̂6 ............................
Nils Eriksson, utn. 1558 u. d.; j* 1567 3T°
Jakob Persson..................................................
Per Matsson (jfr F. 1 5 ) ............................
Hans J o n sso n ..................................................
Lars Arvidsson (jfr F. 1 1 ) .......................
Halvard Jonsson (jfr F. 1 1 ) .......................
Johan Larsson.................. ...............................
Erik Ersson . . . .....................................
Erik P e r s s o n ..................................................
Knut S m å lä n n in g .........................................
Johan Karlsson [Månesköld] , 1 utn. 1599§ ]
Hans N ils so n .................................................. |
Nils Knutsson..................................................
Per Eriksson (arr.) . . . . .*•..................
Israel Olofsson (a r r . ) .....................................
Per Jöransson ( a r r . ) .....................................

1550
1551 

1552 — 1558 
1559— 1567 
1567— 1571 
1572— 1584 
1585— 1590 
1591— 1592

1593
1594
1595
1596 

1597— 1598

1599

1600— 1602
1628
1629
1630

Arnö gård. Den till Över-Grans socken i Håbo härad numera hörande.
Arnön räknades under 1500-talet och början av 1600-talet till 
Holms socken i Lagunda.2 Den hade tillhört biskopsstolen i 
Uppsala (därav namnet Biskops-Arnö), och var då bebyggd 
med ett slott, A rnö hus, som i grund förstördes av Sten 
Sture d. y. Jämte talrika underlydande hemman indrogs 
godset vid reformationen till kronan och förvaltades åtmin
stone åren 1530 och 1536—43 av en särskild fogde. Från 
förstnämnda år finnes i behåll en räkenskap, av vilken fram
går, att underlydande f. d. biskopsgods då utgjorde 77 hem
man, fördelade i åtta rättaredömen. Samma förvaltning ägde' 
bestånd ännu 1543, ehuru landbornas antal då nedgått till 72. 
Nämnda år införlivades hela egendomen med arv och eget och 
sammanslogs med ett nybildat landbofögderi under Ekolsund 
(F. 44). Själva gården följde sedan med det sachsiska herr
skapets förläning 1568. Den undantogs dock därifrån vid 
konfirmationen 1572 (se s. 181), emedan Johan III hyste planer 
att återuppbygga slottet. Uppdraget anförtroddes åt M:r Filip 

, Kern, som till uppmuntran vid sitt arbete genom k. brevet

1 Fullmakt utfärdades den 3 febr. 1599 för fogden Johan Karlsson i Upp
sala län (F. 20) att vara fogde jämväl i Hagunda härad, men detta förfogande 
upphävdes åter s. å. Räkenskaperna för 1599 äro uppgjorda i såväl Hans 
Nilssons som Johan Karlssons namn.

2 Se bl. a. k. brevet den 8 april 1621.
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den 2 aug. 1584 fick för egen räkning bruka öns åker.1 Her
tiginnan Sofia återbekom dock genom hertig Karls brev den 
23 april 1593 Arnö hus och gård,2 men av k. brevet den 
1 dec. 1609 ses, att nya byggnadsplaner då voro uppe, för 
vilkas realiserande tillsättandet av en underfogde påtänktes. 
Sedermera blev godset förlänt till kammarrådet Joakim  
Berndes (f  1623). Till följd av k. brevet den 16 april 
1621 måste denne avstå detsamma till F ilip  Scheding, som 
den 8 april s. å. mottagit det i donation.

Gårdsfogdar vid Arnö voro:

Herr Nils Ragvaldi....................................................................  1530 F. 19.
Jöns N i l s s o n .................. ...........................................................  1536— 1543

Inom Lagunda härad låg även i Holms socken Sjö gård, Sjö gård. 
som jämte fyra andra hemman 1541 inköptes till arv och 
eget för en summa av 1,765 mark. Dock skulle förre ägaren 
Jakob Västgöte och hans hustru äga rätt att besitta gården, 
så länge de levde.3 Först i mitten av 1550-talet omtalas där
efter Sjö, som då (1556) var sätet för en gårdsfogde, vilken' 
dock förmodligen icke var någon annan än konungens landbo- 
fogde i Ekolsunds län, Per Larsson [till Hamra] (jfr F. 44).
I varje fall upphörde på sitt sätt fögderiet kort därefter, se
dan .Sjö den 29 juli 1558 förlänats för livstiden till en annan 
landbofogde, K ris to ffe r  Pedersson, och hans hustru, ehuru 
även dessa voro skyldiga att inleverera årliga räntan. Går
den blev dock redan den 25 mars 1562 utbytt mot de hem
man, på vilka Marieholm och Mariestad sedermera byggdes.
Den nye ägaren var greve Gustaf Johansson [Tre rosor], vars 
änka och son sedermera besutto godset.

VII. Uppsala län.

I slutet av 1523 tillsattes en fogde i Ulleråkers, Vaksal a 
och Bälinge härad, men vid Staffan Henrikssons utnämning

1 Orig. i Sandb. saml. (KA.) .
2 Jfr hertigens brev 3 maj 1593 till Halvard Jönsson, av vilket framgår, 

att Arnö före den nya förläningen räknats till Lagunda fögderi.
8 Gust. I:s Reg., D. 13 (1891): s. 185. Orig.-salubr. j)å perg. den 4 jan. 1541 

i RA. Jakob Västgöte var åren 1528— 30 fogde i Ångermanland, och hans 
hustru Anna Eriksdotter, med vilken han fått Sjö, dog 1555.



192 Fögderiiadelniugen i Uppland.

1525 omtalas endast Ulleråker. Följande år liade fögderiet 
förstnämnda utsträckning, varjämte Uppsala stad uttryckligen 
säges dithöra, ock 1527 lades även Rasbo kärad under samme 
fogde. Från åren 1529—31 finnas bevarade räkenskaper, som 
utvisa, att fogden utom nämnda distrikt besatt Uppsala gård. 
Under 1530-talet tillkom även Norunda kärad, ock därmed 
kade »Uppsala län» uppnått det omfång, som det kade ännu 
1540 ock beköll under större delen av det därpå följande år
tiondet. Åtminstone 1545 kitkörde dessutom ett kemman i 
Tierps ock två gårdar i Dannemora socken samt åtskilliga 
rättaredömen, omfattande kuvudsakligen landbor, som förut 
lytt under Uppsala biskopsstol ock domprosteriet, ärkedjäkne- 
dömet, dekanatet, prelaturer, kanonier ock prebenden vid* 
domkapitlet därstädes. Dessa landbokemraan, som voro inde
lade i rättaredömen, lågo till större delen inom det territo
riella fögderiområdet, men delvis långt utanför detsamma. 
Flertalet kanonier och prebenden voro på 1530-talet och tro
ligen ännu längre förlänta till olika personer. I länsregistret 
1540 redovisas behållna kemman, ock därav framgår, att fog
den på Uppsala gård då kade under sin förvaltning (jfr nedan, 
s. 247 ock 252): 

a) f. d. biskopsstolslandbor:
Gamla Uppsala rättaredöme i likanämnda socken
Vårdsättra » » Bondkyrka »
Edshammars » » Lena »
Holmsångers » » Yesslands »

. b) domprosteriets f. d. landbor:
Sätuna rättaredöme » Yaksala »

c) dekanatets f. d. landbor:
Äby rättaredöme » Yaksala »
Ramby » » Trögd, Löts »

Av dessa egendomskomplex överflyttades Holmsångers rät
taredöme före 1543 till arv ock eget under Örbyhus (F. 45) 
ock Edshammars förlädes samtidigt under fogden över S:t 
Eriks landbor (F. 53), varjämte Ramby kom till arv ock 
eget under Ekolsund (F. 44), men i stället omtalas nya. Ärke- 
djäknedömet, vars elva landbor i Bälinge socken (Nibble rät
taredöme) varit anslaget till bibelns tryckning, var kronan 
behållet 1545, ock samma år omtalas såsom liggande under 
Uppsala dels Fieby rättaredöme (i Yänge socken), som tillkört 
biskopsstolen, dels 11,000 jungfrurs prebende, vars tidigare
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användning är obekant, dels även Flogsta (Flosta) rättare
döme, som bestod av S:t Eriks landbor. Samtidigt kitkörde 
jämväl de nyss indragna kyrkohemmanen i Yaksala ock Uller- 
åkers kärad till ett antal av 371/2.

Denna omfattning beköll fögderiet dock ej länge. Ovan
nämnda f. d. kyrkokemman tillädes nämligen 1547 kyrko- 
landbofogden i mellersta Uppland (F. 56), och redan dess
förinnan (1545) kade Bälinge, Rasbo och Norunda kärad ut- 
brutits till ett särskilt fögderi (F. 24), som i denna om
fattning dock endast ägde bestånd i tre år. Distriktet åter
förenades nämligen 1548 med Uppsala län, ock när detta 1549 
ånyo delades, skedde det efter en ny plan. Uppsala gård fick 
då en egen fogde (F. 21), varjämte Rasbo, Yaksala'ock No
runda frånskildes till egna fögderier (F. 24 ock 25). Av det 
forna vidsträckta länet återstodo således blott Ulleråkers ock 
Bälinge kärad, som ensamma bildade ett fögderi, med vilket 
dock Norunda återförenades 1566. År 1589 skedde ett utbyte, 
så 'att Yaksala ersatte Norunda, vilket sistnämnda härad då 
lades under fogden i Rasbo fögderi (F. 24), dit Vaksala dit
tills hört. Samtidigt blev fogden på Uppsala slott redogörare 
även för de tre kringliggande häradena, vilka således då åter 
bildade ett territoriellt slottslän, som 1604 tillökades med 
Hagunda kärad (jfr F. 18). Distriktet behöll sedan samma 
omfång till slutet av 1620-talet, men skildes 1613 från slottet, 
som då ånyo fick egen fogde.

Av de kärad, som sålunda ingingo i vad mer eller mindre 
oegentligt ock i varje fäll endast tidvis kan kallas Uppsala 
län, var det endast U lleråker, som städse, och Bälinge, som 
nästan oavbrutet tillhörde det fögderi (F. 20), vars fogdelängd 
återfinnes kär nedan.

Sockenindelningen i dessa båda kärad, varest skatterna (i 
likhet med hela Uppsala län) utgingo efter jordetal redan 
1540, var på 1550-talet densamma som den nuvarande, ock 
Jumkils socken var således redan då delad mellan dem. Så
väl Ulleråker som Bälinge voro indelade i åttingar, av vilka 
fyra funnos i det förra ock åtta i det senare häradet.1 Större 
förläningar funnos icke inom detta distrikt före Gustaf II 
Adolfs trontillträde, om man undantager, att Börje socken den

1 Åttingarne voro i Bälinge: Brunbo, Södra, Högstabo, Sviestabo, Forkarebo, 
Alöpeboda, Åkerby och Skuttunge; och i Ulleråker: Börje, Yänge, Näs och 
Flosta.

13— 172433. Mecldel. från Riksarkivet 2: (i. Ålmquist. Lokalförvaltningen.

Ulleråkers
och

Bälinge
härad.
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30 okt. 1604 tilldelades B engt Larsson »till Hammarstad», 
som dog före 1609.1 Kort efter tronskiftet bekom emellertid 
A x e l O xenstjerna genom k. brevet den 11 maj 1612 
Skuttunge och Jumkils socknar, som han behöll perioden ut.2

Båda häradena jämte Vaksala och Hagunda utarrenderades 
enligt kontrakt den 12 maj 1624 till Gustaf Larsson, som in
nehade samma arrende ännu 1629 med undantag av Hagunda, 
som 1628 övertagits av annan person (se F. 18). Enligt kon
trakt den 5 mars 1630, lydande på tre år, förpaktades de tre 
övriga häradena av Erik Larsson som representant för kop
parbergsmännen.

Fogdar i Ulleråkers m. fl. härads fögderi hava varit:

F . 20. Peder Nilsson Skrivare, utn. 1523f|-.
(T»b. 2—6.) Staffan Henriksson, utn. 1525^°.

Erengisle, utn. 1526^ .
Nils Jserlegsson, 3 utn. 1527 (|). ,
Nils Skrivare, 3 utn. 1527-]-$-.
Olof E rik sson ..............................................................................  1529— 1530
Olof Törne, utn. 1 5 3 0 f ........................................................... 1530— 1532
Herr Jöns D ä k e n ....................................   1532
Hans Skrivare, utn. 1533 x?3 (jfr F. 54 och 55) . . . 1533— 1535
Måns Persson [S tje rn a ].....................................  ̂ . . . . 1535— 1537
Lars Larsson, utn. 1537^ .......................................................  1537— 1546
Mats Mikaelsson (jfr F. 2 1 ) ................................................... 1546— 1547
Lars Larsson (jfr F. 2 4 ) .........................................  ånyo 1548
Gustaf Berg (jfr F. 2 4 ) ............................................................ 1549— 1551
Olof Stake, utn. 15522̂ ; ........................................................  1552— 1554
Henrik M ånsson......................................... ................................ 1554— 1556
Anders L a r s s o n ................................ ........................... ....  . .,1557— 1582
Björn V ä s t g ö t e .........................................................................  1583— 1586
Måns Olofsson........................... ..................................................  1587— 1588
M:r Filip K e r n .........................................................................  1589— 1590
Isak Nilsson, utn. 1591$$ (jfr F. 2 6 ) ................................  1591— 1592
Johan Karlsson [Månesköld], utn. 1593y  . . . . . .  1593— 1599
Kristoffer von Wernstedt, utn. 1 6 0 0 ^ ................................  1600— 1604
Bengt Larsson.............................................................................. 1604— 1606
Olof Svensson................................ ....  . ...................................  1607— 1611 ,

1 1605— 06 och 1608 års räkenskaper, äro borta, för 1607 finnes endast frag
ment, 1609 omtalas Bengt Larssons änka, Anna. Jag har ej lyckats utröna 
läntagarens släkt. Något Hammarstad, som här kan avses, är mig lika litet 
bekant. Emellertid kallas Bengt Larsson i det åberopade brevet »välbördig».

2 Enligt kontrakt den 14 febr. 1632 arrenderade rikskansleren genom sin 
tjänare Johan Andersson de extra ordinarie räntorna från samma socknar, 
vilka således ej ingingo i förläningen.

3 Att Nils Skrivare och Nils Jterlegsson ej voro samma personer, framgår 
av Gust. I:s Reg., D. 4 (1868): s. 118.

VII. Uppsala län (F. 20— 25). 195
«

Erik J o n s s o n .............................................................................  1612
Lars H an sson ..............................................................................1613— 1621
Ingolf Bengtsson.................. '•....................................................  1622— 1623
Gustaf Larsson (a r r . ) ................................................................... 1624— 1629
Erik Larsson m. fl. (a r r . ) .........................................................  1630

Under fogden på U ppsala slott lydde på 1550-talet och 
ännu på 1580-talet även U ppsala stad. När den förre 1589 
blev fogde jämväl i Ulleråkers m. fl. härad, kom staden att 
tillhöra detta fögderi (F. 20), och denna ordning bibehölls 
även sedan en särskild slottsfogde ånyo tillsatts 1612. Den 
sistnämnde redogjorde dåmera endast för- slottet samt för de 
ladugårdar, som då lågo under detta, nämligen dels Sätuna1, 
där ett schäferi omtalas 1613, dels U ltuna (i Bondkyrka soc
ken av Ulleråkers härad), som före 1612 innehafts av hov- 
junkaren Jesper N ilsson [Cruus].2

Slottsfogdar voro':

Mats Mikaelsson (jfr F. 2 0 ) ..................................................  1548— 1549
Nils M u n k ..................................................................................  1549— 1552
Jöns Månsson, utn. 15512̂6 ....................... ...........................  1552— 1553
Lars Jespersson [C ruus]..............................................................1554— 1555
Måns J ön sson ................................................................  1556— fs .å .
Olof Henriksson, utn. '1556-ff ..................................... ....  . 1557— 1558
Simon N ilsson.............................................................................. 1559— 1561
Erik H enriksson......................................................................... 1562— 1571
Per L a r s s o n ....................... ......................................................  1572— 1577
Lars Heliesson ......................................................................... 1577— 15,78
M:r Filip K e r n .........................................................................  1579
Mats M ånsson.............................................................................. 1580— 1584
M:r Filip Kern (jfr F. 2 0 ) .................................... ånyo 1585— 1588
Birger Olofsson, utn. 1612 ^ ..............................................: 1612
Jöns Persson [Svinhufvud], (utn. 1 6 1 3 ^ ........................... 1613— 1616
Engelbrekt Svensson [M an n erburg].....................................1618— 1630

På slottet funnos från slutet av 1550-talet särskilda redo
görare för slottsbyggnaden. Räkenskaper, som dock äro blott 
ofullständigt bevarade, finnas kvar från åren 1558 (fragment), 
1568, 1572—77 (i samma häfte), 1577—78 och 1580. Även 
senare funnos' vid slottet tjänstemän med liknande befattning,

1 Ett Sätuna ligger i Björklinge socken (Norunda härad), men här torde 
åsyftas ett f. d. kyrkogods, som tidigare utgjort medelpunkten för ett rättare- 
döme i Vaksala härad under Uppsala slott. Se Summaram 1543, där de 24 
landböndernas fördelning på socknarne är angiven (jfr nedan s. 252).

2 Se kammarrådets sedel till kansliet den 20 nov. 1612 om en gård åt Jes
per Nilsson i vederlag för Ultuna, som blivit lagd som ladugård under Upp
sala slott. (Kammarregistr.)

Uppsala slott 
och stad.

Uppsala
slotts

ladugårdar.

F. 21.
(Tab. 4— 6.)

Uppsala
slotts

byggnad.
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vilka likväl ej avgivit självständiga redovisningar. De namn 
på byggmästare eller skrivare jag påträffat äro följande:

F. 22. M:r Påvel S c h u t z ................................................................  1544— 15G0-t.
Frans M årten sson ..................................................................... 1558— 1560
Lars O lo fsson ..............................................................................  1561
Erik Henriksson (jfr F. 2 1 ) .....................................................  1562— 1563
Nils M u n k ................................................................................... 1564— 1565
M:r Hans G a r d e n ä r ............................%.................................  1567— 1568
Erik Henriksson, ånyo utn. 1571$ (jfr F. 2 1 ) . . . .  1571
Frangois Paar, utn. 1572\5(g7) .........................................  1572— fl5 8 0
Antonius W a t z ..................................................................... 1582— 160(3)
Henrik van Huffuen,1 utn. 1604 1 } ...................................  1604
Bryniel Jonsson, utn. 1608 H  (konf. 1613 \?) . . . 1608— 161(5) 
Gerhard Giliusson [de BescheJ, utn. 1616 (jfr F. 29) . 1616— 1630

Hallkveds Innan Uppsala slott fick sig tillslagna ovannämnda kungs- 
gård. ladugårdar, hade det åtminstone tidvis använt andra gods 

% för lika ändamål. Till dem hörde H allkveds gård (i 
Fundbo socken av Rasbo härad), som 1555 upplåtits åt K. 
Maj:t av bröderna Lars och Fils Jesperssöner [Cruus],2 och 
där en kunglig gårdsfogde året därpå tillsattes. Denne var 
åren 1559—61 jämväl häradsfogde i Lång- och Seminghundra 
(F. 35). Befattningen (F. 23) bibehölls till 1572, då gården 
lades under Uppsala slott. En underfogde (Melker Jonsson) 
omtalas dock ännu 1574. Men genom k. brevet den 15 juli 
15903 blev gården skänkt till den ryske bojaren Josef Se
men skoi som evärdligt frälse, tillhörde 1596 hertig G ustaf 
av Sachsen och efter dennes död hans naturiige son Magnus 
Gustafsson (se adl. ätten Rutencrantz).

Gårdsfogdar på Hallkved voro:
F. 23. Jöran Arvidsson, utn. 1556 ^ ..................................................  1556— 1557
(Tab. 4.) Söffrin J ö n s s o n ........................................................................... 1558— 1559

Markvard Holst (jfr F. 3 5 ) ..................................................... 1559— 1561
Björn P edersson .........................................................................  1561— 1563
Eskil L arsson ..............................................................................  1564
Anders P e r s s o n .........................................................................  1565— 1569
Erik J o n s s o n ..............................................................................  1572

Yaksala De år, då Yaksala härad ej tillhörde Uppsala län, bade 
harad. ^  mestadels gemensam fogde med Rasbo. Sockenindelningen

1 M t j n t h e , Kongl. fortifikationens fiist., D. 1 (1902): s. 134 och. 165.
2 Genom gåvobrev den 16 jan. 1555 avstodo de båda bröderna, som voro den 

förre ägaren, Peder Larssons systersöner, sin eventuella rätt till gården åt 
konungen (kopiebok å köpgodsen. KA., p. 59). Jfr K. Maj:ts dom den 11 mars 
1555 (Gust. I:s Reg., D. 25: s. 74).

3 Tryckt av S. Cl a s o n  i bans avhandling »Till reduktionens förhistoria» 
(1895),- bil. Y. —  S. bodde dock redan 1584 vid Hallkved (se riksreg. 20 okt. 1584).
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i förstnämnda härad var densamma som för närvarande, men 
därjämte var det uppdelat i åttingar, vilka dock 1543 voro 
blott sex till antalet.1

Till Rasbo härad, som av gammalt var in d e la t  i å t t in g a r , Rasbo härad, 

hörde i slutet av Gustaf I:s regering utom Fundbo, Rasbo och 
Rasbokil, som av ålder diträknats och som nämnas ensamma 
ännu 1545, likasom nu en tredjedel av Lena och några byar 
i Erentuna, vilka sistnämnda socknar eljes ligga inom No
runda härad.2 Men dessutom diträknades 1549 två skatte
hemman av Almunge (i Närdinghundra) och 1560 därjämte 
fem frälselandbor i samma socken, vilka ännu på 1600-talet 
dithörde.3 Rasbo var 1523 förlänt till H arald Knutsson 
[Soop], lades 1527 till Uppsala län (F. 20), förläntes ånyo 
den 3 sept. 1534 till M:r Jon [Simonis], men återkallades 
och tillhörde sedan till 1545 sagda län.4 Sistnämnda år ut- 
bröts därifrån Rasbo, Bälinge och Norunda, vilka härad då 
ensamma förvaltades av Mats Skrivare, men året därpå skedde 
ett fogdebyte, varigenom denne flyttade till Uppsala (F. 20)- 
Ovanstående tre härad övertogos av Lars Larsson, som dit
tills varit fogde i även övriga under Uppsala gård liggande 
områden. Samtidigt upprättades avel på Skedie gård (nu. 
mera Skediga i. Bälinge socken),5 där fogden bodde. Men Skediga gård. 
redan den 28 nov. 1547 fick denne gården i personlig förlä- 
ning och övertog samtidigt förvaltningen i alla fem häradena, 
som tidigare legat under Uppsala. Denna ordning räckte dock 
blott ett år, ty i början av 1549 fanns en fogde, som under 
sin förvaltning hade blott Rasbo och Yaksala, under det en 
annan hade befallningen i Bälinge och Ulleråker. Den sist
nämnde blev 1550 fogde även i Rasbo, medan Vaksala sain-

1 Namnen återfinnas i Summarum 1543: Slafsta, Stjernebo, Lundbo, Svibo, 
Myrebo och Hammarbo.

2 Förhållandet med dessa enklaver belyses av Uppl. handl. 1545: N. 10, 
vars årliga ränta upptager nio åttingar för Norunda, men endast sju för Rasbo. 
De senare voro: Kilbo, Yesterved, Yisteby, Karby, Iresta, Funbo norra och 
Funbo södra. —  I Summarum 1543 är förhållandet med antalet det motsatta 
och namnen delvis olika.

3 Ar 1593 voro de skattehemman i Erentuna, som räknades till Rasbo, fyra 
till antalet (numera 61/*)- Samma år voro motsvarande skattehemman i Alm
unge L/a (i stället för tidigare 2), men frälsehemmanen fortfarande fem, liksom 
ännu 1613.

4 Den i Lena socken belägna Husby kronoby var i början av 1540-talet för
länt till Yilhelm Tysk.

5 Gården, som ligger på gränsen till Gamla Uppsala socken, vilket förklarar 
att den hänföres dit i k. br. den 28 nov. 1547, inköptes från Hans Eriksson 
den 11 april 1545. Orig.-salubr. på perg. i RA.
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manslogs med Norunda (F. 25). Men 1552 finna vi samme 
man i Fasbo och Yaksala, samtidigt som en annan fogde ut
nämndes i Ulleråker och Bälinge. Dessa oupphörliga föränd
ringar av organisationen efterträddes av mera stadgade för
hållanden, och från sistnämnda tid voro Fasbo och Yaksala för 
en följd av år förenade i ett fögderi (F. 24), som på 1570- 
och 80-talen omfattade jämväl oförlänta delar av Håbo ochr 
Erlinghundra härad. Ar 1589 skedde likväl en ny omlägg
ning, då såväl dessa områden (se F. 18) som Yaksala bort- 
föllo (se F. 20), och ersattes av Norunda härad. Aren 1592— 
93 lågo Fasbo och Norunda under Österby bruk (F. 31), men 
bildade 1594 åter ett eget fögderi. Men 1602 sammanslogs 
detta med Örbyhus’ län (F. 26) och återupprättades först 1612 
i sin tidigare omfattning. Samtidigt med den nämnda sam
manslagningen hade emellertid N ils B ielke på grund av 
k. brevet den 23 aug. 1602 (konfirmerat den 18 mars 1613) 
fått i förläning halva Fasbo härad eller Fasbo och Fundbo 
socknar, vilka han behöll ännu på 1630-talet.1 Återstoden 
av fögderiet utarrenderades genom kontrakt den 12 maj 1624 
till Ingolf Bengtsson på tre år mot en avgäld av 3,406 daler 
20lA öre. Ar 1627 övertogs arrendet av kommissarien i Pillau, 
Zacharias Simonsson, som fick förlängning den 29 april 1628. 
Ett par år senare förpaktades fögderiet enligt k. brevet den 5 
mars 1630 till kopparbergsmännen för tre år. Deras ställ
företrädare, Anders Jönsson, svarade redan 1629 för uppbör
den, ovisst för vems räkning.

Fogdar i Fasbo m. fl. härad voro:

F . 24. Hans H a l s ..................................................................................
(Tab. 2 och Gustaf Berg (jfr F . 2 0 ) .........................................................................

4— 6.) Henrik Larsson, utn. 1 556  L8 ........................................................
Jon L a r s s o n ..............................................................................
Torkel Bagge, utn. 1 55 8  u. d..................................................
Jöns Svensson..............................................................................
Bryniel E lofsson .........................................................................
Erik J o n s s o n ..............................................................................
Olof Gudmundsson........................... «.......................................
Ture Jöransson .........................................................................

1549  
1 5 5 0 — 1555  

'1 5 5 6  
1 5 5 7 — 1558  
1 5 5 9 — 1562  
1 5 6 3 — 1568  
1 5 6 9 — 1577  
1 5 7 8 — 1 580  
1 5 8 1 — 1584  
1 5 8 5 — 1586

1 Förläningen gavs i vederlag för Alunda ock Morkarla socknar, som Bielke- 
familjen förut innehaft, men som befunnits omistliga för bergverken. Indrag
ningen av dessa socknar hade dock skett redan i slutet av 1570-talet, efter 
vilken tid ersättning uppburits från Tensta och Viksta socknars ränta (se 
Förl.-reg. 1597 och jfr nedan, s. 209, noten 2).

i
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Jöran Andersson1 ....................................................................  1586— 1587
Lars A n d e rsso n ...........................................................  1588— 1590
Håkan Nilsson (jfr F. 3 1 ) ......................................................  1592— 1593
Jöran L arsson ........................................................... ....  1594.
Mikael J o n s s o n .........................................................................  1595— 1599
Karl E riksson..............................................................................  1600— 1601
Johan Simonsson .................................................................... 1612— 1614
Jöns Svensson..............................................................................1615— 1616
Grels Olofsson .....................................................................1617— 1619
Lars B e n g ts so n .........................................................................  1620
Hans Eriksson.............................................................................. 1621— 1623
Ingolf Bengtsson (arr.) [jfr F. 2 0 ] ..................................... 1624— 1626
Zacharias Simonsson ( a r r . ) .................................................. 1627— 1628
Anders J ö n s s o n .........................................................................  1629— 1630

■ Norunda härad bestod på 1500-talet, då det var indelat i 
åttingar,2 av Tensta, Yiksta och Björklinge jämte större och 
mindre delar av Erentuna och Lena socknar. Yissa år näm- 
nes som dithörande även Harbo socken (i Yåla härad), av vil
ken ett litet område ännu1 diträknas. Däremot voro Films 
och Dannemora socknar, som under medeltiden och på sitt 
sätt ännu ingingo i Norunda, , numera administrativt skilda från 
detta härad (jfr s. 208 ff.). — Norunda var 1523 förlänt till 
Johan Persson [?Bååt], men åtminstone från 1525 hörde 
häradet till ett fögderi (F. 26), som i övrigt bestod av Tierps 
och Yåla härad, och i vilket det ingick ända till 1534, då 
en fogde utnämndes i enbart Norunda (F. 25). Denne kvar
stod ännu 1536, men följande år hörde Norunda sannolikt 
samman med »Uppsala gård och de härad därunder ligga». 
Lars Larsson utsågs nämligen 1537 till fogde inom ett på 
sådant sätt beskrivet distrikt, och Uppsala län, som 1540 om
fattade även detta härad, hade under mellantiden ej haft nå
got fogdeskifte (se F. 20). Huru Norunda sedermera 1545— 
47 tillfälligt förenades med Fasbo (F. 24), är förut omnämnt. 
Från 1549 bildade häradet emellertid ett självständigt fögderi 
(F. 25), som 1566 ånyo uppgick i Uppsala län (F. 20), till 
vilket det hörde till 1589, då det åter sammanslogs med Fasbo 
(F. 24).

1 Jörah Andersson fick den 14 okt. 1586 befallning att inrymma fögderiet 
åt Isa k  N ilsso n , som dagen förut fått fullmakt som fogde. Men redan den 
24 nov. s. å. bestämdes, att den sistnämnde skulle avstå från sysslan och att 
Jöran Andersson ånyo skulle »vidtaga» den. (Riksreg.)

2 Enligt Uppl. handl. 1545: N. 10 voro dessa åttingar nio till antalet, be
roende därpå att då räknades till Norunda även de delar av Erentuna och Lena, 
som sedan utgjorde delar av Rasbo härad. Attingsnamnen voro: Tensta, Fors
bo, Viksta, Sommaräng, Björklinge, Hammarby, Erentuna, G-ränby och Talinge.

Norunda
härad.
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Fogdar i Norunda (1534—36 och 1549—65) hava varit:
F. 25. Germund Svensson, 1 utn. 1534Tfj j .........................................  1534— 1536
(Tab. 4.) Lars Biur . . . .....................................................................  1549— 1550

Peder K n u tsson ....................................................... ....  . . . 1551— 1558
Olof A n d e r s s o n .........................................................................  1559— 1565

VIII. Örbyhus’ län.

I mitten av 1520-talet bildades ett fögderi av Tierps, Våla 
och Norunda härad, till vilket tidtals hörde även Valö, Löv- 
sta, Vesslands och Hållnäs’ socknar i Norra Roden (k. brevet 
den 19 okt. 1526). Fogden fick sitt säte på Örby gård (jfr 
F. 27). Men på 1530-talet bestod fögderiet, sedan Norunda 
1534 fått egen fogde (F. 25) och Våla 1533 förlänats till 
N ils Boije, av endast Tierps och Vendels härad, till vilka 
före 1538 lades dels Våla, som ånyo hemfallit till kronan, 
dels Films och Dannemora socknar i Norunda (numera Olands) 
härad, vilka dithörde redan 1529, samt vissa socknar i Norra 
Roden (se nedan).

Huvudskatten i hela detta område utgjordes 1540 efter jorde- 
tal utom i Älvkarleby socken, där den utgick efter mantal. 
En kronoby i Tierp (Husby) med tre bönder betalade stadge- 
skatt. Även i Vendel funnos kronobönder till ett antal av 
nio (Kungshusby och Kläringe).

Av ovannämnda områden bortföllo Våla härad ånyo 1549, då 
det lades till Väsby län (F. 233). Redan dessförinnan hade örby 
upphört att vara fogdesäte, sedan gården 1546 blivit eget 
gårdslän (F. 27), men tjänade längre fram ånyo som bostad 
åt häradsfogden. I övrigt bibehöll fögderiet i det stora hela 
samma omfattning till 1583, då dels de flesta socknarne i 
Norra Roden jämte Tegelsmor a i Vendels härad, dels Film 
och 'Dannemora lades under Österby bruk (F. 31). Området 
minskades ytterligare åren 1599—1602, då uppbörden från 
Vesslands och Älvkarleby socknar redovisades av fiskefogden 
i Älvkarleö (F. 28), men utvidgades högst väsentligt 1603, 
då ej blott sistnämnda socknar åter förenades med detsamma,

1 Enligt 1536 års RKB. inlevererade Germund Svensson detta års uppbörd 
från »Uppsala gårds län», där dock Måns Persson [Stjerna] enligt registraturet 
då var fogde. Anteckningen visar emellertid, att den förstnämnde fortfarande 
var i tjänst.
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utan även Rasbo och Norunda härad ditlades. Till följd av 
tvenne k. brev den 29 juli 1610 kom emellertid dels Tierps 
härad för ett par år under Gävleborgs hus, dels Vendels soc
ken under Örbyhus, som samtidigt kom i Karl IX:s besittning 
genom byte med hertig Johan och då gjordes till fogdesäte.
Tierp återförenades med Örbyhus’ fögderi 1612, samtidigt med 
att Rasbo och Norunda utbrötos därifrån och bildade eget för- 
valtningsdistrikt (F. 24). Detta skedde i samband med änke
drottning Kristinas tillträde till sitt livgeding (se k. brevet 
den 31 mars 1610 och jfr ovan s. 40), i vilket ingick hela detta 
fögderi, som då bestod av Vesslands och Älvkarleby socknar 
jämte därvarande laxfiske samt Vendels socken och Tierps 
härad. Samma utsträckning behöll också fögderiet perioden ut.

Tierps härad, som numera utgör ena hälften av Örbyhus’ Tierps härad 
härad, vilket uppstått genom sammanslagning av Tierp och 
Vendel samt en del av Norra Roden, räknade under 1500-talet, 
i likhet med .vad fallet varit under medeltiden, endast två 
socknar, Tierp och Tolfta. Ur den förstnämnda, som ännu 
1543 var indelad i åttingar,1 uppstod Söderfors’ socken först 
i slutet av 1600-talet. Hela häradet förläntes den 22 okt. 1523 
till Johan Persson [?Bååt], som även innehade Våla och 
Norunda härad, men sedan örbyhus’ fögderi bildats 1525, äro 
några större förläningar inom Tierp icke kända.

Vendels härad omfattade Vendels och Tegelsmora sock- Vendels 
nar, av vilka den sistnämnda, som ännu 1543 bestod av fyra härad, 

hamnor (Skarla, Kyrkehamn, Nordanskog och Söderhamn), 
numera tillhör Olands härad. Båda socknarne blevo den 23 
maj 1526 förlänta till A xel Andersson [Lillie], som hade 
dem kvar ännu 1529, och den 3 sept. 1534 fick M arkvard 
H enriksson, som dessförinnan hade kontrakt med kronan 
rörande uppbörden i Tierp och Vendel, sistnämnda socken i 
förläning. Troligen upphävdes dock kort därefter detta för
fogande, ty redan i november samma år utnämndes en fogde 
»på Tierpenn och Vendelle socken». Av senare förläningar 
inom området voro inga mera omfattande. Ett enstaka år 
(1569) låg hela häradet som territoriellt fögderi under slotts
fogden på Örbyhus (F. 27), men återförenades därefter med 
huvudfögderiet (F. 26), som Vendels socken sedan oavbrutet

1 Attingarne voro: Eskesta, Gryttjom, Ullfors, Kijtebo, Svanebo, Sjukare,
Fröbygge och Värker. Se 1535 års skattebok för Uppland och jfr Summarum 
1543.
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tillhörde.1 Tegelsmora socken utbröts däremot 1583 och lades 
under de följande åren till än det ena, än det andra av kring
liggande fogdedistrikt. Sålunda låg socknen åren 1583—88 
under Österby bruk (F. 31), förenades därpå med Örbyhus’ fög
deri (F. 26), men tillhörde åtminstone från 1592 ånyo Österby 
brukslän.

Tierps härad samt Vendels, Vesslands och Älvkarleby sock
nar utarrenderades den 27 maj 1626 för ej utsatt tid till Ber
til Kroger, borgare i Gävle, och Karl Basmusson. Samma 
områden jämte Vesslands bruk förpaktades enligt kontrakt 
den 5 febr. 1628 för en tid av sex år och mot avgäld av 
200 skeppund koppar av Per Nilsson m. fl. såsom represen
tanter för kopparbergsmännen.

Fogdar i Tierps m. fl. härad voro:

F . 26. Jöns Bitzare, utn. 1525 .
(Tab. 4—6.) Staffan Henriksson, utn. 15262-3 och

Markvard Henriksson Skrivare, utn. 1529{§
Mats Persson, utn. I5 3 1 ff.
Bo Jonsson, utn. 1533^  (jfr s. å. V ).
Anders Jönsson, utn. 1534-1-°-.
Tomas Nilsson, utn. 15362/ .......................
Erik Henriksson2 .........................................
Markus B en gtsson .........................................
David Pedersson..............................................
Torkel B a g g e ..................................................
Melker J ö n s s o n .........................................  .
Erik Nilsson ...................................................
Per O lo fs s o n ...................................................
Mats Månsson...................................................
Olof L a r s s o n ..................................................
Tile Ham pe................................ ......................
Karl H indersson.............................................. .
Isak Nilsson, utn. 1 586 }f (jfr F. 20) . .
Påvel M å rten sson .........................................
Måns Larsson, utn. 1593 ^ .......................
Karl B e n g ts so n ..............................................
Erik Larsson, utn. 1599| (jfr F. 27) . .

1 Se dock k.' br. den 19 sept. 1581 till fogden Tile Hampe, att menige man 
i Vendels socken skulle utgöra »afraden» till Örbybus, som dock detta år till- 
hördeo huvudfögderiet.

2 Ar 1553 namnes Henrik S im on sso n  ocb 1557 Henrik Isa k sso n  i rä- 
kenskapsregistret, men åtminstone sistnämnda år var enligt länsregistret Erik 
Henriksson fortfarande fogde ocb beträffande 1553 framgår detsamma av riks- 
registraturet. —  Jfr f. ö. Gfust. I:s Reg., D. 21 (1903): s. 304, där under den 
1 aug. 1550 en fullmakt är införd för L a sse  Pedersson att vara fogde i 
Tierps, Vendels, Dannemora, Tegelsmora ocb Films socknar.

, 1536— 1548 
. 1549— 1561

1562
1563 

1564— 'f  1565 
. 1565— 1566 
. 1567— 1568 
. 1569— 1571 
. 1572— 1579

1580 
. 1581— 1584 
. 1585— 1586 
. 1587— 1592

1593 
. 1594— 1597 
. 1598— 1599 
. 1600— 1604
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Johan S v e n sso n ......................................... ... ............................ 1605— 1609
Albrekt Mac Duwal, utn. 16102s2 (jfr F. 2 4 ) .................. 1610— 1617
Anders Larsson H öök ..................................................................  1618
Erik O lo fsson ..............................................................................1619— 1621
Hans J o n sso n .............................................................................. 1622— 1625
Bertil Kroger ( a r r . ) ..................  ; ................................  1626— 1627
Per Nilsson m. fl. ( a r r . ) ........................................................ 1628— 1630

Örby gård var ursprungligen ett Bielkegods, som genom 
gifte kommit att tillhöra Sten Sture d. ä:s fader och därefter 
Vasaättens äldre gren. För dess övergång i Gustaf I:s ägo 
är redan redogjort (se ovan s. 62 f.). Konungen gjorde Örby 
till säte för "fogden i Tierps m. fl. härads fögderi (F. 26), och 
denne bodde där ännu 1545. Men året därpå fick gården egen 
fogde (F. 27), och denna ordning bibehölls till 1578, då god
set för ett par år lades under Uppsala slottslän (F. 21). Un
der de därefter följande årtiondena sköttes Örby mestadels av 
häradsfogden (F. 26), men hade vissa år (1583—84, 1587—88 
och 1599) självständiga gårdsfogdar (F. 27). Godset hade vid 
1572 års skifte fallit på Johan III:s lott, och ärvdes av hans 
son, hertig Johan av Östergötland, som dock kom i besittning 
av detsamma först 1605. Hertigens fogde bebodde därefter 
under de närmast följande åren Örbyhus och hade under sin 
förvaltning en mängd underliggande hemman (F. 50). Men 
genom överenskommelsen den 13 aug. 1610 övergick Örbyhus 
i Karl IX:s händer, och denne gjorde gården ånyo till säte 
för häradsfogden. Samtidigt bestämdes genom k. brevet den 
16 okt. 1610,1 att Örbyhus efter konungens död skulle till
falla Gustaf II Adolf. Denne överlät detta oaktat 1612 slot
tet till sin moder, som också därom fått försäkran enligt k- 
brevet den 31 mars 1610 och dessutom innehade kringliggande 
härad.2 Efter änkedrottning Kristinas död (1625) utarrende- 

' rades godset för kronans räkning för en tid av tre år enligt 
kontrakt den 27 maj 1626 till Hans Jönsson. Då inga räken
skaper äro bevarade från dennes arrendetid, kan icke avgöras, 
huru lång denna i verkligheten blev. Först den 26 mars 1631

1 Hist. bandi., D. 1 (1861): s. 64, där brevet är tryckt efter ett av de båda 
originalen, som finnas i RA. I riksregistr. (fol. 108) är samma brev infört 
under den 31 mars. Se härom ovan s. 105, noten 2.

2 Se kammarrådets brev till Albrekt Mac Duwall den 6 juni 1612 med be
fallning att inrymma änkedrottningen Yendels socken, som hon bekommit som 
vederlag för de arv- och egnabemman, från vilka bon samtidigt avstått. Kam- 
marregistr.

Örby bus.

/
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möter ett nytt kontrakt, enligt vilket Peter tho Mollen fick 
gården i arrende för fyra år.

Gårdsfogdar på örby hus hava varit (jfr F. 26):
F. 27. Hans Haraldsson........................................................................... 1546—1548

(Tat. 4—6.) Tomas Nilsson (jfr F. 2 6 ) .................................................  1549— 1551
Henrik Jönsson, utn. 1551 f§ ..............................................  (tilltr. ej.)
Per M a rk u sson .......................................................................... 1552— 155B
Tomas Nilsson................................................................  ånyo 1554— 1565
Nils In gesson ..............................................................................  1566— 1569
Erik Nilsson (jfr F. 2 6 ) .......................................................  1569— 1573
Melker J ö n s s o n .........................................................................  1574— 1577
Lars Héliesson (jfr F. 2 1 ) ...................................................... 1578
Karl Hindersson (jfr' F. 2 6 ) ................................................... 1583— 1584
Lars A r v id s s o n ...................................................' ....................  1587— 1588
Erik Larsson (jfr F. 2 6 ) ..................................................  1599[— 1605]
Arvid Olofsson (jfr F. 5 0 ) ................................ ....  1605— 1610
Hans Jönsson ( a r r . ) ............................................................ 1626[— 1630]

Norra Koden. N orra Hoden var under medeltiden-delat i flera skeppslag, 
av vilka Yestlanda skiplagh omfattade Yesslands och Älv
karleby socknar, som nu räknas till Örbyhus’ härad, och Skted- 
hundare skiplagh endast Yalö socken, som senare tillagts 
Frösåkers härad och från vilken Forsmarks socken utbröts i 
i början av 1600-talet. Mellan dessa båda områden ligga 
Hållnäs’ och Lövsta socknar, som troligen fordom bildade 
egna skeppslag, men numera tillhöra Olands härad. Dessa 
områden, som den 19 okt. 1526 tillädes Örbyhus’ län, voro 
eljes åtminstone till större delen under 1520-talet förlänta. 
Yesslands socken innehades sålunda 1523 av Håkan N ils 
son, vilken något senare omnämnes som fogde i Gästrikland, 
samt 1528 och ännu 1531 av fru Anna [Bengtsdotter (Sparre)] 
till Aspenäs. Lövsta, Hållnäs’ och Yalö socknar förläntes 
den 2 jan. 1527 till Bengt N ilsson [Ferla] och ingingo från 
1532 i Närdinghundra fögderi (F. 32), men de båda förstnämnda 
disponerades senare under 1530-talet ånyo av enskilde. Lövsta 
tillerkändes nämligen Mats Persson [Upplänning] i december 
1535, och Hållnäs förläntes den 26 febr. 1537 till A x e l A n ders
son [Lillie], som då även fick Yesslands socken. Sistnämnda 
förfogande ägde bestånd till och med 1544, då Axel Anders
son dog och hans förläning indrogs. Även Mats Persson 
behöll Lövsta till sin död, som inträffade i början av 1554.1

Kvittobr. på testamentsmedel efter honom är under dato den 14 april 1554 
infört i Gust. I Reg., D. 24 (1906): s. 318.
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Yalö överflyttades 1545 till Tfierps fögderi (F. 26), som Älv
karleby tillhört från 1540-talets början,1 och dit de förlänta 
socknarne även lades, allt efter som de hemföllo till kronan.
Hela Norra Hoden kom på detta sätt att lyda under en ge- • 
mensam fogde ända till 1583, då endast Älvkarleby och Yess- 
land behöllo sambandet med Tierps fögderi (F. 26), medan 
övriga socknar då lades under Österby bruk (F. 31).2 I bör
jan av 1590-talet kom dock endast halva Lövsta socken att 
fortfarande lyda under Österby, ty den andra hälften jämte 
Yalö och Hållnäs’ socknar blevo då lagda under Forsmark 
(F. 29). Vid sekelskiftet återförenades Lövsta sockens båda 
hälfter, som 1599 lågo under Österby (F. 31), och detta för
hållande ändrades icke genom den sammanslagning av de två 
stora bruksdistrikten, som ägde rum 1600. Men vid dessas 
förnyade uppdelning 1604. tillädes alla tre socknarne Forsmark 
(F. 29), som dock efter 1608 behöll blott Valö, medan Håll
näs och Lövsta återförenades med Österby (F. 31).' Denna 
sista reglering lade grunden till den nuvarande häradsindel- 
ningen i Norra Hoden, enligt vilken Lövsta och Hållnäs till
höra Olands, men Yalö Frösåkers härad. Genom det kontrakt, 
som änkedrottning Kristina 1622 utverkade, disponerades Håll
näs och Lövsta ett par år för kolning under Lövsta bruk (F. 29), 
som då innehades av henne, men redan 1624 återställdes den 
gamla ordningen.

Inom Norra Hoden fanns emellertid vid sidan av socknar- Älvkarleby 
ne ett självständigt fögderi. Hedan 1527 omtalas en fogde vid laxfiskc- 
Älvkarleby, vilken hade tillsynen över laxfisket i Dalälven.3 
Detta hade tidigare tillhört Sten Sture d. ä. och ingick i de ' 
egendomar, som Gustaf I i Lödöse igenvann från fru Inge
borgs arvingar. Fogdebefattningen var säkerligen besatt un
der hela 1500-talet, ehuru räkenskaper ej alltid tyckas blivit 
inlevererade. Under några år (1559—63) omtalas dessutom 
särskilda fogdar vid det närbelägna Tensmyra, där fisket an
nars vanligen stod under Älvkarleby-fogdens ledning. Men

1 Enligt Summarum 1541 var dock räntan av Älvkarleby detta år förlänt 
till laxfogden Anders Persson.

2 Se k. brevet den 11 aug. 1582 till Willem de Wijk angående de socknar, 
som av Tile Hampes fögderi skulle läggas under Österby (Rreg.).

3 Bland Upplandsfogdarnco omtalas i 1527 ars hjälpskattelängd (RKH.) Olof 
Clemetsson som laxfogde. Ar 1529 redovisades däremot fisket av Markvard 
Skrivare, som var fogde i Tierps fögderi (F. 26), men 1530 är ånyo en särskild 
la^fogde omnämnd, ehuru namnet ej uppgives. Hist. handl., D. 11: 1 (1879): 
s. 25 noten.
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åren 1599—1602 hade fiskefogden även ett territoriellt fög
deri, omfattande Älvkarleby och Yesslands socknar, som då 
voro utbrutna ur Tierps fögderi. Efter 1606 upphör alldeles 
räkenskapsserien för Älvkarleby fiske, och redogörelserna ingå 
därefter i dem, som avgivits av fogden i Tierps fögderi (F. 
26). Särskilda laxfogdar funnos dock fortfarande. Ännu 1609 
var Per Andersson anställd i sådan egenskap, men den 14 okt. 
1610 utnämndes Knut Olofsson, som sedermera, när fisket. 
(1612) ingått i änkedrottning Kristinas livgeding, arrenderade 
detsamma för 1,000 daler. Han mottog efter drottningens död 
prolongation på samma arrende dels den 27 maj 1626, dels 
den 9 dec. 1629, då avgälden nedsattes till 700 daler, och 
innehade detsamma ända till sin död (1634).1

Fiskefogdar voro:
. 1) vid Ä lv k a r leb y :
Olof C lem etsson.................................................. ! . . . .  1527
Anders P e r s s o n ........................... , ...........................................  1540— 1541
Sverker S im onsson ....................................................................  1543— 1558
Peder N ilsson ................................................................................ 1559— 1570
Per G r e ls s o n ..............................................................................  1571— 1583
Karl Hindersson (jfr F. 2 6 ) ................................ ....  1585— 1586

. Jöns Olofsson Å n g e r m a n .......................................................  1587— 1596
Olof Jonsson, utn. 1597 ^ .......................................................  1597— 1602
Per Andersson, utn. 2 1604*7 ..............................................  1604— 1609
Knut Olofsson, utn. 1 6 1 0 -}$ ..............................................1610— fl6 3 4

2) vid Tensm yra:
Tomas H a n sso n .......................................................................... 1559
Simon Salomonsson.....................................................................  1561— 1563

I slutet av 1500-talet uppstod ett annat fögderi inom Norra 
Koden vid de samtidigt uppbyggda Forsm arks och L övs ta 
bruk. Det förra, som anses grundlagt av bergsmän på 1570- 
talet, vederkändes sedan till kronan.3 Det hade från 1585 
gemensam fogde med Österby (F. 31), men fick egen sådan

1 Hörande Älvkarleby laxfiske, som fortfarande var utarrenderat till 1657, 
då det pantsattes (reducerat 1690), finnas goda underrättelser i Sandb. saml. 
(KA.).

2 I riksregistr., där namnet ej är utsatt, finnes under nämnda datum föl
jande anteckning om utnämningen: »Bekom en drabant öppet brev att vara 
laxfogde vid Älvkarleby».

3 Enligt 1656 års relation, citerad i W ah lu n d , Dannemora gruvor (1879), 
skall bruket blivit anlagt »på kronans bekostnad 1570 av befallningsmannen 
Lars Jansson», med vilken troligen avses fogden Lars Hansson (se nedan). 
Förloppet, sådant det skildrats i texten, förefaller sannolikare.
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för första gången 1590. Grenom k. brevet den 22 juli 1591 
erhöll denna befattningshavare ett territoriellt fögderi (F. 29) av 
betydande omfattning. Under bruket lades nämligen ej blott 
de närmast kringliggande socknarne, Valö, Hållnäs och halva 
Lövsta, utan även Frösåker och Närdinghundra jämte några 
socknar i dels Olands, dels Lyhundra härad samt Väddö, Bro 
och Vätö skeppslager. Detta stora distrikt växlade väl under 
de närmaste åren högst betydligt i omfång, i det att det ett 
enstaka år (1594) omfattade hela Olands härad med Films och 
Dannemora socknar, men sedan minskades genom dels skepps
lagens successiva frånskiljande, dels överflyttandet av enskilda 
socknar till andra fögderier.1 I det stora hela ägde det lik
väl bestånd till år 1600, då det helt och hållet sammanslogs 
med österby bruks län (F. 31). Kedan 1604 fanns dock åter 
en fogde vid Forsmark, som då hade under sin förvaltning 
Frösåkers och Närdinghundra härad samt de tre ovannämnda 
socknarne i Norra Koden, av vilka från 1609 dock blott Valö 
hithörde. Nämnda område fick likväl 1613 egen fogde (F. 32), 
sedan själva bruket genom kontrakt den 17 juni s. å. över
tagits på arrende av änkedrottning Kristina, som av dess in
komster under tio år skulle göra sig betald för de försträck
ningar hon gjort kronan dels vid bekostandet av Maria Eli- 
sabets bröllop, dels till gäldande av hertig Grustafs av Sach- 
sen efterlämnade skulder. Till underlättande av bruksdriften 
tillförsäkrades drottningen i början av 1620-talet »all vanlig 
hjälp» från Lövsta och Hållnäs’ socknar. Men sedan skulden 
blivit amorterad efter en beräknad summa av 6,000 daler år
ligen,2 utarrenderades den 25 april 1624 till Grerhard Grilius- 
son de Besche, Kilian Vervier, Pierre Rochet m. fl. för kro
nans räkning ej blott Forsmark, utan även Valö socken samt 
Frösåkers och Närdinghundra härad, som sålunda kommo att 
ånyo ligga under brukets (F. 29). Kontraktet lydde till en 
början på sex år3 och bestämde en årlig avgäldav 5,771 daler.4

I sambruk med Forsmark låg tidvis L övsta  bruk (i Öster-Lövsta bruk.

1 För detaljer se Tab. 5. Bruksfogden vid Forsmark uppbar dessutom fod- 
ringen från Tierps fögderi (F. 26).

2 Av kammarregistr. den 5 sept. 1623 ses, att förlängning av arrendet då 
var ifrågasatt.

3 Enligt landshövding Axel Turesson [Natt och dags] skrivelse i febr. 1646 
ägde arrendet då ännu bestånd.

4 Jfr W ah lund , a. a., som beträffande såväl namn som övriga data har i 
viss mån avvikande uppgifter. Att observera är, att denne författare ofta (men 
ej alltid) använt nya stilen vid dagbeteckningar även under 1600-talet.



208 Fögderiindelningen i Uppland.

Lövsta socken), som anlagts i början av 1600-talet på samma 
plats, där förut en bergsm anshytta varit belägen, och även 
ingick i änkedrottningens ovannämnda arrende. Åtminstone 
åren 1617—20 bade hon dock där en särskild fogde. Däremot 
förvaltades det omedelbart för kronans räkning 1625 av samme 
fogde, som tidigare varit anställd vid båda bruken, innan 
Forsmark på nytt blev utarrenderat. Men 1626 ingick Lövsta 
bruk jämte Lövsta och Hållnäs’ socknar i Welam Giliusson 
[de Besche’s] arrende av Österby bruk och delade sedan under 
återstoden av perioden öden med detta (se F. 31).

Bruksfogdar voro:
a) -vid Forsmark:

F. 29. Karl Eriksson, utn. 1590f........................................................  1590
(Tab. 5—6.) Lars Hansson ..............................................................................  1591 — 1599

lians Sigvardsson............................................................. 1604— 1608
Håkan Nilsson, avgick 1612 ..............................................  1608— 1612
Storbjörn Hansson,1 utn. 1612 2T3 ......................................... 1613— 1620
Erik Olofsson . . . . ' ......................................... ....  1621— 1622
Hans Jonsson..................................................................... 1623— 1624
Gerhard Giliusson de Bescke m. fi. (a r r .) ....................  1624— 1630

b) vid Lövsta:
Tomas Andersson............................................................ 1617— 1620
Hans Jonsson (se ovan)............................ ' .................. [1623—]1625

IX. Olands härad.

Av Olands härads nuvarande område dithörde under 1500- 
talet endast fem socknar och två sockendelar, vilka ännu på 
1540-talet voro fördelade i åttingar.2 De förra voro Alunda, 
Morkarla, Tuna, Stavby och Skefthammar, de senare voro de 
delar av Ekeby och Hökhuvuds socknar, som ej tillhörde 
Frösåkers härad. Däremot räknades vid samma tid ej till 
Oland vare sig Films och Dannemora socknar, som hörde till 
Norunda härad, men kameralt bildade ett område för sig, 
förenat än med det ena än med det andra fögderiet, eller Te-

1 Ar 1613 redogjorde Arendt Josting för bruket, men i Storbjörn Hanssons 
fullmakt (kammarregistr.) säges uttryckligen, att denne efterträdde Håkan Nils
son, som dock avgick först i juni 1612. För år 1616 gjorde väl Lars Hansson 
(jfr ovan) räkenskap, men enligt mantalslängden kvarbodde hela detta år Stor
björn Hansson vid Forsmark, för vilket han sedan fortfarande redogjorde.

2 Enligt Summarum 1541 voro namnen på åttingarne följande: Lövsta, 
Morkarla, Ekeby, Sandbo, Garnbo, Långe, Staby och Tuna.
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gelsmora socken, som tillhörde Vendels härad, eller Lövsta 
och Hållnäs’ socknar, som lågo i Norra Roden.

Hela häradet, som under perioden intog en särställning i 
administrativt hänseende, var från 1520-talet1 förlänt till 
K nut Andersson [Lillie] (f  1546), som innehade detsamma 
ännu i början av 1540-talet, då det indrogs till kronan. Från 
1541 fanns där en kunglig fogde, som 1'544 fick förvaltningen 
jämväl i Närdinghundra m. fl. härad (F. 32). Är 1546 ut
nämndes emellertid ånyo en särskild fogde för Olands härad, 
vars område minskades till följd av k. brevet den 2 sept. 
1549, genom vilket Ture Pedersson [Bielke] i förläning fick 
Alunda och Morkarla socknar, som han innehade till sin död 
1577 (jfr k. konfirmationsbrevet den 13 jan. 1569), varefter 
hans änka, fru S igrid  S vantesdotter [Sture], genom k. 
brevet den 9 aug. 1577 fick behålla Morkarla i ytterligare två 
år.2 Till OJ ands fögderi hörde emellertid utom likanämnda 
härad dels sedan 1546 kyrkolandbönderna inom tretton för- 
länta socknar i »Rodz skeppslag» (jfr F. 54) ,3 dels sedan 
1551 Östhammars stad. Men i mitten av 1550-talet från
skildes åter kyrkolandbönderna och genom k. brevet den 23 
juli 1561 dessutom Tuna socken, som då förläntes till N ils 
Jespersson [Cruus], vilken ännu 1573 uppbar skatten, »förrän 
han blev död» samma år. Från 1563 redogjorde fogden i 
Oland dessutom för tionden i Frösåkers härad och från 1564 
jämväl för densamma i Väddö socken och Bro skeppslag. 
Sedan större delen av Frösåker T573 återkallats från Gabriel 
Kristiernssons förläning, förenades samma område helt och 
hållet med Olands fögderi, till vilket från sagda år hörde 
jämväl Rasbo och Vaksala, härad. Men sistnämnda område 
bortföll åter 1576, då det ersattes dels samma år med Vätö, 
dels 1578 med Bro skeppslag, vars årliga ränta dittills varit

1 Jfr nedan s. 213, noten 1, varav framgår, att Oland 1527 möjligen var för
länt till domprosten Jöran Turesson [Tre rosor]. Att bäradet 1528 innehades 
av Knut Andersson framgår av Gust. I Keg., D. 5 (1871): s. 202. F orssells 
påstående i Hist. handl. 11: 1 (1879): s. 26, att Oland 1533 »var förläut åt Knut 
Posse», stödes ej av någon källhänvisning och förtjänar så mycket mindre av- 
seeude, som den ende med detta namn, vilken möjligen då levde, näppeligen' 
nått vuxen ålder.

2 Avskrift bl. k. brev i KA: (ur TJppl. handl. 1578: N. 11). Sedan först 
Alunda 1578 och därefter även Morkarla 1580 återkallats såsom omistliga för 
Österby bruk, fick familjen vederlag i ränta från Tensta och Viksta socknar 
i Norunda härad. Jfr f. ö. ovan s. 198 och noten.

3 Dessa socknar voro: 1) Lövsta (i Norra Koden); 2) Börstil, Edebo, Ekeby, 
Harg och Hökhuvud (i Frösåkers härad); 3) Häverö och Väddö; 4) Bro och 
Vätö; 5) (efter 1550) Frötuna och Länna; 6) Söderby (i Lyhundra härad).

14 — 162433. Meddel. från Riksarkivet 2: 6. Almquist. Lokalförvaltningen.

Huvud-
fögderiet.
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F. 30.
(Tat. 4— 5:

Österby
bruk.

bortförlänad. Fögderiet ägde sedan bestånd med samma om
fattning till 1583, då det i förening med Film och Dannemora, 
som dittills lytt nnder fogden i Tierps m. fl. härad (F. 26), 
samt tre socknar (Lövsta, Valö och Hållnäs) i Norra Boden 
och Tegelsmora i Yendels härad lades under fogden på Österby 
bruk (F. 31) och därigenom upphörde som självständigt för- 
valtningsdistrikt.

Fogdar i Oland voro (före 1583):
Erik Hansson Skrivare (jfr F. 3 2 ) .................... ...  1541— 1545
Lars Trögdbo....................................................................  1546— 1550
Peder Olofsson................................................................  1551
Björn Persson, utn. I 5 5 l f ............................................  1552

•Håkan Larsson (jfr F. 3 4 ) ............................................  1553—1559
Anders von Kengshusen1, utn. I 5 6 0 y ............................  1560— 1567
Sigfrid Jakobsson.................................... * ..................... 1567— 1568
Anders von Kengshusen........................................ ånyo 1569— 1571
Sigfrid Andersson............................................................  1572
Bryniel Elofsson................................................................  1573— 1575
Erik Olofsson....................................................................  1576— 1581
Måns Heliesson . . ■........................................................  1582

ö s te rb y  bruk grundades i slutet av 1540-talet för att 
bättre tillgodogöra Dannemora gruvor, vilka från 1545 börjat 
drivas i större omfattning än förut genom ett bolag, vari 
Gustaf I var meddelägare och Staffan Sasse affärsledare.2 
Särskild fogde vid Österby omtalas från 1550, och under de föl
jande årtiondena var denne åtminstone tidvis redogörare även 
för andra bergverk såsom Yattholma hytta samt Dannemora 
hytta och järnbruk. Men genom k. brevet den 12 juli 1570 
(jfr den 15 mars 1571) blev bruket jämte en del av'Danne
mora berg och Yattholma förlänt till G ilius Packet Böss- 
g ju ta re  för en tid av femton år, av vilka dock denne blott 
delvis kom i åtnjutande, ty 1580 var förläningen åter hem
fallen till kronan. Bland dess appertinentier uppräknas nu 
åter Dannemora bruk, som dock den 28 juni 1586 överläts 
till Willem de Wijk, och under de följande åren jämväl Kå- 
boda gård (1587—91) samt Forsmarks bruk från 1585 och till 
dess att detta fick sin egen fogde (F. 29). Något egentligt territo
riellt fögderi låg däremot icke under bruket förrän 1583, då 
större delen av Norra Boden och Olands härad (jfr F. 30)

1 Namnet skrives på många olika sätt: Bengdtshusen, Kcngzhusen, Kenshus, 
Konungshusen, Rangehusen!, men i .länsregistren vanligast Kengzhus.

2 Från 1547 omnämnes »Staffan Sasses räkning för Dannemora gruvas första 
begynnelse».
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jämte de flesta sockharne i Frösåker1 lades under därvarande 
fogde, som 1585—86 varigemensam jämväl för Frösåkers och 
Närdinghundra härad.2 Fogden kvarbodde vid Österby även 
under de år efter 1588, under vilka själva bruksdriften var 
överlåten åt borgerskapet i Uppsala stad, men det underly
dande fögderiet var olika år av olika omfattning. Olands 
härad tillhörde sålunda åren 1587—88 (men ej 1589—90) När
dinghundra fögderi (F. 32), och detsamma var fallet 1591, då 
även Norra Boden tillhörde sistnämnda förvaltningsområde 
och Österby således tillfälligtvis ånyo reducerats till ett gårds- 
län. Men efter upprättandet av Forsmarks län (F. 29) 1592 
uppdelades kringliggande socknar på de båda bruken, ehuru 
några bestämda gränser ej voro uppdragna, utan växlade år 
från år. TilJ Österby hörde 1592 Basbo och Norunda härad, 
Tegelsmora, Films och Dannemora samt halva Lövsta socken 
jämte Alunda, Morkarla, Tuna och Stavby socknar i Olands 
härad, vartill 1593 lades även Olandsdelen av Ekeby. Men 
1594 bortföllo förstnämnda två härad, och hela området i övrigt 
med undantag av halva Lövsta lydde under Forsmark, och när 
detta distrikt 1595 återställdes till Österby, medföljde icke 
Ekeby socken, som dock tillädes fögderiet 1596. Under seklets 
sista år skedde sedan den förändringen, att Lövsta sockens 
båda hälfter 1599 förenades under österby. Men år 1600 fick 
fogden i Österby brukslän befallningen i ett betydligt större 
distrikt. Under Anders Doms förvaltning lågo nämligen då, 
utom det ovannämnda brukslänet, följande områden: a) hela 
Forsmarks län eller Närdinghundra och Frösåkers härad 
jämte Skefthammars och 1jz Hökhuvuds socknar (i Olands hä
rad) samt Yalö och Hållnäs’ socknar (i Norra Boden) ;3 b) 
Häverö och Yäddö skeppslag samt I6V2 hemman i Yätö socken 
jämte Ortala bruk; c) Lyhundra härad jämte återstoden av Bro 
och Yätö samt Frötuna skeppslag. Då emellertid fogden för 
vart och ett av dessa distrikt avlämnade särskilda räkenskaper, 
kunna de på sätt och vis betraktas som skilda fögderier un
der gemensam förvaltning. Denna ordning bibehölls dock ej

1 K. br. 6 jan. 1583 till Lars Hansson att vederkänna Gabriel Kristiernsson 
[Oxenstjernas] återstående förläning under Österby bruk.

2 Se k. br. den 11 aug. 1582 till Willem de Wijk angående de socknar, som 
från Tile Hampes fögderi äro lagda tiil Österby bergsbruk, samt k. br. den 27 
mars 1585 till Björn Västgöte (F. 20) att låta fogden på Österby, Johan Sasse, 
behålla Norunda härads ränta för »förlidet år».

3 Enligt k. brevet 8 jan. 1603 till Anders Dom skulle allmogen i Norra 
Rodcn få utbyta sina årliga utskylder i spannmål mot kol till bruket.
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längre än till 1604, då Lyhundra med skeppslagen ånyo bil
dade ett fullt självständigt fögderi (F. 36) och Forsmarks län 
åter ntbröts. Det sätt, varpå utbrytningen skedde, inskränkte 
Österby fögderi till Olands härad jämte Film och Dannemora 
samt Tegelsmöra socken (i Vendel), men 1609 tillkommo Håll
nas’ och Lövsta socknar, som då skildes från Forsmarks län. 
Den omfattning, som fögderiet fick sistnämnda år, behöll det 
sedan perioden ut, om man undantager att Hållnäs och Lövsta 
under förra delen av 1620-talet ett par år voro förlänta under 
Lövsta bruk (se F. 29). Men genom kontrakt den 30 maj 
1622 bortarrenderades såväl Österby bruk som underliggande 
distrikt för ej utsatt tid till Paul Auliander, som därför 
skulle lämna järn i årlig avgäld.1 Han innehade detta ar
rende till och med 1625, men den 5 juli 1626 övertogs det
samma av Welam Giliusson [de Besche] enligt ett kontrakt, 
som även omfattade Lövsta bruk (jfr F. 29). Genom en ny 
uppgörelse den 28 april 1627 fick denne till medarrendator för 
en tid av sex år Louis de Geer, som sedermera köpte bruket 
av kronan. Under senare hälften av 1620-talet var förre fog
den Hans Sigvardsson konsortiets ställföreträdare inom ar
rendedistriktet.

Fogdar vid Österby från 1550 och inom deås län efter 1583 
(jfr F. 30) hava varit:

F. 31. Hans von Lignitz.............................................................. 1550— 1566
(Tab. 4—6.) Mats Jonsson................................................... 1566— 1569

Jöran Andersson2 ......................................................... 1570[—]1580
Lars Hansson..................................................................... 1581— 1584
Johan Sasse ..................................................................... 1585— 1586
Lars Hansson........................................................ ånyo 1587— 1588
Karl Eriksson........................................................ „• • • 1589— 1590
Håkan Nilsson (jfr F. 2 4 )..................................................  1591— 1599
Anders D o m ..................................................................... 1600— 160#4
Lars Hansson.........................................................ånyo 1604— 1612
Hans Sigvardsson . '........................................................... 1612— 1621
Paul Auliander (arr.)........................................................  1622— 1625
Welam Giliusson [de Besche] 1 / \ f 1626— 1630
Louis de Geer J  ̂ • • • [1627— 1630

1 Jfr Kammarregistr. den 10 april 1622, då inventering påbjöds med anledning 
av den förestående arrendeöverlåtelsen.

2 Räkenskaper hava under Jöran Anderssons tid inlevererats blott för åren 
1570 och 1580. De mellanliggande åren var Österby förlänt (se s. 210).
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X. Närdinghundra, Frösåkers, Långhundra, Sjuhundra 
och Lyhundra härad samt de östra skeppslagen.

Den förening ovannämnda härad bildade på 1540-talet var 
av jämförelsevis sen dato.1 I slutet av 1520-talet voro hela 
Frösåkers samt stora delar av Närdinghundra härad förlänta 
(se nedan), men . 1530 tillsattes inom dessa båda områden en 
fogde, som även hade Långhundra under sin förvaltning. Sist
nämnda härad jämte Sjuhundra samt möjligen Åkers skeppslag 
eller en del av detta (jfr F. 4) hörde emellertid jämte Lövsta, 
Hållnäs’ och Valö socknar i Norra Boden2 till samma fögderi, som 
1533 förvaltades av Truls Persson. När dennes efterträdare 
utnämndes 1536, fiék han till distrikt »Långhundra och de andra 
socknar, som Truls Persson tillförene haft». Enligt såväl 1538 
års räntekammarbok som 1540 års räkenskaper undergick fög- 
deriets omfattning icke heller under de närmaste åren någon 
annan förändring än att Hållnäs’ socken bortföll. Den ersat
tes 1540 med Häverö i Yäddö skeppslag, som förut varit för
länt (se nedan). Fogden fick dessutom 1543 befallningen i 
oförlänta delar av Lyhundra härad, varjämte för en kortare 
tid (1544—45) även Olands härad hörde till samma fögderi. 
Avsöndringar ägde emellertid också rum. Från 1542 var hela 
Frösåker förlänt, Valö socken bortföll 1545 (jfr F. 26), och 
1550 skedde en tudelning, då Långhundra och Sjuhundra bil
dade ett eget fögderi (F. 35).

I det återstående området var N ärdinghundra härad 
alltjämt huvudbeståndsdelen, till vilka övriga delar mer eller 
mindre tillfälligt anslöto sig. Häradet, inom vilket fanns en 
kronoby, Yla (nu Ola) i Bladåkers socken, med fyra bönder, 
bestod av samma antal socknar som nu, men en mindre del 
av Almunge s ocken räknades till Basbo (se F. 24). På 1530- 
talet innehade lagmannen A x e l A ndersson [Lillie] nyss
nämnda socken under Länna gård, och genom k. brevet den 
3 aug. 1529 fick A rv id  V ästgöte Ununge och Edsbro sock-

1 Enligt 1527 års RKB. vill det visserligen synas, som om hela distriktet 
och mera därtill varit förlänat till domprosten i Uppsala Jöran Turesson [Tre 
rosor], som dä inlevererade hjälpskatt från samtliga de i rnbriken nämnda 
områden och därjämte från Olands härad, men 1528 var hans förläning in
skränkt till Frösåker och Edebo (Rreg.).

2 Se Gust. I Reg., D. 8 (1883): s. 64, där ett fogdebrev finnes infört för 
Hans Skrivare på de tre socknarne under datum 3 april 1532.

Närding
hundra
härad.
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nar, men dessa förläDingar voro återkallade före 1540 — Ar
vid Västgöte dog redan i början av 1530 — och nya sådana 
av någon betydenhet omtalas till en början icke. Länna 
gård blev fogdesäte den 27 maj 1552 mot villkor, att fogden 
skulle så bebygga den, att konungen där kunde hava sitt 
nattläger. Längre fram kom E rik  Tönnesson [Tott] genom 
k. brevet den 24 juli 1568 i besittning av Edsbro socken. 
Denna förläning indrogs dock vid innehavarens död, som in
träffade ej långt därefter (i början av 1570-talet), och senare 
abalienationer äro icke anmärkningsvärda (jfr dock nedan rö
rande Berga). Till fögderiet hörde utom Lyhundra från 1559 
ånyo Sjuhundra härad, som åter bortföll 1565, och i början 
av 1570-talet tillkom Frötuna samt för ett par år även Bro 
och Vätö skeppslager. Men sedan dessa och Lyhundra härad 
utbrutits 1583 för att jämte Väddö socken bilda eget fögderi 
(F. 36), förenades i stället Frösåker med Närdinghundra. 
Båda dessa härad lades väl 1585—86 under Österby gård 
(F. 31), men återvunno för en kort tid sin ställning som själv
ständigt fögderi från 1587. Under vissa av de närmaste åren 
hade därvarande fogde under sin förvaltning även Ölands 
härad (1587—88 och 1591), Häverö (1587—91) och Väddö 
(1588—91) socknar, samt Söderby socken i Lyhundra (1589— 
91), varjämte ett enstaka år (1591) tre socknar i Norra Boden 
(Valö, Hållnäs och Lövsta) hörde till samma distrikt. Men 
på grund av k. brevet den 22 juli 1591 uppgingo de flesta av 
dessa områden 1592 i Forsmarks län (F. 29), varigenom När- 
dinghundra fögderi upphörde som sådant. Först 1612 till
sattes, i sammanhang med utarrenderandet av Forsmarks 
bruk, en fogde i Närdinghundra och Frösåkers härad, till 
vilket sistnämnda då räknades även Valö socken. Hela detta 
område förpaktades 1624 till samma personer, vilka då över
togo arrendet av Forsmark (se F. 29).

Fogdar i Närdinghundra m. fl. härad hava varit:
F. 32. Nils Hård, utn. 1530

(Tab. 4—6.) Hans Skrivare, utn. 1530T (jfr 1532 f) ......................... 1530— 1532
Truls Persson....................................................................  1533— 1536
Henrik Persson, utn. 1536 y ........................................  1536— 1538
Jon Stallsven, utn. 15383g ° ................... .... 1538— 1541
Nils [Larsson] Helsing....................................................  1542
Björn Eriksson........................................ , ...................  1543
Erik Hansson (jfr F. 3 0 ) .................... .... 1544— 1545
Jöran Selandsfar...................................... .. , . 1546— 1547
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Erik Persson, utn. 1547|  .................. ....  1548— 1550
Jakob Jöransson................................................................ ! . .1551— 1555
Lars Dalbo, utn. 1 5 5 5 ]-| ..........................................................  1556— 1563
Erik M ånsson........................................................... ....  1564— 1568
David Larsson.................................... ......................................... 1569— 1572
Sven N i ls s o n ................................................................ / .  . . 1573— 1578
Måns Larsson .............................................................................. 1579— 1580
Anders Olofsson (jfr F. 3 6 ) ..............................................' . 1581— 1582
Andesrs L a r s s o n ......................................................   1583
Måns H e lie sso n .........................................................................  . 1584
Johan Sasse (jfr F. 3 1 ) ....................................................... ....  1585— 1591
Nils Bengtsson  .................................................................1612— 1613
Jöns E riksson .............................................................................. 1614
Per Tomasson [Honther], utn. 1615 ^ ................................ 1615— 1616
Rasmus N ils s o n ......................................................................... 1617— 1622
Per Tomasson [H o n t h e r ] ......................................... ånyo 1623

Inom Närdinghundra härad låg i Ununge socken Berga 
gård, som 1557 beboddes av konungens landbofogde (F. 45), 
men i slutet av samma årtionde brukades som kunglig avels
gård. Den förläntes den 9 april 1562 av Erik XIV till Tön
nes E riksson  [Tott], men ställdes 1577 till junker Julius 
Gryllenhielms (f .1581) disposition jämte 36 krono- och kyr- 
kohemman i Närdinghundra och Lyhundra härad.1 Grenom 
byte mot Benhammar (se F. 49) förvärvade 1588 den ovan
nämnde Tönnes Erikssons sonson med samma namn ägande
rätten till Berga. ,

Under den tid aveln upprätthölls för konungens räkning, 
funnos där följande gårdsfogdar (F. 32Vs):
Markus Bengtsson (jfr F. 4 5 ) ......................................... 1557
Peder Jönsson .....................................................................  1558
Joen Persson . . .............................................................  1559
Rasmus Andersson............................................................  1559— 1560

I det föregående har Frösåkers härad nämnts såsom tid
vis sammanhörande med Närdinghundra. Under de år, då 
en sådan förening icke ägde rum, var häradet dels förlänt, 
dels tillhörde det andra fögderier, men eget förvaltnings- 
distrikt bildade det enda'st en kortare tid (1554—61). Dess 
område växlade under olika perioder. Under medeltiden hade 
diträknats blott I^arg och Hökhuvud samt östra delen av 
Ekeby socken. På 1500-talet dithörde dock icke hela Hök
huvud, ty en del sammanhängde med Olands härad. Däremot

1 Jfr k. brevet 30 juli 1581 för Sofia och Lucretia, Gyllenhielm att behålla 
de gårdar junker Julius innehaft.

Berga gård

Frösåkers
härad.
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hade Frösåker utvidgats med dels Edebo socken, som dock 
ännu bar namn av det härad det tidigare torde utgjort, dels 
Börstils skeppslag, som omfattade den likanämnda socknen 
jämte Gräsön, dels även Östhammars skeppslag, till vilket 
förut räknats öarne. En vacklande ställning intogs ännu av 
Valö socken (jämte Forsmark), som väl stundom nämnes i 
samband med Frösåker, men dock ännu låg i det därifrån 
skilda Norra Iloden, samt av Häverö socken, sona under me
deltiden bildat eget skeppslag, men under 1500-talet snarast 
kan betraktas som en del av Frösåker och först senare sara- 
manslogs med Yäddö. Jämte huvudskatten, som i hela fög- 
deriet beräknades efter jordetal, utgingo på 1540-talet från 
Frösåker flera eljest i Uppland ovanliga skatter efter mantal, 
bland vilka må nämnas smörskatt, dagsverksskatt och humle
skatt.

Vilken utsträckning det Frösåkers härad hade, som den 
22 okt. 1523 förlänades till Håkan Nilsson, kan icke av
göras. Dock nämnes Börstil särskilt som tillhörande sam
ma förläning. Längre fram eller 1528 innehade domprosten 
i Uppsala Frösåker samt »Eedbobäredt». Efter vad ovan 
nämnts, tillhörde det förra 1530 samma fögderi (F. 32) som 
Närdinghundra, men inom detsamma uppstodo snart nya för- 
läningar. Börstils socken disponerades sålunda enligt k. bre
vet den 1 mars 1531 av »kokmästaren» Jöns Olsson, men bort- 
gavs den 16 jan. 1536 mot rusttjänst åt Tord Persson till 
Ekelunda, från vilken den indrogs 1537.1 Kort därpå eller den 
5 febr. 1538 bekom G abriel K ristiernsson  [Oxenstjerna] 
samma socken, som b an sedan behöll i flera decennier. Av 
kortare varaktighet blev det förfogande, varigenom Edebo 
jämte Häverö i december 1535 överläts till Staffan Hen
riksson, ty 1540 var hela häradet utom Börstil kronan be
hållet. Detta räckte dock icke länge, ty redan 15422 bekom 
Knut Andersson [Lillie] de oförlänta delarne av Frösåker 
jämte Edebo och Häverö med all kunglig ränta till behaglig 
tid.3 # Efter Knut Anderssons död (15464) kom större delen

1 Enligt RKB. 1536 inlevererade Per Olsson s. å. hjälpskatt från Börstil. 
Då denna skatt utgick även från förläningar, hetyder detta ingen motsats mot 
textens uppgift.

2 Gust. I Reg., D. 14 (1893):, s. 10 (u. d,).
3 När i det samtidigt utfärdade fogdebrevet för Nils Larsson på Lång

hundra och Sjuhundra m. fl. härad (F. 32; säges, att han skulle under sin för
valtning hava även Frösåker, betyder detta endast, att han uppbar biskops- 
sakerna inom sistnämnda område.

4 Knut Andersson kallas salig i k. brevet 19 dec. 1546 (Gust. I Reg., D. 18,

l
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av dennes förläning eller Edebo, Hargs och Häverö socknar 
till A xe l N ilsson  [Banér] ( f  1554)1, och dennes änka, Mar
gareta P ersdotter [Bielke] ( f  1557) behöll därav två sock
nar (Edebo och Häverö) under sin livstid.2 Dock är det san
nolikt, att även övriga socknar voro förlänta, ty i kronans 
räkenskaper förekomma de ej förrän 1554, då de bildade ett 
eget fögderi (F. 33), som omfattade skattebönderna i Hök
huvuds, Hargs och Ekeby socknar jämte Olands-delen av den 
sistnämnda, men dessutom Öregrunds stad och landbönderna 
i åtskilliga förlänta områden, nämligen Edebo och Börstils 
socknar i Frösåker, Alunda socken i Oland, Söderby socken 
i Lyhundra samt Häverö, Väddö, Bro, Vätö och Frötuna 
skeppslager. Härtill kommo jämväl skattehemmanen i Edebo 
och Häverö, sedan dessa socknar 1557 hemfallit till kronan. 
Däremot bortföllo samma år landbönderna i vissa av skepps
lagen (jfr F. 37), och fögderiet upphörde alldeles i början av 
Erik XIV;s regering, sedan G abriel K ristiern sson  [Oxen- 
stjernas] förläningar (se s. 216) genom k. brevet den 10 nov. 
15603 utvidgats till att omfatta hela Frösåkers härad (jämte 
de förut innehavda Bro och Vätö skeppslager).4 Denna för
läning indrogs tillfälligtvis 1570, och ehuru den återställdes 
till sin förre innehavare, var den ett par år senare inskränkt 
till halva häradet. Vad därmed menades, framgår av k. bre
vet den 20 febr. 1575, enligt vilket förläningen då utgjordes 
av Häverö, Hargs, Edebo och Hökhuvuds socknar jämte fem
ton gårdar i Ekeby socken,5 och samma omfattning behöll den 
sedan till tiden kort före Gabriel Kristiernssons död (1585). 
Den indrogs nämligen först den 6 jan. 1583.6 Efter samma

s. 192) och kan således ej, såsom A nrep påstår, hava levat ännu på 1580-talet(!). 
Möjligen .innehade hans änka, fru M ärta  [J öran sd otter (Stjernsköld)] åtmin
stone en del av förläningen i Frösåker under någon tid efter mannens död.

1 Av ett restantieregister 1550 framgår, att Axel Nilsson då erlade fodrin- 
gen för 1548, och således innehade han redan sistnämnda år förläningen. Denna 
torde sedermera ökats, ty det erlagda beloppet för fodr.ingen var 1551 betyd
ligt större (414 mark i stället för o20).

2 Se k. brevet 14 sept. 1554, som dock gällde blott för år 1555.
3 Orig. i RA.
4 Tionden, som ej ingick i förläningen, skulle 1562 redovisas av herr Gabriels 

fogde, men 1564 uppbars densamma av fogden i Olands härad (F. 30).
5 Brevet saknas i riksreg. Enligt ett annat åberopat k. brev av den 3 sept. 

1575 skulle Gabriel Kristiernsson då hava återfått även Börstil, men i så fall 
måste denna socken snart därefter ånyo hava igenkallats, ty 1577 eller det

- första följande året, från vilket räkenskap finnes bevarad, var den kronan 
behållen.

6 Jfr dock k. brevet IS jan. 1584 till Johan Sasse och Lars Hansson att 
låta herr Gabriel bekomma den ränta K. Maj:t honom förlänt.
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tid var Frösåkers härad i dess helhet förenat med Närding- 
hundra fögderi (F. 32), vars öden det således delade.

Fogdar i Frösåkers härads oförläpta delar m. m. voro:
Gustaf Skrivare................................................................  1554
Bengto Skrivare................................................................  1555— 155G
Nils Ångerman................................................................  1557— 1558
Anders Brun, utn. 1558 (f|)............................................  1559— 1560

Inom Frösåkers härad låg H ökhuvuds gård i likanämnda 
socken. Gustaf I, som hade för avsikt att i trakten upprätta 
bergverk, tillsatte 1551 en gårdsfogde där. Sedan nämnda 
plan misslyckats, indrogs befattningen 1556, men gården var 
en tid därefter säte för fogden i Olands härad (F. 30), inom 
vilket en del av Hökhuvuds socken var belägen.

Innehavare av sysslan voro:
Håkan Larsson Skräddare, utn. 1551 Å ........................  1552
Mårten (von) Lybeck........................................................ 1552— 1553
Mats Stut ........................................................................  1554— 1555
Håkan Larsson (jfr F. 30) ................................ ånyo 1556

Gränserna för Lång- och Sjuhundra härad voro i sex
tonde seklet ej alldeles desamma som nu. Tidvis räknades 
till Långhundra hela Åkers skeppslag, men även när detta 
ej skedde, var Riala socken delad mellan dels skeppslaget, 
inom vilket låg den nuvarande Kulla socken, dels Långhundra 
och Sjuhundra, med en tredjedel i vartdera häradet. Ännu 1613 
hörde till Långhundra några byar i Åkers socken samt 2Vs 
skattebönder och en torpare inom Riala socken. Rö låg med 
var sin hälft i båda häradena. Den nuvarande Fasterna socken 
var delad på två socknar (Fasta och Esterna). Liksom än i 
dag räknades dessutom en del av Husby socken (i Lyhundra) 
till Sjuhundra härad. Inom hela området utgjordes huvud
skatten redan 1540 efter jordetal.

Sedan de båda häradena efter deras utbrytning 1550 ur När- 
dinghundra fögderi (F. 32) bildat eget förvaltningsområde 
(F. 35), hade de under hela perioden gemensam fogde med un
dantag av åren 1559—64, då Sjuhundra ånyo var förenat med 
Närdinghundra, under det att Långhundra förvaltades tillsam
mans med Seminghundra av en fogde, som åren 1559—61 
bodde utanför häradsgränserna på Hallkveds gård i Rasbo. 
Den äldre ordningen återställdes dock 1565, och därefter skedde 
inga andra förändringar i fögderiets omfattning, än att fog
den 1591—93. hade befallningen jämväl i Lyhundra härad och
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Frötuna skeppslag samt 1604—07 i Seminghundra härad jämte 
Äkers och Danderyds skeppslag. Förläningarne inom distrik
tet voro varken många eller särdeles stora. Inom Långhundra 
var Husby socken jämte Husby Ernévi kungsgård 1540 .för
länt till Clemet K ock, men åtminstone den senare innehades 
1544 av Måns Ersson, som troligen är identisk med kamre
raren av samma namn. De delar av Riala socken, som lågo 
inom distriktet, innehades av Per Brahe till följd av åt
skilliga kungl. brev, för vilka redogjorts i annat samman
hang ( ê F. 4), och de konfirmerades den 17 aug. 1599 för 
sonen Abraham  Brahe, som samtidigt bekom Garns socken 
(jfr konfirmationsbrev på Täby och Garn den 26 sept. 1613) 
och behöll dessa områden till sin död (1630). Men Närtuna 
socken, som genom k. brevet den 25 jan. 1611 förlänats till 
Sam uel Cobron, indrogs redan 1614, ehuru denne med sä
kerhet levde ännu 1617. I motsats härtill icke blott behöll 
överste Johan von M önichofen, som den 2 maj 1611 (jfr 
konfirmationen den 20 sept. 1613) bekom Gottröra och Kårsta 
socknar, dessa till sitt frånfälle (omkr. 1616), utan hans änka 
innehade dem ännu 1631. I sist anförda fall var det dock 
fråga om pantlän för gjorda för sträckningar.

Även inom Sjuhundra fanns en kronoby (med fyra bönder), 
kallad JTusby-Skederid efter socknen med sistnämnda namn. 
Den var 1550 förlänt till Lasse Månsson på Åland, men 
innehades ej långt därefter av hustru Anna, som dessförinnan 
varit fatburshustru på Stockholms slott. Längre fram eller 
1562 uppbars räntan av Jakob Bagge, som hade gamla för
sänkningar inom häradet.1 Efter dennes död (1577) bekom (fri
herre) A nders K eith  åtskilliga hemman (17 hela och 6 halva 
skattegårdar samt 4 landbohemman) inom Skederö socken, vilka 
visserligen igenkallades genom k. brevet den 14 aug. 1586, men 
hans änka, E lisabet B irgersdotter [Grip] till Finsta fick 
den 18 aug. 1599 hela denna socken i förläning. Hon behöll 
den under hela Karl IX:s regering, men tyckes ej fått kon
firmation av Gustaf Adolf. Denne bortgav i stället en annan

1 Härmed syftas på k. brevet den 1 dec. 1537, enligt vilket Jakob Bagge 
förmodligen erhöll Sjuhundra härad jämte Åkers skeppslag i förläning. I  re- 
gistraturet står visserligen Liwhundrat, som av utg. tolkats som Lyhundra, 
men då sistnämnda härad tiden före och efter 1537 innehades av Lars Tures- 
son [Tre rosor] och Sjuhundra sagda år ej tillhörde något fögderi och således 
förmodligen var förlänt, ligger misstanken om en namnförväxling eller fel
skrivning nära till hands.
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socken inom kärad et, nämligen Esterna, som G abriel B engts
son [Oxenstjerna] bekom genom k. brevet den 10 sept. 1613 
och innehade ännu på 1630-talet. De oförlänta delarne av 
Lång- och Sjuhundra utarrenderades genom ett kontrakt den 
29 juli 1624, som ursprungligen lydde på tre år, men sedan 
förlängdes, till Lars Eriksson samt Johan och Peder Mats-, 
söner.

Fogdar i detta fögderi hava varit:
Markvard Holst, avsatt 1563 256 (jfr F. 2 3 ) ...................  1550— 1561
Peder K n u tsson .........................................................................  1563— 1571
Nils Biug ......................................... ' . .................................... 1572— 1589
Mats O lofsson ................................_ ........................................... 1590
Jon N ilsson ..................................................................................  1591— 1597
Per G unnarsson .........................................................................  / 1598
Jon N ilsson ...........................................................................ånyo 1599
Håkan P e r s s o n .........................................................................  1600— 1605
Olof P e r s s o n .............................................................................. 1606— 1609
Per E sbjörnsson ......................................................................... 1610— 1611
Jöns Persson [Svinhufvud].......................................................  1612
Per Andersson..............................................................................1613— 1617
Jöns P e r s s o n .............................................   ånyo 1618— 1620
Lars B e n g ts so n .........................................................................  1621— 1623
Lars Eriksson 1
Johan Matsson> (a r r . ) .............................................................. / .  1624— 1630
Peder Matsson I

L yhundra  härad hade på 1500-talet ungefär samma om
fattning som nu,1 men antalet kyrksocknar var större, eme
dan den nuvarande Söderby-Karls socken då utgjorde två för
samlingar, nämligen dels Söderby, dels Karlskyrka. Hela 
häradet förlänades den 25 nov. 1531 till Lars Turesson [Tre 
rosor], som dock ’ redan tidigare (med undantag av Söderby 
socken, som åtminstone 1530 innehades av Arvid Västgöte) 
innehaft detsamma och fortfarande var i besittning därav i 
i början av 1540-talet.2 Men 1543 igenkallades häradet och 
tillädes Närdinghundra härads fögderi (F. 32), som det sedan 
tillhörde fram på 1580-talet. Vissa socknar voro dock för- 
länta. Så innehade Hans K y le  Estuna socken åren 1569— 
80 och Jakob B agge (f  1577), vilken redan på 1540-talet 
fått Söderby socken i vanlig förläning, bekom densamma ge-

1 Vissa byar i dels Länna, dels Frötuna socknar av Frötuna skeppslag 
räknades emellertid till Lyhundra härad (1613).

2 Rörande registraturets sannolikt felaktiga uppgift om hela Lyhnndras för
läning till Jakob Bagge 1537 se föreg. sida, noten.
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nom k. brevet den 1 maj 1571 som livstidsbesittning. Å r' 
1583 bildades emellertid ett särskilt fögderi av Lyhundra 
härad samt Frötuna, Bro och Vätö skeppslager jämte Väddö 
socken, vilken sistnämnda dock frånskildes redan 1588 (jfr 
F. 32). Även Söderby socken utbröts 1589 för att förenas 
med Närdinghundra (F. 32), och 1591 upplöstes hela fögderiet, 
varvid Lyhundra härad och Frötuna skeppslag förenades med 
Långhundra och Sjuhundra härad (F. 35). Men redan 1594 
tillsattes ånyo en fogde inom Lyhundra jämte de tre skepps
lagen, till vilka 1599 lades även Väddö och Häverö socknar, 
och ehuru dessa områden åren 1600—03 lågo under Österby 
gård (F. 31) och till en del före 1609 tillhörde hertig Johans 
privatbesittningar (F. 49), bibehöllo de eljes sin ställning som 
självständigt förvaltningsdistrikt under återstoden av perio
den. Inom Lyhundra blev Estuna socken ånyo förlänt den 
22 aug. 1604 till C ecilia  G ustafsdotter [Stenbock], änka 
efter greve Gustaf Johansson [Tre rosor], och hon behöll denna 
förläning, så länge Karl IX  regerade (jfr nedan under Frö
tuna). Genom k. brevet den 11 juni 1613 fick slutligen A n
ders G rip ej mindre än 21 skattehemman m. m. i förläning 
inom fögderiet, men dessa lågo spridda i flera socknar. Ge
nom kontrakt den 28 maj 1622 utarrenderades Lyhundra hä
rad till Henrik Janckow under Ortala bruk (jfr s. 224) för 
ej utsatt tid och mot en arrendesumma av 8,598 daler 271/2 öre. 
Uppgörelsen förnyades den 6 sept. 1622 samt den 1 okt. 1623, 
varvid dels det förpaktade området ökades med Bro och Frö
tuna skeppslag samt Väddö och Häverö socknar,1 dels arrende
beloppet höjdes till 12,717 daler 10 öre 6 penningar. Arren
det övertogs den 12 juli 1626 av Johan Olofsson och Anders 
Nilsson, men ehuru deras kontrakt gällde för sex år, befinnas 
de redan 1629 hava efterträtts av Henrik Lemmens (»Lemmer»), 
som då innehade Ortala bruk.

Fogdar i Lyhundra härad och skeppslagen efter 1583 voro.
Anders Olofsson (jfr F. 32)
Anders P e r s s o n ..................
Jon Nilsson (jfr F. 3 5 ) . .
Johan Sasse...........................
Kristiern Larsson . . . .

1583— 1584 F. 36. 
1585— 1590 (Tab. 5—6.) 
1591— 1593 
1594— 1595 
1596— 1598

1 Att sistnämnda distrikt, ehuru ej uppräknade i 1622 års kontrakt, likväl 
redan då ansågs tillhöra arrendeområdet, framgår av kammarregistr. den 26 
juni 1622.
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Väddö
skeppslag.

Anders Dom . (jfr F. 3 1 ) .................. ....................................  1599— 1603
Hans Klack P r o b e r a r e .................. ....................................  1604— f l  611
Sven Jönsson, utn. 1612f  ....................... ...........................1612— 1613
Åke K a r lsso n ....................................., .................................. 1614— 1616
Per Tomasson [Honther] ' ..................................................... 1617— 1622
Henrik Janckow ( a r r . ) ...........................................................  1622— 1625
Johan Olofsson 1 (arr \ ................................................................  1626— 1628
Anders Nilsson |
Henrik Lemmens ( a r r . ) .................. ......................................... 1629— 1630

Av de olika skeppslagssocknarne var åtminstone flertalet 
förlänt under 1500-talets andra kvartsekel. Enligt vad som 
redan omnämnts, ingick H äverö socken 1523 i Harald 
K nutsson [Soops] förläning (se Rasbo), men redan 1528 
innehades den av Staffan H enriksson, som i december 1535 
erhöll bekräftelse på samma besittning. Socknen var emel
lertid 1540 kronan behållen (se F. 32), men förläntes 1542 
till Knut Andersson [Lillie] samt disponerades sedan av 
A xe l N ilsson [Banér] ( f  1554) och av hans änka till 1557, 
då den ingick i Frösåkers fögderi (F. 33). Från 1562 till
hörde sedan Häverö G abriel K ristiernsson  [Oxenstjernas] 
förläning till 1585, då området lades under Österby bruk 
(F. 31). Efter att från 1587 hava lytt under fogden i 
Närdinghundra (F. 32), lades socknen 1592 till Forsmarks län 
(F. 29), var därefter någon tid förlänt till Johan Bagge, 
från vilken den' återkallades den 26 juli 1597, och bildade 
1598 jämte Yäddö ett fögderi, som dock hade gemensam 
fogde med hertig Karls arv- och egnagods inom hela land
skapet (se F. 48). Efter sagda år förvaltades Häverö till
sammans med sistnämnda socken, och från samma tid ut
gjorde dessa båda områden ett förvaltningsdistrikt, som fick 
namn av Yäddö skeppslag.

Yäddö socken innehades 1528 av Peder O lofsson Hård 
(f 1534) och ingick på 1530-talet i Tord Perssons till Eke- 
lunda förläning. Redan före 1540 hade dock Jakob Bagge 
(f 1577) kommit i besittning av socknen, där hans fogde 
omtalas ännu 1556. Följande år fanns dock en kunglig 
fogde (F. 37), som hade i befallning Väddö och Frötuna 
skeppslag, men 1558—60 endast förstnämnda område. Ge
nom k. brevet den 17 okt. 1560 återbekom emellertid Jakob 
Bagge socknen, i vars besittning han konfirmerades den 21 
maj 1571, och effer hans död tillförsäkrades hans änka genom 
k. brevet den 28 febr. 1577 att fortfarande få behålla den.

/
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När den sedan igenkallades, är obekant, men socknen ingick 
1583 i Lyhundra fögderi (F. 36), lades 1588 under fogden i 
Närdinghundra (F. 32) och tillhörde från 1592 Forsmarks län 
(F. 29). Av hertig Karls brev den 6 dec. 1596 vet man, att 
Jöran Eggertz (»Eckardt») »per male narrata» förskaffat sig 
ett förläningsbrev på socknen,1 som landbofogden Olof Svens
son då fick fullmakt att vederkänna.2 Det fögderi, som 
härigenom bildades, -ägde bestånd till och med 1598 och 
omfattade sistnämnda år även Häverö socken. Hela området 
lades 1599 under Ortala bruk, »som Jöran Egandt (=  Eg
gertz) haver haft ij förläning»,3 men av räkenskaperna fram
går, att detta förfogande ej betydde någon abalienation, ty 
uppbörden redovisades samma år i vanlig ordning av fogden 
i Lyhundra fögderi (F. 36). Följande år ingingo såväl Väddö 
som Häverö i Österby bruks län (F. 31), lågo ett år (1604) 
under Forsmark och tillhörde sedan från 1605 till, periodens 
slut ånyo Lyhundra fögderi (F. 36), ehuru räntan åtminstone 
vissa år (1612—16) användes till förmån för Ortala bruks drift.

Inom Yäddö socken låg O rtala  bruk, som under Johan Ortala bruk. 
III:s tid grundlädes av den ovannämnde Jöran Eggertz. Det 
kom redan på 1590-talet i konungens ägo4 och förlädes åren 
1597—1601 av borgare (Didrik Skekerman och Henrik Dånitz) 
i Stockholm. Från 1602, räknades det till de s. k. Benham- 
marsgodsen (F. 49), som tillhörde hertig Johans av Östergötland 
arv och eget. Då denne till och med 1605 stod under sin far
broders förmynderskap, ägde dock härigenom t. v. ingen för
ändring rum med bruksförvaltningen, som fortfarande åren 1602 
—03 omhänderhades av fogden Anders Dom (F. 31). . Längre 
fram tillsattes dock en förvaltare, Hans Proberare (jfr F. 36), vars 
räkenskap för 1609 finnes kvar (bland Bergverkshandl. i KA.).
Efter hertigens död utarrenderades bruket enligt kontrakt den

1 I registr. talas om »Yärmbdö» socken, men av sammanhanget framgår, att 
det är Väddö som åsyftas.

2 Olof Svensson var hertig Karls landbofogde i Uppland, och det framgår även 
av fullmakten, att hertigen ansåg sig vara lika nära som någon annan i riket 
att i Eggertz’ ställe övertaga inkomsten från socknen. Eggertz hade nämligen 
häktats, ank’agad för bedrägerier i sina vidlyftiga affärer, och hertigen anmälde • 
sig som fordringsägare.

3 Jfr hertig Karls fullmakt 27 jan. 1597 för Lasse Andersson, Bertil Hinders
son och Nils Matsson att hava inseende över Ortala bruk, som vederkänts från 
Jöran Eggertz, samt kontrakt 23 nov. s. å. med Didrik Skekerman rörande 
samma bruk.

* Se Johan III:s fullmakt den 26 jan. 1590 för Anders Eriksson att vara 
underfogde vid Ortala bruk, Johan Sasse till hjälp.
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7 febr. 1621 för ett år till Simon Landsberg (jfr den 18 dec. 
1621) och den 28 maj 1622 till Henrik Janckow. Den sist
nämnde förpaktade följande år även Lyhundra härad jämte 
skeppslagen och deltog likaledes i senare uppgörelser rörande 
samma områdes arrende (se s. 221).

Bro ocli vatö B ro1 och V ätö socknar voro redan 1525 och än vid mitten 
skeppslag. av 1530-talet förlänta till Tord Persson (jfr s. 222 under 

Väddö), men ingingo till följd av k. brevet den 5 febr. 1538 
i G abriel K ristiern sson  [Oxenstjernas] förläningar. Den 
sistnämnde behöll hela skeppslaget till 1572, då det indrogs 
och sammanslogs med Närdinghundra fögderi (F. 32). Redan 
den 30 jnni 1575 kom dock Jakob Bagge i besittning av 
Bro socken, som hans änka behöll ett år efter hans död (1577). 
Efter indragningen till kronan lades denna socken till Olands 
fögderi (F. 30), dit Vätö förlagts redan 1576. Men vid om- 
regl^ringen 1583 överflyttades såväl Bro som Vätö till Ly
hundra fögderi (F. 36). Genom k. brevet den 9 juli 1591 do
nerades Vätö till drottning Gunilla och innehades efter hennes 
död (1597) av sonen, hertig Johan av Östergötland, som till 
befallningsman där insatte sin fogde över Benhammarsgodsen 
(F. 49), till vilka socknen räknades till 1608. Bro däremot 
låg 1592 under Forsmark (F. 29), men ingick 1594 i det åter
upprättade Lyhundra fögderi (F. 36), med vilket socknen 1600 
lades till Österby bruks län (F. 31). Såväl Bro från 1605 
som Vätö från 1608 tillhörde sedermera perioden ut Lyhundra 
fögderi (F. 36).

Frötuna Till Frötuna skeppslag hörde Länna och Frötuna sock- 
skeppsiag. nar mec[ undantag av femton skattebönder i den s. k. Bergs

hammars fjärding, vilka räknades till Lyhundra härad. Ge
nom ett kungl. brev, utfärdat i januari 1531, fick Lars Tu- 
resson [Tre rosor], vars sätesgård Penningby ligger i Länna 
socken, rätt att uppbära kungsfodringen inom skeppslaget, 
vilket med stor sannolikhet visar, att han redan dessförinnan 
var förlänt med årliga räntan i detta distrikt, i vars besitt
ning han konfirmerades genom k. brevet den 5 juli 1532, och 
som han behöll till sin död (1560), ehuru den kungliga fog
den i Väddö (F. 37) ett enstaka år (1557) omtalas som befall- 
ningshavande även i Frötuna. Aven Lars Turessons dotter 
Brita, som 1562 blev änka efter Lars Fleming, innehade mot

1 Brn socken var på, 1540-talet indelad i åttingar, ay vilka 1547 fyra namn
givas: Röksta, Utål, Ösby och Väsby.
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rusttjänst samma förläning (se k. br. den 29 jan. 1563), som 
hon likväl miste efter Erik XIV:s avsättning. Genom k. bre
vet den 5 dec. 1568 bekom i stället hennes kusins, greve Gu
staf Johansson [Tre rosors] änka, C ecilia  G ustafsdotter 
[Stenbock], Frötuna ̂ socken, som väl igenkallades redan 1572, 
men som hon återfick efter mer än tre decennier genom k. 
brevet den 22 aug. 1604 och då behöll under, hela Karl IX:s 
regering. Den då för tiden till samma socken hörande Råd- 
mansö hade emellertid 1591 ingått i drottning G unillas liv- 
geding (jfr ovan under Vätö) och kom sedan (1597) i hertig 
Johans av Östergötland besittning samt för.valtades till och 
med 1609 av dennes fogde över Benhammarsgodsen (F. 49). 
De oförlänta delarne av skeppslaget lågo däremot efter 1568 
under fogden i Närdinghundra (F. 32) och ingingo 1583 i 
Lyhundra fögderi (F. 36), dit de framgent hörde med undan
tag av åren 1591—93, då de voro förenade med Långhundra 
fögderi (F. 35).

Av ovanstående redogörelse framgår, att skeppslagen, i den 
mån de lågo under kronans omedelbara förvaltning, så gott 
som undantagslöst tilJhörde kringliggande fögderier. Dock 
bildade Väddö (och Frötuna) 1557—60 och samma socken 
(jämte Häverö) 1596—98 ett distrikt, som ej var sammansla
get med något annat territoriellt län.

Under dessa år funnos där följande fogdar:
Peder G u n n arsson ..................................................................... 1557— 1559
Lasse Persson, utn. 1560 ..................................................  1560
[Olof Svensson (jfr F. 4 8 ) ..................................................  1596— 15981

XI. Södertörn.
Med Södertörn förstods i administrativ och kameral mening 

i början av Gustaf I:s regering Svartlösa och Sotholms härad 
samt Värmdö skeppslag. Därmed sammanhörde då även Ekerö 
socken, som nu ligger i Färentuna härad, och Hölebo hä
rad i Södermanland. Av de nuvarande socknarne i Öknebo 
härad, som eljes ej hiträknades, låg en del av Telbo eller 
Öster-Telje jämte Telje stad inom Svartlösa härad.

I Sotholm s härad utnämndes 1523 en fogde, vars distrikt 
dock tyckes omfattat blott Väster- och Österhaninge. Dennes 
efterträdare 1525 hade under sin förvaltning, utom dessa båda

15—162433. Meddel. från Riksarkivet 2: 6. Almquist. Lokalförvaltningen.

F. 37.
(Tab. 4.)

Sotbolms
härad.
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socknar, även Ösmo och därjämte Värmdö skeppslag. I  detta 
område ingick alltså, med undantag av Sorunda (se nedan), 
kela Sotkolms kärad, alldenstund Tyresö socken, som först 
på 1630-talet utbröts från Österhaninge, i likket med flera 
nuvarande kapellförsamlingar, tidigare tillhörde denna socken.

Antagligen var Sorunda redan dessförinnan förlänt, men * 
med vissket vet man blott, att denna socken genom k. brevet 
den 1 sept. 1526 överläts till Peder Hård, som 1528 inne
kade såväl denna som Grödinge socken (i Svartlösa). Samti
digt eller den 25 april 1526 förlänades emellertid Österkaninge 
till Staffan Sasse, ock den 3 aug. 1529 blev även Väster
haninge förlänt till borgmästaren i Stockkolm, Ivar Ivarsson. 
Efter dessa läntagare följde på 1530-talet andra innehavare av 
samma socknar, i det att Måns Svensson [Somme] den 20 
april 1533 erhöll Österkaninge, som dock återkallades den 23 
mars 1539, och B jörn  Pedersson [Bååt] till Eållnäs (f 1570) 
bekom Västerhaninge den 23 juli 1537 ock Sorunda den 26 
febr. 1538 samt behöll dem ända till 1554, då de återkallades.1 
Längre fram förekommo nya förläningar. Genom k. brevet 
den 27 jan. 1559 fick Johan Pedersson [Bååt] kela Sorunda 
socken, som dessförinnan sedan sista indragningen legat under 
Hammersta gård (F. 42). Ehuru den återkallades genom k. 
brevet till Mats Skrivare den 20 aug. 1562, var den fort
farande förlänt ännu ett par år, men kronan behållen 1566. 
Ännu kortvarigare var Hans Classon [Bjelkenstjernas] in
nehav av Västerhaninge, som kan bekom i början av 1560- 
talet, men som igenfordrades redan den 20 aug. 1562, eharu 
samme man enligt k. brevet den 21 aug. 1563 skulle få 
behålla socknen till 1564 års slut. Lika tillfälligt ock 
mindre omfattande var Ture Pedersson [Bielkes] disposi
tionsrätt till Ösmo socken, vilken enligt k. brevet den 12 juni 
1570 inskränktes till blott dagsverkena därifrån. I övrigt 
var häradet under 1500-talets senare decennier anmärknings
värt fritt från större förläningar. Men genom k. brevet den 
28 okt. 1602 (jfr den 17 nov. 1603) fick Hans Classon [Bjel- 
kenstjerna] d. y. under sin sätesgård Vendelsö lägga dels kela 
ösmo socken, som även hans farfader på sin tid innehaft (se 
ovan), dels några hemman i Österkaninge. Eörläningen kon
firmerades den 5 maj 1613 och innehades efter låntagarens

1 Indragningen ay Sorunda omtalas i Uppl. handl. 1554: N. 30.
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död (1620) jämväl av hans änka, E lisabet N ilsdotter,[G yl- 
lenstjerna]. '

Förläningarne inom Svartlösa  härad voro icke mindre om
fattande. Grödinge socken, som på 1520-talet innehafts av 
Peder Hård (se s. 226), förläntes den 15 febr. 1533 till W o lf  
Skrivare och den 10 nov. 1534 till Lam brekt Matsspn, 
vars änka fick behålla den 1535. Är 1538 var socknen igen
kallad, men förläntes då till Svante Sture, som uppbar en 
del av samma års ränta1 och hade kvar uppbörden därifrån2 med 
stöd av Erik XIV:s konfirmation den 18 jan. 15613 långt in 
på 1560-talet, ehuru det är osäkert, om han disponerade den
samma ända till sin död (1567). Men genom k. brevet den 
16 febr. 1569 tillföll samma socken hans änka, grevinnan 
Märta E rik sd otter [Leijonhufvud], som konfirmerades i sin 
besittningsrätt dels den 27 dec. 1571, dels den 30 juli 1573. 
Efter hennes frånfälle i januari 1583 behöllo arvingarne för- 
läningen ännu ett år.4 Av övriga socknar blev Salem redan 
före 1552 förlänt till H ionysius Beurreus, vars sätesgård 
Yällinge låg inom densamma (jfr nedan s. 233). Han erhöll 
bekräftelse på denna förläning 1561 och behöll området till sin 
död (1567).

Men även de kronan behållna delarne av de båda häradena 
ingingo blott delvis i det fögderi, som alltjämt omfattade hu
vudparten av Södertörn och tidvis även områden utanför denna 
landsända. När Mårten Larsson, som sedan september 1535 
varit fogde i Värmdö skeppslag, den 17 juni 1536 utnämndes 
till samma befattning i Svartlösa, omtalas ej Sotholm, vilket 
säkerligen berodde på de förläningar, för vilka ovan redo
gjorts och som då omfattade största delen av sistnämnda di
strikt. Men i november 1537 utsågs Olof Skrivare till fogde 
i båda häradena jämte Ekerö samt dessutom i Hölebo och 
Värmdö eller i hela det område, som ännu på 1540-taJ.et ut
gjorde ett förvaltningsdistrikt, ehuru delar därav voro för- 
länta. Om Bengt Krabbe, som blev fogde 1540, heter det 
nämligen, att han ägde svara till Svartlösa härad, Telje stad,

1 Stockholms slotts uppbördsregister 1538 enligt en anteckning i Sandb. 
saml.

2 Socknen avkortas dock icke i 1544 års räkenskaper.
3 Originalkonfirmationsbrevet tillhörde förr arkivet på Sjö (nn på Trolle- 

holm). Avskrift i RA.
4 Enligt ett register på återkallade förläningar (KA.) skall socknen hava 

revocerats i mars 1584.

Svartlösa
härad.
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Ösmo och Österhaninge socknar i Sotholms härad, Hölö1 och 
Ekerö socknar samt Värmdön jämte »de kronobönder, som 
bodde på Arxön», d. v. s. den västligaste delen av Yärmdö, 
också bekant nnder namn av Hargsö. Känt är emellertid, 
att sistnämnda skeppslag den 1 okt. 1539 förlän tes till Ture 
Peder sson [Bielke], och någon redovisning för denna del av 
fögderiet förekommer ej heller i räkenskaperna vare sig 1540 
eller under de närmast följande åren.2 Fogdedistriktet min
skades 1543 ytterligare genom frånskiljandet av Hölebo härad 
och Telje stad samt 1544 genom överflyttandet av Ekerö soc
ken till Svartsjö fögderi (F. 6). Det återstående området, som 
1544 ånyo utvidgades med den då igenkallade Värmdön, bi
behölls som förvaltningsenhet, till dess att dels Värmdö 1553 
bildade ett eget fögderi (F. 39), dels Ösmo och Sorunda 
samt för en kort tid Österhaninge skärgård3 i första hälften 
av 1550-talet utbrötos och lades under Hammersta gård (F. 
42). När sedan (1558) även Brännkyrka och Botkyrka sock
nar avsöndrats och lagts under Torvesunds gård (F. 10), be
stod det ursprungliga fögderiet av endast delar av Sotholms 
och Svartlösa härads behållna område, som först på 1560- 
talet ånyo utökades dels genom revokation av förläningar (se 
s. 226), dels genom Brännkyrka sockens återflyttning dit 1562. 
Vissa år (1562—65 och 1571—81) fick för övrigt även Värmdö 
ånyo gemensam fogde med huvudfögderiet, och 1570 tillkommo 
även Ösmo och Sorunda, som då icke längre tillhörde Ham
mersta län. Men i förra hälften av 1580-talet frånskildes ånyo 
Värmdö och denna gång definitivt, ehuru ovisshet råder om 
årtalet för utbrytningen (se F. 39). En ännu större inskränk
ning i område led fögderiet, när 1610 Svartlösa härad lades 
under fogden på Svartsjö (F. 6). Då emellertid sistnämnda 
förfogande redan efter ett par år upphörde, återförenades 1612 
med Södertörns fögderi (F. 38) icke blott de socknar i Svart
lösa, som förut tillhört detsamma, utan även Botkyrka, som 
dittills legat under Drottningholm (F. 10) och sedan 1602 
disponerats av änkedrottning Katarina.

T Att denna gång endast Hölö omtalas av socknarne i Hölebo härad beror 
därpå, att de övriga voro förlänta (se F. 63). 1

2 I RKB. 1542 eller näst sista året, innan Värmdö återkallades till krönan,
är i redogörelsen för Södertörns fögderi uppförd även Hargsön, men denna gång 
föreligger troligen en felskrivning för Ekerö, vilken socken enligt räkenskaperna 
dithörde såväl 1541 som 1543. .

3 I skärgården fanns på 1540-talet en underfogde,. Olof Själkar], vars för
valtning upphörde 1548.
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Genom kontrakt, daterat i juli 1626, utarrenderades' Sot
holms och Svartlösa härad för - en tid- av fyra år till Per 
Markusson, som sedan 1624 dessförinnan varit fogde därstä
des. Efter' kontraktstidens utgång förpaktades den 6 juli 
1630 samma område på tre år till Josef Nilsson, som möjligen 
är identisk med den Jonas Nilsson, vilken samma år den 30 
sept. fick ett särskilt kontrakt på Öster- och Västerhaninge 
socknar.

Fogdar i Södertörns huvudfögderi hava varit:
Yaste Joensson [Hård], utn.\ 1523 
Änders Kempe, utn. I525f.
Karl Skrivare, 1 utn. 15302y2 . ..............................................  1530— 1533
Nils Götesson, utn. 1533g ..................................................  1533— 1536
Mårten Larsson, utn. 1536 y  (jfr F. 3 9 ) ..................  1536[— 1537"
Olof Skrivare, utn. 1 537 T T ..............................................  1537 *— 1539°
Bengt Krabbe, utn. 1540 u, d. . . , ................................. 1540— 1543
Nils Helsing .......................................................  • 1544
Joen Stallsven . . . . ....................... ‘ ...................................  1545— 1550
Lambrekt Didriksson, utn. 1551J . . ................................  1551— 1553
Håkan L e h c k ....................................................................  1553— 1554
Mats Persson S k r iv a r e ...........................................................  1555— 1559
Henrik Påvelsson, utn. 1 5 6 0 f .........................................  . 1560— 1561
Mats Persson S k r iv a r e .................. : ...................... ånyo 1562
Erik Larsson, dömd fr. tjänsten 1 5 6 3 § ...........................  1563
Jöran Larsson , .................. ....  1563— 1567-
Per Staffansson . . . . . . . . . . ...........................  1568— 1570.
Måns Persson  ..............................................................  1571— 1579
Jöns Västgöte . . . : . . ..........................   1580
Måns P ersson .................. : - .....................................ånyo 1581
Anders Bengtsson .....................................................................  1582
Erik Eriksson . . .. . s ................................ .■ .1 5 8 4 — 1585
Jon S v en sson .......................: .................................................. 1586
Måns Birgersson (jfr F. 4 2 ) .................. . . . . . . .  1587— 1595
Hans Hindersson .................................................... . " . . .  1596
Olof Nilsson * : .........................................................................  1597

F. 38.
(Tab. 1 och7.)

Kristoffer Bagge . . ' . . . ..................................................  1599— 1605
Erik Nilsson Luva  .......................... ... ................... 1606— 1611
Lars O lo fsson .............................................................................. 1 6 1 2
Jöns Andersson . . ................................................................  1613
Per Andersson. . . . . ( . " .................. .... ...........................1614— 1615
Johan Persson  .................. ................................1616 — 1618
Henrik Isaksson •................................ 1619— 1621

1 Karl Skrivares fullmakt • är i registraturet antecknad utan angivande av 
distrikt. Han efterträddes emellertid av Nils Götesson, som 1533 i juni fick 
fogdebrev »på Karl Skrivares fögderi», och den förre var enligt 1536 års RKB. 
fogde i Svartlösa härad sämt Hölö och Ösmo socknar eller oförlänta delar av 
Södertörn.
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Jöns Isaksson .............................................. .... ...........................  1622— 1623
Per Markusson (arr. fr. 1 6 2 6 ) ..............................................  1624— 1629
Josef Nilsson (a r r .) ..................................................................... 1630

Värmdö Värm dö skeppslag, som omfattade blott en enda socken 
skeppslag. mec[ gamma namn, numera delad i flera, bestod eljes av ej 

mindre än fjorton »fjärdingar».1 Av ditbörande öar var Lju- 
sterön delad i två bälfter, av vilka den nordligast belägna van
ligen liksom nu räknades till Åkers skeppslag, men tidvis bade 
gemensam förvaltning med Värmdö. Inom sistnämnda område 
fanns 1523 en fogde, vars distrikt beskrives som »skiplagen 
ocb Värendön», vare sig nu detta uttryck får fattas som lik
tydigt med Värmdö skeppslag eller innebär, att fögderiet 
sträckte sig utöver' dettas gränser.2 Längre fram eller den 
27 sept. 1527 förläntes emellertid Hemmesta och Ingarö fjär- 
dingar till Anna B engtsdotter [Lillie] till Tyresö, som se
dan 1520 var änka efter Erik Ryning. Hon gifte 1528 om 
sig med Gudmund Persson [Slätte], och denne fick den 4 
juni 1531 konfirmation på denna förläning. Däremot är det 
icke bekant, huruvida densamma ägde bestånd, när Värmdö 
i september 1535 fick en fogde, vars distrikt följande år ut
vidgades till hela Södertörn. I det föregående är emellertid 
omtalat, hurusom sedan hela Värmdö den 1 okt. 1539 förlän
tes till Ture Pedersson [Bielke], samt att skeppslaget 1544 
var igenkallat ocb tilldelat Södertörns fögderi (F. 38). År 
1553 bade socknen dock en egen fogde, vars distrikt då om
fattade även Österhaninge skärgård. Sedan denna 1556 åter 
förenats med Södertörn, var Värmdö fögderi inskränkt till 
skeppslaget. Det hade egna fogdar (F. 39) 1553—61, 1566— 
69 ocb 1584—90, men var dessemellan sammanslaget med hu- 
vudfögderiet (F. 38). Åren 1584—90 låg under fogden i 
Värmdö även Åkers och Ryds skeppslag (jfr F. 4), men de 
bortföllp 1591, och samma år lades Värmdö omedelbart under 
Stockholms slott (F. I).3 Först ett enstaka år (1599) ocb

1 Jfr F o r s s e l l , a. a., s. 298, som uppger fjärdingarnes antal till tio. I 1571 års 
hjälpskattelängd uppräknas emellertid följande: Arxö, Farsta. Hemmesta, Inga, 
Norr-Ljusterö, Södra Ljusterö, Orminge, Rudma [1. Rambo], Siggesta, Skägga, 
Skäre [som kallas »åtting» 1533], Svartsö [»Svartsjö bröd» 1533], Vindö och 
Yäsby. Rörande dessa fjärdingars omfattning se Sandb. saml. Y Y . ocn jfr T ham , 
Beskrifning öfver Stockholms län (1880), s. 199— 209. Utanför fjärdingsindel- 
ningen stodo alla frälsebönder inom skeppslaget.

a Enligt RKB. 1527 inlevererade s. å. »Långe Peder Jönsson» hjälpskatten 
från Yärmdö, som alltså då troligen utgjorde en förvaltningsenhet.

8 Se k. brevet 18 nov. 1590 till Nils Biug att vederkänna Yärmdö socken 
tillika med Stockholms slott och stad.
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därefter under ett decennium (1613—23) funnos väl i skepps
laget ånyo fogdar, som avlämnat självständiga räkenskaper, 
men eljes hörde detta under Stockholm till periodens slut, så 
vitt man kan döma av de visserligen fragmentariska redovis
ningar, som ännu finnas i behåll.

De förläningar, som utdelades inom skeppslaget, omfattade 
vanligen endast större eller mindre godskomplex och kunna 
därför i allmänhet bär förbigås. Dock kan nämnas, att Hem
mesta ocb Ingarö fjärdingar åtminstone 1564 innehades av 
sekreteraren Måns Jönsson, ocb att Skägga fjärding 1572 
var förlänt till S ig frid  Preston (»Sigfrid Engelsman»), från 
vilken den dock igenkallades redan i oktober 1573. Vidare 
var Norr-Ljusterö (22 hemman) på 1570- ocb. 80-talen förlänt 
till Per Brahe, och innehades även av hans son Abraham  
Brahe åtminstone åren 1602—29.1 Det bör framhållas, att 
detta förfogande troligen inverkat på den senare och ännu 
bibehållna fögderiindelningen. När nämligen Värmdö 1613 
åter blev eget förvaltningsdistrikt, undantogs den då förlänta 
delen av Ljusterö, vilken lades till Seminghundra fögderi 
(F. 5). Den tillhör ännu i dag Åkers skeppslag.

Under de år, då Värmdö var självständigt, funnos där föl
jande fogdar:

Tord Persson, utn. 1523 f§.
Långe Peder Jönsson ................................
Måtten Larsson, utn. 1535 g (jfr F. 38).
Jöns H e ls in g ..............................................
Hans V å gh a ls ..............................................
Anders V ästgöte ........................... ....
Mårten T idekesson .....................................
Joen E ngelbrektsson ................................
Sven N i l s s o n ....................... -.....................
Måns O l s s o n ..............................................
Johan Sasse...................................................
Karl H ansson ..............................................
Anders J a k o b s s o n .....................................
Jöns Joensson . . ................................ ....
Önde L a rsson ..............................................
Ingolf Bengtsson.........................................
Per M å n s s o n ..............................................

' F. 3i>.
1527  (Tab. 2 och7.)

1 5 5 3 — 1557  
'  1558  

1 5 5 9 — 1 560  
1561  

1 5 6 6 — 1569  
1 5 8 4 — 1588  

1589  
1599  
1613  

1 6 1 4 — 1 615  
1 6 1 6 — 1619  

1 620  
1621  

1 622  —  1 623

1 Ett åberopat k. brev å denna förläning lär enligt uppgift i Uppl. handl 
1621: N. 8 hava tillhört verifikationerna i Onde Larssons räkenskap för år 
1620, som dock är förkommen.
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Tynningö Till Värmdö socken hör Tynningö, som 1545 brukades mot 
gård. avrad1 och 1550 låg under Stockholms slott. Kort därefter 

upprättades där en kunglig avelsgård. Den först omnämnde fog
den hette Peder Hansson. Efter hans död tillträdde den 19 
jan. 1553 Staffan Juul, och först från hans tid finnas räken
skaper.2 Ar 1559 förläntes emellertid Tynningö jämte åt
skilliga andra gods på Värmdön till Jakob B agge,3 som er
höll konfirmation därpå den 6 okt. 1560, och fogden flyttade 
med aveln till Tuna gård i Åkers socken (det forna Biskops- 

Tuna gård. Tuna, som på 1550-talet någon gång kallas Kungs-Tuna), 
vilken tidigare varit säte för biskopsfogden i Roslagen (F. 54). 
Här blev dock fögderiet ej långvarigt, ty i januari 1561 be- 
finnes gården vara förlänt till C laudius C olla rt (Gallus), 
som behöll den under Erik XlV:s regering. Tuna förläntes 
sedermera genom k. brevet den 7 okt. 1568 (jfr den 3 juli 
1570) till Clas F lem ing (jfr ovan F. 5), efter vars död (1597) 
gården genom hertig Karls brev den 8 dec. 1600 överläts till 
A xel R yn in g  (jfr k. brevet den 7 juni 1603).

Fogdar vid Tynningö, resp. Tuna, voro:
F. 40. Peder H a n s s o n ......................................................................... 1551— 1552

(Tab. 1 och7.) Staffan Juul ..............................................................................  1553— 1560

Nacka och Åven vid Nacka hammarsmedja och den därmed på 1570- 
Vätiugebruk. talet förenade Y ätinge krutkvarn i Huddinge (n. m. Nacka) 

socken fanns från slutet av 1550-talet en fogde, som dock re
dogjorde blott för bruket. Detta byggdes från 1556 av Mar
kus Klingensten och var färdigt 1559, då driften begynte. 
Redogörelser för denna, ehuru  ̂med åtskilliga luckor, finnäs 
eller hava funnits från åren 1559—1621. Genom fullmakt 
den 26 mars 1595 bemyndigades Willem de W ijk att utöva 
högsta uppsikten. Genom kontrakt den 28 april 1625 fingo 
Abraham Werden och konsorter rätt att vid Nacka upprätta 
ett mässingsbruk.

De fogdar, som här äro kända, voro:
F. 41. Markus Hansson S k o tte ......................................... ....  1559— 1562

Olof H a n sso n ..............................................................................  1563

1 Gust. I Reg., D. 17 (1896): s. 9: Öppet brev för Jöns i Tinninge, att han 
må njuta det hemman han bor opå, så länge han förmår utgöra det avrad, 
därutav gå plägar. Datum Stockholm 6 jan. [1545].

2 Bevarade äro räkenskaperna för åren 1553, 1554 ochs 1556. Från Tuna 
saknas numera de redogörelser, som avlämnats för åren 1559— 60.

3 Redan 1547 hade Jakob Bagge Bo och Lännersta i förläning på livstid 
(Sandb. saml.). —  Ännu 1627 ägdes Tynningö av sonen Johan Bagge (f 1636).
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Erik Jöransson  ...................................................  1564— 1565
Simon Hindersson, utn. 1566 \ 2 ................................................  1566— 1569
Isak Nilsson1 .........................................................................1571— fl5 8 7
Erik Linnarsson . . . . ' . ...................................................... 1593
Nils Larsson2 .............................................................................. 1595— 1603
Mats P e d e rsso n .........................................................................  1611

Av större betydelse’’ var det fögderi, som 1552 upprättades 
vid Ham m ersta gård, vilken alltsedan domen i Lödöse 1528 
tillhört konungen, men ej tidigare framträtt. Följande år (1553) 
hade fogden där i befallning även Ösmo socken, i vilken går
den är belägen, samt dessutom »några bönder i Östra och 
Yästra Haninge samt K. Maj:ts arvgods i samma socknar». 
Men 1554 flyttades fogdesätet till H äringe (i Västerhaninge), 
som året förut igenbördats från fru Ingeborgs arvingar (se ovan 
s. 60 och 67). Distriktet vidgades samtidigt och omfattade, 
utom vad som tidigare legat under Hammersta, även Sorunda 
socken samt några hemman i Brännkyrka. Däremot tillhörde 
då ej längre andelen av Haningesocknarne. Territoriellt län 
låg sedan under Häringe till 1570, om det även minskades 
genom den förläning, som Johan Pedersson [Bååt] innehade 
åren 1559—64 (se s. 226) och som bestod av hela Sorunda socken. 
Men den 17 okt. 1572 bortbyttes Hammersta till amiralen Hen
rik  A rv idsson  [Gyllenankar],3 mot Yällinge (i Salem), som 
tidigare innehafts av dennes svärfader, Dionysius Beurreus, och 
efter fogden Erik Helsings avsättning 1573 lades Häringe som 
ladugård under Stockholms slott, vars fogde gjort särskilda 
räkenskaper för denna gård 1575—81. Vid Häringe bodde 
under samma tid endast en skrivare, Anders Larsson, vilken 
emellertid blev fogde 1582, då fögderiet återupprättades. Dit 
hörde då även Hammersta, som 1579 återfallit till de kung
liga arvgodsen, men genom k. brevet den 26 juli 1585 förlän
tes denna gård till hertig Magni dotter Lucretia,4 vars 
man, K ris to ffe r  W ernstedt, den 3 mars 1589 fick tillstånd

t

1 Räkenskaper från Isak Nilssons tid finnas i behåll endast från 1579. Att 
han kvarstod i sin befattning till 1587 och att han s. å. avled, framgår av k. 
brevet 22 dec. 1587 angående underhåll för hans änka.

2 Enligt hertig Karls brev den 6 mars 1599 till ståthållarne på Stockholms 
slott skulle Nils Larsson då avsättas, men han kvarstod icke desto mindre 
ännu 1603 i samma befattning.

3 Jfr donationsbrev för densamme den 31 dec. 1572 och brev till ståthål
larne på Stockholms slott redan den 26 aug. s. å. (Rreg.).

4 Först den 5 okt. 1586 avgick dock K. Maj:ts befallning till fogden (>N. 
N.») att inventera Hammersta Kristoffer Wernstedt tillhanda. Jfr f. ö. k. bre
vet 18 jan. 1587.

Hammersta 
och Häringe 

gårdar.
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att ännu ett år behålla densamma. Den återkallades därefter 
den 8 maj 1590. Under några av de följande åren (1591—93 
och 1600—01) bodde fogden i Södertörns fögderi (F. 38) på 
Häringe, som således då saknade egen fogde. Såväl Häringe 
som Hammersta blevo den 21 april 1605 inventerade från kro
nan till hertig Johan av Östergötland, som i övrigt inom Sö
dertörn ägde 28 hela hemman av arv- och egnagodsen. Sam
me fogde, som tidigare redogjort för gårdarne, bibehölls dock 
vid sin syssla och avlämnade som förut räkenskaper till kam
maren (F. 52). Efter hertig Johans död (1618) övergingo 
gårdarne i enlighet med skiftesbrevet den 31 juli 1619 i her
tig Karl Filips ägo. När även denne avled, utarrenderades 
de jämte åtskilliga strögods (162/3 arv- och egna, 10lA krono- 
och 9 skattehemman samt ett fiske) för kronans räkning till 
den siste fogden, Frans Larsson, som därvid till kompanjon 
hade Egidius van Eich, enligt ett kontrakt den 25 juli 1622, 
som fick kunglig konfirmation den 26 sept. samma år. Kon
traktet lydde dock åtminstone till en början blott på ett år, 
och enligt en anteckning i Sandbergska samlingen var Abra
ham Cabiljau 1625 innehavare av samma arrende. Även den
nes hesittningstid blev dock ej långvarig, ty den 28 april 
1628 förlänades såväl Häringe som Hammersta till G ustaf 
K arlsson  Horn (f 1657).

Gårdsfogdar voro:
F. 42. Jöran Nilsson, utn. 1552 y ................................................... 1552—1558
(Tab. 7.) Hans V ågh a ls ................................................................ ....  . 1560— f  1562

Erik Larsson (jfr F. 3 8 ) .......................................................  1563
Simon M årtensson ................................................................ ....  1564— 1567
Mikael E rik sson ....................................................... ....  1568— 1569
Erik H e ls in g ..............................................................................  1570— 1573
Erik Björnsson.(jfr F. . 1 ) .......................................................  1575— 1581
Anders L a r s s o n ............................................................................1582—1590
Måns Birgesson (jfr F. 3 8 ) ..................................................  1591— 1593
Hans J öra n sson .........................................................................  1594— 1599
Kristoffer Bagge (jfr F. 3 8 ) ................................................... 1600— 1601
Hans J öra n sson ...........................................................  ånyo 1602
Frans Nilsson, tilltr. 1602f§L  ,  11603— 1623
Egidius von Eich . . . f(arr- fr' 1622) ' ' ' | l6 2 2 -1 6 2 3
Abraham Cabiljau (a r r .) .......................................................  1625[— 1628]
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XII. Arv- och egnagodsen.
Under hela 1530-talet lågo alla arvgods i Uppland under 

en enda landbofogde, vars distrikt dessutom omfattade Sträng
näs’ och Västerås’ stift. Fogden bodde åtminstone att börja 
med på Ekholmen (se F. 13). I detta väldiga fögderi ägde 
Gustaf I redan 1531 ej mindre än 526 hemman, av vilka 217 
räknades till Uppland.1 Dessa senare voro till större delen 
fördelade på rättaredömen, varmed menades ett antal gårdar, 
som stodo under uppsikt av en rättare. Denne var själv en 
landbo, som ägde att inför fogden svara för ordningen och väl 
även för avradens utgörande i sitt distrikt, som vanligen upp
kallades efter rättarens hemsocken eller namnet på det hem
man han brukade. Antalet landbor i varje rättaredöme väx
lade ganska starkt. Ovannämnda år funnos sådana med en
dast två och andra med ända till 17 hemman. Längre fram 
förekommo de, som omfattade ännu flera gårdar. Allt efter 
arvgodsens mer eller mindre talrika förekomst inom orten lågo 
dessa än samlade inom en enda socken eller voro spridda över 
ett större område, någon gång omfattande flera härad. Stun
dom kunde också två närbelägna gårdar tillhöra olika rättare
dömen, oaktat dessa senares övriga hemman voro jämförelse
vis avlägsna. I 1531 års jordebok uppräknas de olika rätta- 
redömena allt efter de olika förvärvssätt, varigenom de kom
mit i konungens händer. Där talas sålunda om arvgods efter 
fru Sigrid (Holms, Heslinge och Rasbo rd.), gamle herr Stens 
köpgods (Östuna och Medelby rd.), Gripsholmsgods (Kettil- 
sta rd.), Uppsala domkyrkohemman (Söderby rd. på Munsön) 
o. s. v. Sex rättaredömen hava dock ingen sådan ursprungs- 
beteckning och i dem ingå åtminstone delvis verkliga arvgods. 
Konungens egna köpgods, hittills endast nio, hava ännu icke 
tillagts något rättaredöme. En särskild klass för sig bilda 
de igenrappade prebende- och klostergodsen, som hade kvar 
sina gamla namn, men möjligen var för sig stodo under en 
rättare. Av de förra möta redan nu Erasmi, Margaretse och 
Quinque vulnerum prebenden,2 men av de senare förekommo

1 Jordeboken av 1531 över arv och eget förvaras bland Handl. rör. Vasa- 
godsen, 2 (RA.).

2 Till dessa bör också läggas Fullerids (1. Fullerö) rättaredöme, som i jorde
boken förts till gods ntan ursprungsbeteckning, men tvivelsntan är detsamma 
som Fullerö forna prebende.
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Ekholmens
landbo-
distrikt.

ännu blott de fyra gårdar ocb sex torp, som åtföljt Skällnora 
gård från Vadstena kloster. Av s. k. huvudgårdar ägde slut
ligen konungen hittills i hela landskapet blott Ekholmens 
gods (Örbyhus omnämnes ej).

Nästa behållna jordebok är från år 1535, och skiljer sig 
föga från den förra. Hemmanens antal har icke heller syn
nerligen ökats (235), men under de närmast följande åren 
skedde detta i så mycket raskare takt och nödvändiggjorde 
inom kort ,en uppdelning av fögderiet. Därvid ej blott från
skildes Södermanland och Västmanland, men även i själva Upp
land uppstodo flera landbofogdedistrikt. Sedan besittnings
rätten till Örbyhus 1538 tryggats genom en slutgiltig upp
görelse med de förra ägarne (se ovan s. 65) och Ekolsund 
förvärvats 1541, blevo nämligen dessa gårdar jämte Ekholmen 
säten för var sin fogde, och ett fjärde distrikt bildades på 
1550-talet med Venngarn som medelpunkt, varjämte ett femte 
fögderi tillkom 1558, vars underlydande landbor huvudsak
ligen voro bosatta i Roslagen. Slutligen hörde Färentuna 
härad och Södertörn till rent södermanländska landbodistrikt, 
till dess att dessa områden (jämte Hölebo härad) 1557 kommo 
att utgöra ett särskilt fögderi. Denna indelning avser dock 
blott Gustaf I:s egen regeringstid, och blev således ej lång
varig. Den är delvis anknuten till de gårdslän, som vi tidi
gare lärt känna, och ehuru även avelsgårdarne tillhörde arv
godsen, fingo de fogdar, som där hade sina säten och som 
hade kringliggande landbohemman under sin förvaltning, 
även andra uppgifter, delvis i egenskap av häradsfogdar, 
och de få således ej ens ur modern synpunkt betraktas blott 
som konungens privata tjänare. Här nedan skola därför, jämte 
några uppgifter om varje distrikts omfattning, intagas fogde
längder blott i de fall, då dessa ej sammanfalla med de förut 
meddelade, till vilka i övrigt hänvisas.

De till Ekholm en (jfr F. 13) hörande landbohemmanen 
voro ursprungligen 44 gårdar, alla belägna i hemsocknen 
Yeckholm. Men under därvarande fogde lydde därjämte efter 
vad ovan omtalats under 1530-talet alla arvgods i såväl Upp
land som Södermanland. Ar 1541 fick fögderiet ett minskat 
omfång, som likväl omfattade strögods över en stor del av 
södra Uppland. Antalet landbor var enligt Summarum sam
ma år över 200, fördelade på sätt nedanstående översikt ut
visar :
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Rättaredömen
/

Härad Socknar1
Antal

land
bor torp

E k h o lm e n .................. Trögd .................. Veckholm . . . . 23 5

Hellesta . . . . . ' . .................. » . . . . ' 23 2
M ö s a ........................... », .................. Lillkyrka (5) . . 25 2
G u d i ................... » .................. Boglösa (2) . . . 18
M a rb y ........................... » .................. Bond-Arnö . . . 14

M ed elb y ...................... Asunda . . . . . . Tillinge (5)2 . . . 12

H e s s l e ...................... j Lagunda . . . .  

Hagunda . . . .
|>Fittja (5) . . . . 18

T o r r e s t a ..................j B ro ...................... .

H å b o ......................
jKalmar (6) . . . 16

Arenberga . . . . . j Erlinghundra . . 
Vallentuna . . .

|Husby (5) . . . . 13

Skällnora (jfr F. 3) j » . . .

Sollentuna . . ' .
jFresta (5) . . . . 7 9

E d e b y ........................... Närdinghundra. . Almunge (2) . . . 9

H u s b y ...................... |
Ulleråker . . . .  

Erlinghundra . .
jBondkyrka (3) . . &

Å s ta d a ...................... |
Rasbo ..................

Oland ..................
J-Rasbo (2) . . . . 3

S a n d ik a ...................... Frösåker . . . . H a r g ...................... 2

R is b e r g a ..................j Långhundra . . . 
Seminghundra . .

jöstuna (8)- .. . . 16

Summa 207 18

Landbofogden, som från 1547 ej längre disponerade själva 
Ekholmens gård, där en särskild gårdsfogde (F. 13) då till
sattes, fick eljes samma år sitt distrikt utvidgat med ett nytt 
rättaredöme (Vads), vars flesta hemman lågo dels inom Fjärd
hundra, dels i Siende härad av Västmanland. A  andra 
sidan förlädes av ovannämnda rättarelag Edeby, Ästada och 
Sandika före 1543, Risberga före 1545 samt Husby något senare 
under Örbyhus (F. 45). Men 1552 redovisades hemmanen ej längre 
i rättaredömen, utan blott efter deras belägenhet i härad och

1 Den namngivna socknen är den, i vilken rättaren bodde. Funnos ströhem- 
man i flera , socknar, är dessas antal i denna tabell angivet genom en siffra 
•inom parentes.

Tvä, landbor tillhörde Torstuna härad och socken.
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socknar. Ehuru antalet gårdar tillväxte, synas gränserna för 
det område, inom vilket de lågo, ej undergått några växlingar 
förrän 1556, då de västra häradena (Bro, Håbo, Erlinghundra, 
Vallentuna och Sollentuna) lades dels under Venngarn (E. 17) 
dels under Ekolsund (F. 44). Sistnämnda län förenades emel
lertid 1564 med Ekholmens landbofögderi under en gemensam 
fogde, som kvarstod till och med 1568. Dels genom den för- 
läning, som sagda år gavs åt hertigparet av jSachsen och som 
omfattade bl. a. Venngarn och Ekolsund jämte en mängd un
derlydande arv- och egnagods, dels genom bildandet av Ek
holmens friherreskap för Pontus de la Gardie, dels slutligen 
genom 1572 års skifte, som hade till följd återstående hem
mans fördelning mellan Johan III och hertig Karl, minskades 
emellertid konungens egendomar högst betydligt inom södra 
Uppland. Detta föranledde till en sammanslagning av även 
återstående distrikt, så att Johan III:s arvgods inom hela 
Uppland med Södertörn åtminstone från 1570 förvaltades ge
nom en enda fogde,1 som för övrigt från 1573 hade under sig 
konungens landbohemman även i Västmanland (jämte Re- 
karne). Detta fögderi upphörde i slutet av 1580-talet, då efter 
vad redan omtalats, uppsikten över arv och eget inom varje 
territoriellt distrikt fördelades på häradsfogdarne.8

I anslutning till denna redogörelse kan således, utan hän
syn tagen till det växlande distriktsomfånget, en fogdelängd 
framkonstrueras, vilken börjar med Ekholmens landbofögderi 
vid tiden omkring 1530 och slutar först 1589:

F. 43. Anders Simonsson3 ..................................................................... 1528— 1535
(Tat). 1 .) Gottorm Nilsson (jfr F. 4 4 ) ..................................................  1538— 1540

Olof H an sson ..............................................................................  1541
Hans J ön sson ..............................................................................  1542— 1546
Anders Håkansson .....................................................................  1547— 1554
Jon S k r iv a r e ..............................................................................  1555— 1557
Kristoffer P e r s s o n .....................................................................  1558— 1562
Erik D a lk a r l ..............................................................................  1564— 1568
Tomas H indersson ..................................................................... 1570— 1572
Jöns T rulsson .............................................................................. 1573— 1576

1 Tomas Hinderssons fögderi omfattade 1570 sammanlagt 404 gårdar, av 
vilkao42 tillhört drottning Margareta.

2 Ar 1591 voro konungens arvgods inom Uppland till ett sammanlagt antal 
av 320 fördelade på följande sätt (fögderinumren med fetstil): F. 4: 19; F. 6: 
60: F. 11: 56; F. 20: 19; F. 24: 92; F. 26 : 33; F. 35: 1 ; F. 38 : 40.'

3 Vid sidan av Anders Simonsson redovisade 1530 herr Peder A lg o t i  för 
en mindre del av arvgodsen i Uppland (fem rättaredömen) och Södermanland.
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Lärs J ö n s s o n ................... ......................................... . . . . 1 5 7 7 — 1 584
Torkel B ö r ie ls s o n ......................................... ...................... .....  1 5 8 6 — 1 589

Av de arvgodsdistrikt, som funnos vid sidan av huvudfög- 
deriet, tillkom Ekolsunds 1542, då den förutvarande fogden på 
Ekholmen flyttade till detta ställe, sedan han på sin gamla 
plats efterträtts aven ny befattningshavare. Från början voro 
de hemman, som lågo under själva gården, dock ej flera än 
ett trettiotal, fördelade i tre rättaredömen. Men 1543 blev 
antalet betydligt ökat, sedan de biskopsstolslandbor, som dittills 
lytt under Arnö gård (F. 19), införlivats med arvgodsen och 
lagts till Ekolsund! Godskomplexet fick då följande utseende:

Rättaredömen Härad Socknar Antal
landbor

a) A rn ö f. d. bi sk op sgo d s (se ned m s. 2^7) . . . . 72

b) f. d. V årfrn b erga  k lo ste rg o d s

S ö d e r b y ...................... Erlinghundra . . Norrsunda . . . . 6

c) ga m la  E k o lsu n d sg o d s :

R ä fsta ........................... Lagunda . . . . Kulla m. fl. . . . 8

B e lls u n d a .................. . . . . Hjelsta m. fl. '. . 13

E l l a ............................... Erlinghundra . . H u s b y .................. 8 .29

Summa 107

Några år efteråt tillkommo tre nya rättaredömen (Husby,1 
Ramby2 och Kölsvik3), delvis belägna i Trögd och således 
sida vid sida med Ekholmsgodsen, men antalet landbor var 
dock ännu vid 1550-talets mitt ungefär detsamma, beroende 
därpå att de inom Erlinghundra härad belägna hemmanen då 
lades under Venngarn (F. 17). Troligen bodde fogden vid 
samma tid på Sjö i Holms socken (jfr ovan s. 191). I början 
av 1560-talet upphörde fögderiet till följd av återsamman- 
slagning med Ekholmen (F. 43). Dessförinnan funnos här 
följande fogdar, av vilka några vissa år voro jämväl härads
fogdar i Lagunda:

1 Husby kungsby i Bro socken hörde .till fögderiet redan 1544.
8 Ramby, som omfattade hemman, vilka tillhört dekanatet i Uppsala, hade 

tidigare legat under Uppsala gård (F. 2U).
3 Kölsvik (i Näs’ socken, Bro härad) bestod av Vadstena klosters i sju härad 

spridda 26 egendomar inom Uppland och Södertörn. Se Ög. handl. 1545: N. 7 
och jfr  Hist. handl. 16: 1 (1897): s. 235 och 237.

Ekolsunds
landbo-
distrikt.
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F. 44.
(Tab. 1.)

Yenngarns
landbo-
distrikt.

Örbyhus’
landbo-
distrikt.

Gottorra Nilsson, tilltr. 1542f (jfr F. 1 1 ) . . . . . .  1542 — 1544
Anders B a g g e ..............................................................................  1545— 1549
Hans Skrivare (se F. 1 8 ) ....................................................... 1550
Knut Bengtsson (se F. 1 8 ) ..................................................  1551— 1552
Peder Larsson [till H a m r a ] ..................................................  1553— 1558
Jakob Persson.................. • .......................................................  1558— 1563

För de landbor, som efter upprättandet av Yenngarns gårds- 
län, lades under detta, redovisade gårdsfogden (F. 17). Arv- 
och egnagårdarne bland dessa utgjorde 1556 ett antal av 69, 
belägna dels i Håbo ocb Erlingbundra, dels i Sollentuna hä
rad. i

Antagligen förvaltades de gårdar, som 1525 medföljde be- 
sittningstagandet av Örbyhus (se ovan s. 63), av fogden i 
Tierps m. fl. härad (F. 26). Åtminstone var detta händelsen 
redan 1536 eller två år före den slutgiltiga uppgörelsen av 
samma förvärv. Rörande omfattningen av dessa gods vet 
man, att de 1541 bestodo av 95 hela hemman, nio torp, sex 
utj ordar och fyra kvarnar, av vilka sistnämnda Yattholma 
likväl låg öde. Hela komplexet var då delat i sex rättare- 
dömen.1 Men redan året därpå avpressades hustru Brita ännu 
ett rättaredöme (Lissa), och under de närmaste åren utvidga
des possessionen dessutom högst betydligt dels genom över
flyttning av först tre, sedan ytterligare två rättaredömen från 
Ekholmens län (F. 43), dels därigenom att konungen till arv 
och eget vederkände två rättaredömen (Myreby och Holmsån- 
ger), vilka förut räknats som dels S:t Eriks, dels biskopsstolens 
egendom och efter dessa godsslags reduktion tidigare legat 
under Uppsala gård (F. 20). Vid halvsekelskiftet lades till ovan
stående nitton prebendegods från Uppsala domkyrka och fem 
rättaredömen, som före samma tid varit anslagna till Stock
holms hospital.2 Arv och eget under Örbyhus kom på detta 
sätt att bilda en betydande godskomplex av följande utseende:

1 I 1540 års länsregister nämnas av dessa blott fyra (Medelboda, Österby, 
Yanesta och Egby).

2 Då Gustaf I anses hava riktat Danvikens hospitalsinrättning genom det 
donationsbrev, dat. 24 juli 1557, som tillförsäkrade densamma de fem gårdar 
utanför Stockholm, vilka den ännu innehar, kan det vara skäl ihågkomma, att 
han dessförinnan för egen räkning avhänt hospitalet dess betydliga jordegen
dom, till större delen f. d. Klara klostergods. ■ Ensamt den del, som lades un
der Örby, utgjorde 92 hela hemman, för vilka de fattiga under den mellan- 
iggande tiden fingo vederlag i tiondespannmål allt efter behovet enligt k. brevet

30 jan. 1552.
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Rättaredömen Härad Socknar
Antal

land
bor torp

a) före 154 1 :

Medelboda . . . j V e n d e l ..................

T ie rp ......................
Jvendel (5) . . . 32

Ö sterby...................... Oland ...................... Film (2) . . . . 19

Yanesta...................... Norunda o. . . . Tensta (2) . . . 12

E g b y ...................... |
» . . . .

B ä lin ge ..................
jskuttunge (2) . . 18

K u n s t a ..................j Norunda . . . .  
O l a n d ..................

j>Lena (2) . . . . 7

Torkareby.................. Y aksala................... Vaksala (2) . . . 7

Lissa (1542) . . . j Bro o. Frötuna sklg 
Lyhundra . . . .

j-Bro ( 3 ) .................. 6 101

b) f. d. S :t  E r ik s -  och b isk op sg od s (1543):

M yre b y ...................... Y å l a ...................... Harbo (3) . . .. . 8
Holmsånger . . . . Norra Roden . . Vessland . . . . 5 13

c) f. d. prebendegods (1547 öch 1551):

Prebenda Eschilli . Seminghundram.fl. Skepptuna (4) . . 7
Eullerö1 . . . . . . Yaksala m. fl. . . Gamla Uppsala (4) 12 19

d) f. d. h o sp ita lsg o d s  (1551):

H ernevi...................... Bro m. fl................ Bro ( 3 ) .................. 7
T u n a ........................... Erlinghundra m. fl. Alsike (11) . . . 25
Öresta . . ! . . . Vallentuna . . . Ångarn (3) . . . 11
Snuttersta2 . . . . Seminghundra m. fl. Marki m (8) . . . 28
Bryttjegård2 . . . Väddö sklg m. fl. Häv.erö (3) . . . 21 92

e) f. d. Ek.holm en-g.ods:

E d e b y ......................

A s ta ...........................

Sandika .................. se ovan F. 43 (s. 2 3 7 ) ........................... 42

H u sb y ......................

R isberga..................
■

Summa 267

10

10

1 Eullerö prebende lades under Örbyhus till följd av k. brevet 18 dec. 1547. 
Gust: I  Reg., D. 18 (1900): s. 887.

2 Om Snytersta, som skänktes till S. Klara kloster 1288 av konung Magnus 
Ladulås, och Bryttjegård, som blev samma klosters egendom genom byte med 
ärkebiskopen 1460, se Nokdbekg, S. Clar* minne (1727), s. 20— 23 och 60.

16— 172433. Meddel. från Riksarkivet 2: 6. Almquist. Lokalförvaltningen.
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Häradsfogdens befattning med arvgodsen upphörde 1551, då 
en särskild landbofogde tillsattes, vilken 1557 bodde på Berga 
gård. Samtidigt med att denna 1558 ombildades till avels
gård (F. 32Vs), delades landbofögderiet genom upprättandet 
av en särskild fogdesyssla för arvgodsen i Roslagen (F. 46). 
De hemman, som fortfarande räknades tillhöra Örbyhus’ di
strikt, ombändertogos 1563 av därvarande gårdsfogde, men 
fingo 1566 ånyo självständig förvaltning. Detta år hade dock 
antalet gårdar nedgått till 157, medan torpens antal vuxit 
till 35. Omfattningen var ungefär densamma 1570, när detta 
fögderi uppgick i den större förvaltningsenhet, som då bilda
des av hela landskapets arvgods (F. 43).

Landbofogdar åren 1551—1569 voro:
F. 4o. Markus B en gtsson .............................................. ...................... 1551— 1558

Håkan E r ik sso n .........................................................................  1559— 1562
Tomas Nilsson (jfr F. 2 7 ) ...................................................... 1563— 1565
Peder E lo f s s o n .........................................................................  1566— 1569

Roslagens Genom saknaden av några som helst bevarade räkenskaper 
distrikt. från det ovannämnda Roslagsfögderiet av arv och eget omöj- 

liggöres framläggandet av några andra uppgifter om dess be
ståndsdelar än dem, som landskapsregistren antyda. Enligt 
dessa omfattade nämligen distriktet Frösåker (med därtill 
angränsande skeppslag), Olands, Närdinghundra, Långhundra 
och Lyhundra härad samt Åkers och Danderyds skeppslag. 
Fögderiet torde hava upphört 1565, ty följande år lågo flera 
av de nämnda områdena ånyo under Örbyhus. Efter nämnda 
år omtalas ej heller några särskilda landbofogdar i Roslagen.

Tidigare voro där anställda:
F. 46. Olof Svensson Helsing \ J1558— 1564

Jakob Persson . . . J ........................................................... \ 1563
Mikael L a r s s o n .........................................................................  1565

Södertörns Förvaltningen av arvgodsen i Södertörn och Färentuna hä- 
dfstrikt ra(  ̂ handhades under 1540-talet av landbofogden i Söderman

land (F. 83). Fullebro rättaredöme i förstnämnda landsdel, 
som 1543 räknade 21 landbor, omfattade hemman huvudsak
ligen i Sorunda, men ströheraman funnos i Grödinge, Ösmo 
och Salem, varjämte fyra gårdar även norr om Stockholm 
eller i Solna socken då diträknades. Färentuna var samtidigt 
delat i två rättarlag. Asknäs i Ekerö och Lovö socknar be
stod av 13 och Tofta i Adelsö och Munsö av 15 hemman. 
Genom förvärvet i 1550-talets början av Häringe gård från
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fru Ingeborgs arvingar tillkom en mängd strögods, som 
delvis, eller i den mån de voro belägna i Ösmo, Öster- och 
Västerhaninge samt Brännkyrka, jämte de tidigare Ösmo- 
hemmanen 1554 lades under därvarande gårdsfogde (F. 42).
Men arvgodsen inom övriga socknar lydde alltjämt under 
samma förvaltning som de södermanländska godsen, till dess 
att ett nytt fögderi 1557 bildades av hela Södertörn samt 
Hölebo och Färentuna härad, till vilket då räknades jämväl 
de arv- och egnahemman, som tidigare hört under Häringe.
Följande år (1558) frånskildes visserligen 34 landbohemman i 
Botkyrka, Brännkyrka, Bromma och Lovö socknar till Torve- 
sunds län (F. 10), men fögderiet i övrigt omfattade likväl 
samma år icke mindre än 165 landbor, 28 torp och 12 utjor- 
dar. Antalet minskades emellertid hastigt under början av 
Erik XIV:s regering och utgjorde 1562 inom alldeles samma 
område blott 98 landbor och 20 torp, varjämte dock då redo
visades särskilt för 42 »skärkarlar». Nämnda år var landbo
fogden uppförd på listan över försumliga redovisare och av
gick från befattningen. Någon efterträdare blev aldrig ut
sedd, och under de närmaste åren torde uppsikten över fögde
riet ånyo handhafts av landbofogden i Nyköpings län (F. 84).
Men efter skiftet 1572, genom vilket arvgodsen i dessa trak
ter (Hölebo undantaget) föllo på Johan III:s lott, ingingo 
dessa, ehuru visserligen i decimerat antal,1 i det landbofögderi, 
som något tidigare bildats av hela Uppland (F. 43).

Under den tid arvgodsen inom nu behandlade område ej 
tillhörde annat fögderi och således bildade en självständig 
förvaltningsenhet funnos här följande fogdar:
Jöns B e n g ts s o n .........................................................................  1557 F. 47.
Jöns H araldsson.........................................................................  1558
Arvid L o c k e .............................................................................. 1559— 1562

Det återstår att redogöra för förvaltningen av de arvgods, som Hertig Karls 
inom Uppland tillföllo dels hertig Karl, dels sedermera hertig arvgods- 
Johan. Den förre hade alltifrån början av 1570-talet en ge
mensam fogde för dem av sina egendomar, som lågo norr om 
furstendömet. Distriktet kom således att omfatta Uppland, 
d. v. s. huvudsakligen Trögd och Fjärdhundra, och Väst
manland jämte bergslagen samt de härad av Södermanland

1 År 1570 räknades i Färentuna 33 och i Sotholm 24, men i Svartlösa en
dast 8 landbor, eller tillsammans 65 mot 178 år 1560.



244 Fögderiindeliiingen i Uppland.

och Närke (Väster-Rekarne och Glanshammar), i vilka herti
gen ej var landsfurste. Antalet hemman uppgick vid 1572 
års skifte till omkring 220 gårdar.1 Mer än hälften (142) dis
ponerades dock på 1570-talet av prinsessan Elisabet, och av 
återstoden innehade markgrevinnan Cecilia av Baden samti
digt de gårdar, som lågo i Glanshammar (13). Men även när 
dessa avkortningar upphörde, redovisade landbofogden ej för 
hela antalet. Ar 1583 befinnes änkedrottning Katarina upp
bära räntan även av hertigens arvgods inom livgedinget, 
och aderton bönder på Väster-Rekarne och i Åkerbo lågo 
samma år under Julita gård (F. 62), men några år längre 
fram under fogden på Eskilstuna (F. 71). Antalet växte 
emellertid inemot sekelskiftet, tvivelsutan till följd av 1596 
års räfst (se ovan s. 96 f.) och utgjorde 1600 ej mindre än 
529 hela och 57 halva gårdar samt 37 torp och 43 utjordar 
eller betydligt mer än dubbelt mot 1572. Gränserna för det 
ursprungliga fögderiet sprängdes då också helt naturligt, och 
fram på 1600-talet finner man även, huru konungens landbo- 
fogde vederkände hemman, som lågo i helt andra trakter än 
dem, där de ursprungligen ärvda gårdarne voro belägna. Men 
även av dessa ökade besittningar var endast ett ganska blyg
samt procenttal under fogdens omedelbara vård. Av hela 
antalet var sålunda år 1600 ej mindre än närmare 300 hem
man förlänade till olika ändamål, ett antal som dock beteck
nande nog starkt växlade olika år och stundom var än större 
än det exempelvis omnämnda. Hela denna godskomplex, med 
undantag av de hemman på Rekarne och i Glanshammar, som 
jämte dessa härad i deras helhet ingingo i hertig Karl Filips 
del, tillföllo efter faderns död konung Gustaf Adolf. Denne 
vidtog under de närmast följande åren inga andra förändrin
gar med dess förvaltning, än att han uppdrog vården i hela 
arvgodsdistriktet åt en av de fogdar, som inom samma om
råde därjämte hade befattning som vanlig häradsfogde, och
fogdelängden blir på detta sätt obruten mellan åren 1570—-1618:

1 Fördelningen var 1572 följande:
i Uppland: i Västmanland:

T r ö g d ........................... . . . .  54 Ib. Å k erb o ............................................. 34 lb.
Asunda ........................... . . . .  17 » Snäfringe........................................ 12 »
S im tu n a ....................... T u h u n d r a .................................... 20 »
T orstu n a...................... . . . .  6 » Siende ............................................. 12 *
Tjurbo ........................... . . . .  6 » N o rrb o ............................................. 5 »

V 87 lb. B ergslagen .................................... 25 >
vartill kommo 11 landbor på Rekarne ock 13 i Glanshammar.
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Mårten Persson . . . .  
Mikael Persson . . . .  
Olof Svensson (jfr F. 37)
Karl E riksson ..................
Jesper Jonsson (se F. 12)

1570— 1584 F. 48.
1585— 1588
1589— 1609
1609— 1611
1611— 1618

Enligt vad redan omtalats (se ovan s. 100), ärvdes Johan Hertig Johans 

Ill:s  andel i arvgodsen av hans yngre son, hertig Johan, som land̂ rTgod̂ s 
från 1605 själv disponerade desamma. Redan dessförinnan 
hade denne dock tillträtt de av drottning Gunilla efterlämnade 
s. k. Benhammarsgodsen, vilka alltsedan 1589 för hennes räk
ning förvaltats av särskilda fogdar. Ar 1600 eller tre år efter 
drottningens död uppgives antalet av dylika gods till 86 hela 
och 20 halva gårdar samt 19 torp (jfr ovan s. 38).1 Men herti
gen hade dessutom efter sin moder ärft besittningsrätten till 
hela Rådmansö (55 skatte-, 4 kyrko- och 5 frälsehemman) samt 
78 hela och 4 halva gårdar inom Yätö skeppslag, så att han 
redan före sitt tillträde av fädernearvet drog inkomsten av 
över 250 hemman endast i Uppland. Samme fogde, som dit
tills omhänderhaft denna possession, övertog 1605 åtminstone 
nominellt vården av de i landskapets sydliga del belägna arv
godsen (under Ekolsund och Yenngarn), som några år senare 
(1610) utgjorde något mer än ett hundratal (95 hela och 11 
halva gårdar samt 10 torp), men vilka samtliga tillsvidare 
disponerades av hertiginnan av Sachsen. Däremot tillsattes 
en annan fogde vid örbyhus för de i norra Uppland belägna 
hemmanen, som voro ej obetydligt flera (129 hela och 39 halva 
gårdar samt 32 torp). Men sedan själva Örbyhus 1610 över
låtits till konungen, upphörde detta fögderi som sådant och 
dithörande landbohemman lades under Ekolsund, där en her
tigens fogde från samma tid hade säte. Denne hade dock då 
ej längre av Benhammarsgodsen under sin förvaltning mer 
än ett mindretal i de närmast belägna häradena. Flertalet 
förlädes nämligen samtidigt med nämnda omreglering under 
den fogde, som hertigen alltifrån 1606 haft anställd vid Hä
ringe, och som de första åren svarat för arvgodsen endast i

1 Dessa lågo till följande antal i nedanstående härad:
Vallentuna................................................. 17 hela gårdar 0 halva gårdar 10 torp
Sem inghundra........................................ 3 1 »  » 0 » » 5 »
L ånghundra.............................................28 » » 12 » » 3 »
Sjuhundra.................................................  6 »  » 8 » » 1 »
Erlinghundra m. fl..................................  4 » »

Säger 86 hela gårdar 20 halva gårdar 19 torp
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F. 49.
(Tab. 6 .)

F. 50.
(Tab. 6 .)

F. 51.

F. 52.

Biskops-
godsen.

Södertörn (38 landbönder, 29 skärkarlar och 26 torp), men nn 
fick sitt distrikt utvidgat. Gränserna för dessa fögderier voro 
för övrigt år från år vacklande och antalet landbönder till 
följd därav ej alltid detsamma,1 ehuru intet ombyte av fogdar 
skedde efter 1612* vilket kunnat föranleda omreglering av di
strikten.

Längden över dels drottning Gunillas, dels hertig Johans 
landbofogdar i Uppland får i anslutning till ovanstående re
dogörelse följande utseende:

a) för Benham m arsgodsen (samt Yätö och Rådmansö):
Erik Månsson2 .........................................................................  1589— 1593
Gunnar P e r s s o n .........................................................................  1596— 1598
Bengt Larsson.............................................................................. 1599— 1607
Olof Larsson, utn. 1608 258 ..................................................  1608— 1609
Henrik K ron en b erch ................................................................1610— 1611
Frans Nilsson (se n e d a n ) .......................................................1612— 1618

b) vid Ö rbyhus:
Arvid Olofsson (jfr F. 2 7 ) ........................................................ 1605— 1610

c) vid Ekolsund:
Olof Kelvastsson.........................................................................  1610
Grels Olofsson..............................................................................  1611
Nils Andersson (jfr F. 14) . ,..............................................1612— 1618

d) vid H äringe:
Frans Nilsson (jfr o v a n ) .......................................................  1606— 1618

och 1619— 1622

XIII. Kyrkogodsen.
De olika slagen av kyrkogods inom Uppsala stift blevo 

redan tidigt splittrade på olika fögderier.
Från b iskopsstolen  hade kronan redan före 1527 kommit 

i besittning av de tre slotten Arnö, Stäket och Biskops-Tuna. 
De sedermera indragna landbohemman, som dels lågo under 
dessa huvudgårdar, dels omedelbart under ärkebiskopssätet i 
Uppsala, voro fördelade på följande sätt:

1 Nils Andersson redovisade sålunda 1612 för Ekolsund med två ladugårdar, 
(av vilka den »gamla» låg vid huvudgården och den »nya» vid Ella i Husby 
socken), Venngarn med likaledes två ladugårdar (Yela och Sjöängen) samt 338 
hela, 78 halva och 37 fjärdedels hemman, men 1616 voro sistnämnda tal resp. 
269, 60 och 38. Minskningen, som förmodligen berodde på donationer, förbyt
tes i en stark ökning 1617 (413, 101 och 49), men anledningen därtill gav en 
motsvarande inskränkning i Södertörns-fögderiets område.

2 Erik Månsson, som tjänstgjorde redan 1589, fick ny fullmakt i drottning 
Gunillas namn 19 sept. 1590 (Riksreg.).
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Rättaredömen Härad Socknar Antal
landbor

a) under A rnö:1
Käverne.................. Siende (Västmanl.) K ärrbo............... 7
N y b y ...............‘ . . Lagunda . . . . Kulla.................. 4
Giresta ............... . $ . . . . Giresta............... 1 1

Alöpe ...................... » . . . . Nysätra.............. 8
• Finsta . ................... H åbo.................. Häggby............... 10

Rödlunda ............... 5 ...................... » .................. 9

H å tu u a .................. Håtuna............... . 8
Kättlinge 1.............. 1
Bermesnäs. . . . .  \Erlinghundra . . S:t Per m. fl. . . 20 77

b) Biskops-
Tuna . . Åkers skeppslag . Österåker . . . . l 27

c) under Stäket:
Runsö ...................... Sollentuna . . . E d ...................... 7
Görväln2 .................. > . . . Järfälla . : . . . 9

Ekhammar3 . . . . Brö och Håbo . . Näs m. fl............. 9

Frösunda4 ...............<
Vallentuna, Lång- 

o. Seminghundra >Frösunda m. fl. . 10 35
l J

d) under Uppsala:

Överberga...............j Vaksala...............
Ulleråker . . . .

j>G:la Uppsala m. fl. 22

Vårdsättra............... $ . . . . Bondkyrka . . . 18
Fieby . . . . . . . » . . . . Vänge ............... . 7
Edshammar . . . . Norunda . . . . L en a .................. 6
Holmsånger............... Norra Roden . . Vessland . . . . 3 56

Summa 195
1 Utom de i tabellen införda åtta rättaredömen under Arnö, som omnämnas 

redan i 1530 års räntekammarbok och i oförändrat antal i 1540 års läns- 
•register, nämnas 1544 dels Redinge, dels Bermesnäs. Båda namnen äro emel
lertid i sistnämnda års länsregister överstrukna, och ehuru Bermesnäs åter
finnes även i andra källor under växlande former (Bermandsnäs, Vermesnäs) 
torde av dessa framgå, att namnet endast är en annan beteckning för Kätt- 
linge rättaredöme. I S:t Pers socken ligga nämligen både Bärmö och Killinge, 
såsom dessa gårdars namn numera lyda.

2 Görvälns rättaredöme kom under biskopsbordet genom byte 16 april 1478.
3 Ekhammars gård lydde ursprungligen under S. Klara kloster, men hade 

tillbytts biskopsstolen S. Thomte dag 1460. N ordberg , S. Clarse minne (1727), 
s. 60.
- t Vissa hemman under Frösunda tillföllo biskopsbordet redan 1335 (Diplo

mat. Suec. N. 3,163 och 3,164), men ett tillköptes 1411.



248 Fögderiindelningen i Uppland.

S:t Eriks 
landbor.

Huruvida ovanstående översikt omfattar biskopsstolens alla 
indragna hemman, får lämnas osagt.1 I varje fall bör erinras, 
att slutsumman är ett minimital, som icke saknar sitt intresse vid 
jämförelse med de kända approximativa talen för övriga stift.2

Arnögodsen stodo några år under särskild förvaltning (F. 
19), men indrogos 1543 under arv och eget (F. 44), ehuru med 
ett något minskat antal landbor (72 av 77). För Tuna rättare- 
dömes 27 landbor redovisade till och med 1542 samme fogde, 
som uppbar biskopsfodringen i Roslagen (F. 54), men till större 
delen blevo de sagda år förlänta till Nils Boije (jfr F. 40). 
De återstående nio rättaredömena lågo i början av 1530- 
talet samtliga under Uppsala gårds län (F. 20), men på 1540- 
talet dithörde endast fem (Vårdsättra, Överberga, Edshammar, 
Holmsånger och Fieby), av vilka blott tre funnos kvar 1545. 
Ett (Holmsånger) hade nämligen då införlivats med arv och 
eget (F. 45) och ett annat (Edshammar) hade överflyttats 
till samma förvaltning (F. 53), som omhänderhade S:t Eriks 
landbor, dit de övriga fyra (Frösunda, Ekhammar, Runsö 
och Grörväln) förlagts redan på 1530-talet.

Domkyrkogodsen eller de s. k. S:t Eriks landbor stodo ännu 
1530 under uppsikt av en andlig man, men redan samma år till
sattes för deras skötsel en världslig fogde. Den sammanlagda 
egendomens omfattning var mycket betydlig. Dess fördelning 
framgår av följande översikt, som upptager endast de rät- 
taredömen, vilka bevisligen dithörde 1530,3 men uppgifterna om

1 Att ärkebiskopsgodsen under medeltiden varit långt flera, behöver icke 
påpekas. Detta framgår redan av den 1344 upprättade förteckningen över 
biskopsbordet, vilken ur Registr. eccl. Upsal. är tryckt i Diplomat. Suec. (N. 3837). 
Emellertid återfinnes å andra sidan ett flertal av ovanstående namn på rättare
dömena i samma förteckning, som bör jämföras med Diplomat. Suec. N. 3849, 
varest hänvisningar till de likaledes tryckta åtkomsthandlingarne underlätta 
vidare studier rörande de särskilda gårdarnes historia.

2 F o r s s e l l , som i bilagorna till Sveriges inre hist., D. 1, meddelat antalet 
indragna biskopsgods för ett flertal av de svenska stiften, har icke ansett sig 
kunna hopbringa motsvarande uppgift för ärkestiftet. Då han blott för Skara 
stift kommit upp till en ungefär lika siffra (2 12 ), och även jag endast i fråga 
om Linköpings stift fått fram en högre (307), förefaller den framlagda summan 
för ärkestiftet (195) ej osannolik, ehuru det här gäller rikets förnämligaste 
biskopsstol. Antalen landbor för de särskilda rättaredömena äro ,till större 
delen hämtade ur Summarum för Uppsala stift 1539— 40 och beträffande några, 
som där saknas, ur andra räkenskaper från 1540-talet. Av dessa senare fram
går väl, att växlingarne år från år kunde vara rätt stora, men då de nästan 
undantagslöst gå i riktning mot mindre tal, beroende på olika slags avsöndringar, 
böra de högre siffrorna, som även äro äldre, tillerkännas större tilltro.

3 Namnen enligt Räntekammarboken. Såväl där som i herr Eriks redovis
ning 1530 nämnas dessutom Stavby och Tierp som särskilda rättaredömen, vilka 
icke ägde någon motsvarighet 1539. Räntan av Danmarks rättaredöme var 
ännu 1530 (men ej 1533) domkyrkan behållen.
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landbornas antal härrör från 1539 års Summarum, som i och 
för fördelningen jämförts med Uppl. handl. 1548, N. 4 :1

Rättaredömen Härad Socknar2
Antal
land

bor

Skålhammar

Rysnö . . 

Sanda . . .

Trögd

Myresjö

Hagunda

Alsike

Granberga

Flogsta . 

Jnmkil . .

Myreby 

Rasbo .

Danmark

Norunda

Åkers skeppslag 
Yallentuna 

Sollentuna
»

Färentuna 
Svartlösa .

Håbo . .

Trögd . . 
Åsunda . 

Siende(Västmanl 
Torstuna » 

Simtuna » 
Lagundä . .

Hagunda . .

Erlinghundra 
Yaksala . . 
Bälinge . . 

Ulleråker

Täby (7), Fresta (3), Aker 
■ (2), Yallentuna, Ed och

H am m arby.......................
Spånga ....................................

| (Ekerö (3), Skå, Adelsö, 

Lovö och Salem . . . 
Boglösa (4), Yillberga (2), 

Torsvi (2), Hacksta, Til

linge (2), Gran och Jr- 
)J 1 sta

Bälinge

Rasbo

.

Vaksala . . 
Långhundra 
Yaksala . . 
Norunda . .

I Torstuna, V. Lövsta, Sim- 
| tuna och Nysätra . . .

{Ramsta (6), Hagby (5), 
Balingsta (7), Dalby (3), 
Gryt (13) och Åker . .

Alsike ....................................

jBondkyrka (3), Börje' (26), 

Bälinge och Gamla Upp

sala (7) ............... ..

Läby, Yänge o. Bondkyrka 
1 (Jumkil (14). Åkerby, Bä

linge (13) och Börje (5)

B ä lin g e ...............................

Rasbo (9) och Rasbokil (8)

{Danmark (27), Fundbo (2), 

Yaksala, Lagga (2) och

Östuna...............................

\ (Lena (17), Tensta, Ercn- 
tuna(3)o. G:laUppsala(4) 

Transport

H

15

9

13

35

6

37

30

33

13

17

25
.277

1 Rörande domkyrkans åtkomst a v  dessa gods, se B o t i n , Beskrifning om. 
svenska hemman, D. 2 (1756): s. 79—87, varest en mängd testamenten och 
gåvor till domkyrkan omnämnas med uppräkning av de förnämsta gårdarne. 
Jfr Diplomat. Suec. N. 3838 och 3849.

2 Siffran inom parentes efter sockennamnen anger antalet landbor.
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Rättaredömen Härad Socknar1
Antal
land
bor

Transport 277

( Norunda . . . . J JViksta (10), Tensta (3),

V a llb y ...................... { T i e r p ..................> < Tierp (3) och Vendel

1 V endel..................J 1 (2) .................................... 18

O la n d ...................... |
Oland . . . . . ) (Alunda (16), Stavby (2),

Frösåker . . . .  j \ Tuna och Hökhuvud (2) 21

R ic k e b y ..................j
Seminghundra. . 1 

Långhundra . . |

J Vidbo (7), Gottröra (2), Kår- 
\ sta och Frösunda . . . 1 1

R å n ä s .......................| ' 1Sjuhundra . . . )
jFasta och Östuna . . . . 9

Ö sterör...................... ? ? 3

Summa 339

Till ovanstående fögderi lades på 1530-talet fyra och på 
1540-talet ytterligare ett rättaredöme av biskopsgodsen med 
sammanlagt ett fyrtiotal landbor2 (se s. 247). Däremot bort
föll ett belt rättaredöme (Österör) ocb åtskilliga hemman inom 
de Övriga, så att fögderiet 1548 bestod av 23 rättaredömen, 
som tillsammans då räknade 353 hemman, av vilka 53 halva, 
jämte åtskilliga smärre lägenheter (7 torp, 3 kvarnar, 11 ut- 
jordar samt 16 fjäll, ängar och hagar). Sagda år fördelades 
samtliga dessa egendomar på häradsfögderierna, och den sär
skilda förvaltningen upphörde således från samma tid. Dess
förinnan funnos följande landbofogdar:

F. 53. Herr Erik i B ondkyrka...........................................................  1530
Jöns Ingemarsson ( l ) ,  utn. 1530f^  ................................  1530— 1531
Jöns Ingemarsson (2 ) , 3 utn. 1531 ^ ..................................... 1531— 1532

1 Siffran inom parentes efter sockennamnen anger antalet landbor.
2 F o r s s e l l , som i a. a., s. 69, noten, iakttagit själva sakförhållandet, har 

dock ej observerat, att de fyra rättaredömena saknas i räkenskapen för S:t 
Eriks landbor 1530, och därför byggt sin bevisning, för att dessa under medel
tiden ej dithörde, på äldre urkunder och jordeböcker. Av en dylik från 1509 
framgår, att S:t Eriks hemman då uppgingo till ett antal av 433 eller betyd
ligt mera än efter reduktionen. Förklaringen härtill är dock enligt Forssell 
delvis att söka i vissa gårdars sammanläggning, och saken skulle således först 
i andra hand få tillskrivas adelns återbördande. Att likväl Gustaf I hållit sig 
framme även här, visas av de ovan s. 84— 85 meddelade uppgifter.

3 Att de båda Jöns Ingemarsson ej voro en och samma person, framgår med all 
tydlighet av Gust. I  Reg., där det vid den senare utnämningen heter, att Jöns 
Ingemarsson »Östgöte» fick »samma befallning som den andre Jöns Ingemarsson 
haft haver över S:t Eriks landbor».
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€lemet Henriksson, utn. 1 5 3 3 f .............................................. 1533
Olof Trottesson (jfr F. 5 5 ) ..................................................  1536
Jöns A n d e rsso n .........................................................................  1538
Joen L a r s s o n .............................................................................. 1540— 1541
Kristoffer Hemmingsson...........................................................  1542— 1543
Mårten H an sson .........................................................................  1544— 1548

K apitelgodsen  indrogos icke med ens. Först i den mån 
de till följd av innehavarnes avgång blevo lediga, disponerades 
kanonier och prebenden av kronan, som i många fall begagnade 
dithörande hemman till förläningar åt tjänstemän och andra. 
Till en del införlivades de även med arv och eget eller an
vändes som bytesmedel vid konungens förvärv av dylika gods. 
För de övriga, som fortfarande åtnjötos av kaniker och preben- 

/ dater, erlades taxa, som ej alldeles upphörde att inflyta förrän 
på 1550-talet.1 Någon särskild förvaltning erfordrades följaktli
gen icke för dessa gods, innan de i och med 1540-talets in
gång ånyo börjat hemfalla till kronan från respektive förlä- 
ningstagare. En del kom då att tillhöra Uppsala gårds län 
(F. 20), en annan lades under biskopsfogden (F. 55), men 
sedan ett nytt fögderi 1547 upprättats för de då indragna 
kyrko- och prästhemmanen inom Uppsala län (F. 56), fick 
fogden över dessa på samma gång övertaga prebendegodsen, 
som således då skildes från gårdsfogdens förvaltning. Det var 
emellertid icke endast de kapitelgods, som lytt under Upp
sala, som sagda år lades under Joen Kijffs uppsikt. I hans 
fögderi ingingo nämligen hemman, som bl. a. tillhört vissa 
kloster samt hospitalen i Uppsala och Stockholm, men därjämte 
åtskilliga Uppsalaprebenden, av vilka femton stycken redovisas 
i hans räkenskap,2 ehuru denna icke på långt när fullständigt

1 Se F o r s s e l l s  utredning i bilagorna till Sveriges inre hist., D. 1, s. 59, 
och jfr det register ur Palmshiöldska samlingarne, som tryckts av E. M. F a n  t  
i Observationes selectse, P. 8 (1787): s. 75— 78. Enligt det sistnämnda, som 
upprättats på 1540-talet, funnos vid Uppsala kapitel och domkyrka 13 kanik- 
dömen, 5 prelaturer och 21 prebenden. Denna lista är dock icke fullständig, 
ty där upptages t. ex. icke can. Rasbo, som likväl ingick i de reducerade 
godsen och över vilken konungen förfogat 6 aug. 1538 (Gust. I  Reg., D. 12: 
s. 83). Att dessutom åtskilliga prebenden frångått kapitlet redan på 1530- 
talet och väl då närmast till följd av återbördning från adelns sida, framgår 
av en jämförelse med förhållandena under medeltiden. Se P e r i n g s k i ö l d , Monu
menta Ulierakerensia (1719), s. 25— 39, och jfr Diplomat. Suec., N. 3835 och 
3836.

2 Av dessa återfinnas här hemman tillhöriga can. Grilleby, Cantoria, Ade- 
lunda och Fullerid, som alla tidigare varit förlänta (se F o r s s e l l ), vidare preb. 
nndecim millium virginum, som tidigare legat under Uppsala (F. 20), samt 
bl. a. preb. trium regum, Vallby, Petri et Pauli, animarum, Hagunda, tri- 
nitatis, scholastria, S. Jurgens och S. Eriks, vilka möjligen först nyligen 
blivit vakanta.

Kapitel
godsen.
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angiver alla dithörande gårdars, natur.1 Sammanlagda an
talet av dessa var 32772, som voro fördelade i följande tolv 
rättaredömen med delvis nya namn:

Rättaredömen Socknar Antal
gårdar

a) i U lle rå k e rs h ä ra d : 2

Vårdsättra3 . . . . Bondkyrka (biskopsgods)...................... 14

Flogsta3 ...................... Vänge, Läby och Bondkyrka (S:t Eriks 
lan d b o r)................................................. 22

O v a n b e r g .................. Bondkyrka och Vaksala (biskopsgods) 23

Å k e r b y ....................... Åkerby, Jumkils, Vänge, Näs och Läby 51 110

b) i V a k s a la  h ärad :

Å by3 ........................... Vaksala (dekanatet) ............................... 13

Sätuna3 ....................... » . (domprosteriet4 och några Upp
sala hospitals bönder) . . . 32

Nibble3 ...................... Gamla Uppsala och Bälinge (ärkedjäk- 
nedömet) . . ....................................  . 13

Skedvi ........................... Gamla Uppsala, Vaksala och Danmark 
(kyrko- och prebendelandbor) . . . 42 100

c) i B ä lin g e  h ärad :

H y m lin g e .................. Bälinge, Åkerby och Skuttunge . . . 47

d) i N oru n d a härad :

S a ls ta ........................... Tensta, Viksta och Erentuna . . . . 32

e) i R asb o h ärad :

V a llb y ........................... Fundbo .......................................................... 33

f) i H agu n d a härad:

Prebenda undecim millium virginum3 ............................................. Ö‘/8

Summa 32772

1 För 82 gårdar saknas ursprangsbeteckning. Av de övriga voro 81 kyrko- 
landbor, 11 hade tillhört kloster (därav 9 Sko), 4 hospitalet i Stockholm, 23 
d:o i Uppsala, 2 helgeandshuset där och 117 hade lytt under olika prelaturer 
och prebenden vid Uppsala domkapitel. Återstoden betecknas dels som strö* 
hemman under Uppsala gård, dels som »Mäster Olofs landbor i Stockholm».

2 Rättaredömets belägenhet inom visst härad angiver endast rättarens bo
ningsort. Såsom synes av sockenuppgifterna voro rättaredömenas distrikt ej 
bestämda av häradsgränserna.

3 Rättaredöme med samma namn, ehuru delvis annan sammansättning och 
annat landboantal, ingick tidigare i Uppsala gårds län (F. 20). Se ovan s. 192 f.

4 Domprosteriets landbohemman, av vilka ett rättaredöme (Sätuna) redovisas 
härovan, voro 1530 fördelade i åtta rättaredömen, som namngivas i detta års 
räntekammarbok (Hist. handl. 11: 1 , s. 125 f.).
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Joen Rijffs fögderi blev emellertid mycket kortvarigt. Själv 
blev han 1549 fogde i Stäks län (F. 15), och samma år för
delades ovanstående landbohemman på de häradsfögderier, i 
vilka Uppsala gårdslän nyss förut sönderfallit. Detta sam
manhängde med den nya metod, som samtidigt börjat till- 
lämpas för förvaltningen av kyrkohemmanen i mera inskränkt 
mening.

Under den första tiden efter den stora kyrkoreduktionen 
hade kronan icke lagt beslag på äganderätten till sockenkyr
kornas och lantprästernas hemman, som indrogos först åren 
1545—47. Dessa senare blevo dock nödsakade att åtaga sig 
borglägerstungan eller i avlösning för denna erlägga taxa. 
A lla  andliga hemmans s. k. biskopsfodring eller skyldighet 
att bidraga till underhållet av biskopens' hästar samt de sak
uren, som tidigare tillfallit denne för förseelser mot kyrko
lagen, kommo likaledes från och med 1530-talet kronan till
godo. Uppbörden av dessa intäkter föranledde tillsättandet 
av särskilda redogörare, de s. k. biskopsfogdarne, av vilka 
från 1530-talets mitt funnos tvenne i Uppland.1 De landbor, 
som inom detta landskap i slutet av samma årtionde utgjorde 
biskopsfodringen genom dessa fogdar, stego till ett antal av
1,452.2

Före 1541 tillhörde 670 av dessa Roslagens distrikt, vars 
fogde hade sitt säte på Biskops-Tuna. Det rättaredöme med 
27 biskopslandbor, som tillhörde denna gård (se s. 247 f.), stod 
under samme fogdes omedelbara förvaltning. Sagda år ut
ökades hans distrikt med Stäks län (169 landbor), som förut 
bört samman med Uppsala läns biskopsfogdedistrikt (F. 55). 
Denna omfattning skulle fögderiet dock behålla endast till 
och. med 1542, ty då ålades häradsfogdarne att var inom 
sitt område svara för biskopsfodring och sakören, och där-

1 Södertörn såsom tillhöTigt Strängnäs’ stift räknades till Södermanland med 
avseende på de andliga godsens förvaltning.

2 Summarum av Uppsala stift 1539— 40. För att få fram hela antalet 
kyrkliga hemman inom Uppland bör till den uppgivna summan läggas dels 
-det 70-tal landbor, som funnos i Ulleråkers härad och som redovisade fodrin- 
gen till Uppsala gård, dels hemmantalet i de rättaredömen, som förvaltades 
vare sig av biskopsfogdarne eller av andra redogörare. Ehuru den på detta 
sätt åstadkomna summan ej alltför mycket skiljer sig från den, till vilken 
F o r s s e l l  kommit i de tabellariska översikter han publicerat rörande dels hem
mantalet i riket 1538— 43, dels de andliga godsen vid samma tid, bör ej läm
nas oanmärkt, att siffrorna för de olika häradena ej stå till att förena med 
uppgifterna i Summarum även i de fall, då den administrativa indelningen 
icke undergått någon förskjutning.

Kyrko- och 
prästland- 

bor.
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med skulle den särskilda förvaltningen av dessa skatteinkom
ster hava upphört, om icke förhållandena föranlett undantag. 
Då nämligen inga häradsfogdar funnos i de förlänta orterna 
inom Roslagen, men uppbörden från kyrkogodsen likväl där
ifrån ingick till kronan, måste en biskopsfogde där fortfa
rande förordnas. Den utsedde (Lasse Trögdbo) förvaltade 
samma syssla även sedan han 1546 blivit fogde jämväl i 
Olands härad (F. 30).1 

Biskopsfogdar i Roslagen hava varit:
F. 54. Peder Hemmingsson, utn. I532 f| -.........................................

Hans Skrivare, utn. 1533^  (jfr  F. 2 0 ) ...........................  1533— 1534
Peder H elsing.............................................................................. 1535
Alf Alfsson, utn. 2 1536 ^ .........................................  1536— 1537
Pavel Jute, utn. 1539-J-................................ * ........................  1539— 1542
Lasse Trögdbo (jfr F. 3 0 ) ................................ ......................  1544— 1555

Det andra uppländska biskopsfogdedistriktet bestod av det 
nuvarande Uppsala län (med undantag av Ulleråkers härad, som 
även beträffande biskopsfodringen hörde under Uppsala gård), 
samt Fjärdhundra (utom Tjurbo). Härtill lades 1541 Fären- 
tuna härad, som dittills legat till Strängnäs’ stift, men samma 
år minskades distriktet med dels Simtuna och Torstuna hä
rad, dels Stäks län, vilket sistnämnda då överflyttades till 
Roslagens förvaltningsområde (F. 54). Därjämte redogjorde 
emellertid fogden för sex rättaredömen (144 landbor), som 
mestadels torde hava utgjorts av kapitelgods.3

Biskopsfogdar voro:
F . 55. Hans Skrivare, utn. 1533^ (jfr. F. 5 4 ) ............................ 1533— 1535

Olof Trottesson, utn. 1536 r (jfr F. 5 3 ) ...........................  1536
Nils Skräddare, utn. 1 5 3 6 ^ - ..................................................  1536— 1545
Joen J e p p e s s o n .........................................................................  1540— 1542

1 Lasse Trögdbo redogjorde 1549 dels för Olands härad med därinom be
lägna 19 prebende-, 20 kloster- och 126 kyrkolandbor, dels för 17 kloster- och 
37 kyrkolandbor inom Frösåkers härad samt Ö. Lövsta, Väddö, Häverö, Vätö 
och Söderby socknar. Tidigare (1544) hörde till hans distrikt även Hållnäs 
och Vessland, som då voro förlänta, men sedermera indragits till kronan. 
Efter 1550 hörde till fögderiet även Frötuna och Länna (se F. 30). Jfr s. 217.

2 Utnämningen gällde biskopssakerna i Roslagen, »där som Peder Helsing 
tillförene varit».

3 Dessa rättaredömen, vilka det icke lyckats mig att med säkerhet identi
fiera, voro enligt Summarum 1539— 40: Boglösa (11 landbor), Gryta (30), Lena 
(15), Viksta (19), Bälinge (57) och Myresjö (12). Det sistnämnda, som låg i 
Fjärdhundra, har samma namn som ett inom samma ort beläget rättaredöme 
av S:t Eriks landbor (jfr s. 249), men hemmantalen äro olika. Lena och Viksta 
kunna vara identiska med Salsta huvudsakligen inom dessa socknar belägna 
rättaredöme, som ingick i Joen Rijffs fögderi 1547. Samma överensstämmelse 
förefinnes mellan å ena sidan det ovannämnda Bälinge och å andra sidan Hym- 
linge rättaredöme (se ovan s. 252).
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Kyrko- och prästlandböndernas indragning till kronan 1545 
—47 nödvändiggjorde nya dispositioner. Efter vad redan 
nämnts, bildades 1547 inom Uppsala län ett särskilt fögderi, 
som bestod av dels kyrko- och prästlandbönderna, dels pre- 
bendebemmanen i Ulleråkers, Yaksala, Bälinge, Norunda och 
Rasbo härad. Fördelningen i rättaredömen och antalet går
dar framgår av tabellen s. 252. Det var nu icke längre fråga 
om endast uppbörden av fodringen, utan hela .landgillet 
skulle inlevereras till fogden. Detsamma gäller från samma 
tid, med undantag av de förlänta socknarne i Roslagen, om 
vilka nyss talats, även kyrkolandborna i övriga delar av land
skapet, men där ingick dessas avkastning omedelbart i hä- 
radsfögderiernas uppbörd. Den ende fogden av nu ifråga
varande slag blev alltså

Joen R i j f f ..................................................................................  1547— 1548

De delar av tionden, som till följd av reduktionen indrogos 
till kronan, kommo ej genast efter Västerås’ möte denna till 
godo. Uppbörden av såväl biskops- som kaniktionden behölls 
i de flesta fall av de tidigare innehavarne på grund av de kon
trakt, som med dem ingingos om taxa av deras inkomster. Och 
vad beträffar den tredjedel, som tillkommit sockenkyrkorna, 
indrogs denna visserligen på en gång, men först i slutet av 
1530-talet. Uppbörden omhänderhades av kyrkans prostar, 
vilka dock vid tiden omkring 1540 i Uppsala stift redovisade 
till en särskild tiondefogde, vars räkenskap för sagda år är i 
behåll.1 Men därefter dröjde det ej länge, förrän denna om
gång befanns onödig, och på 1540- och 50-talen utövade kam
maren omedelbart kontrollen över prostarnes leveranser. Deras 
bestyr med denna uppbörd slutade dock 1557, då häradsfog- 
darne övertogo densamma. Senare funnos visserligen under 
1560-talet särskilda kungliga tiondefogdar inom furstendömena, 
men då intet av dessa omfattade någon del av Uppland, be
rördes ej detta landskap av deras verksamhet. Först i början 
av nästa århundrade fann Karl IX  skäligt att skilja tionde
uppbörden från redovisningen för andra skattekällor och för-

1 Clemet Skrivares uppbörd omfattade all biskops- och kyrkotionde i spann
mål och penningar från Uppland (med Fjärdhundra och Färentuna härad) samt 
Norrland (med. Jämtland). Sistnämnda landsdel samt vissa prosterier i Upp
land (Värmdö, Skånella, Sollentuna, Odensala och Håtuna med sammanlagt 29 
kyrkor) utgjorde emellertid stadgetionde, och vissa uppländska områden äro ej 
företrädda i räkenskapen.

F. 56.
Tionde

uppbörden.
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F. 57.

Hospitals-
godsen.

ordnade till följd därav tiondefogdar över hela riket.1 Desses 
distrikt sträckte sig över betydande områden, som dock stun
dom växlade i storlek. Aren 1604—06 utgjorde Uppland samt 
Västmanland och Dalarne ett dylikt fögderi, och 1608—10 dit- 
hörde av sistnämnda område det egentliga Västmanland med 
undantag av bergslagen, men 1610 hade därvarande fogde 
uppbörden även i Södermanland och Närke, och då detta 
förhållande efter konungens död upphörde, blev Uppland 
förenat med bergslagen och Gästrikland. Av kammarens 
brev den 12 jan. 1613 till Erik Hara ses emellertid, att 
hela denna särorganisation då upphört genom tiondefogdarnes 
entledigande, ehuru den längre fram ånyo kom till heders.2

Tiondefogdar voro:
Clemet S k riva re .........................................................................  1540
Per Larsson, ånyo utn. 1602T72 och 1604U7
Olof A n d e rs s o n ..............................................
Per Larsson.......................................................
Erik Andersson ..............................................
Anders E riksson ..............................................
Hans Valentinsson, utn. 1 6 2 7 ^ ...................
Rasmus N ils s o n ..............................................
Per Andersson 1
Håkan Eriksson J .........................................

. . 1601— 1606 

. . 1607
ånyo 1608— 1610 

. . 1611 

. . 1611— 1612 

. . 1628 

. . 1629

1630

De ganska avsevärda domäner, som ännu på 1540-talet till
hörde hospitalen i Stockholm och Uppsala, kommo efter 1550 
ej dessa inrättningar till godo.3 En del av de sistnämnda in
gick 1548 i Joen Rijffs stora landbofögderi (F. 56), och 1551 
återfinnes närmare ett hundratal gårdar av detta slag bland 
arv och eget. Det vederlag Gustaf I bestod Stockholms ho
spital föranledde visserligen årliga redogörelser för avkast
ningen från denna »donation», men dennas relativa obetydlig
het synes motivera utelämnandet av själva fogdenamnen, som 
dessutom finnas på annat ställe offentliggjorda.4

1 Se k. brevet 7 dec. 1602 för Peder Larsson, i vilket tiondefogdar omtalas 
såsom redan tidigare tillsatta.

2 Se TJppl. handl. 1617: N. 24 och 1628: N. 24. Båda dessa räkningar sakna 
uppgifter om redogörarne. Jfr dock k. fullmakt 3 dec. 1627 för Hans Valen
tinsson att vara inspektor över kyrkotionden i Uppland. Enligt Uppl. handl. 
1629: N. 7— 8 redogjorde Rasmus Nilsson 1629 för kyrkotionden. Han efter
träddes följande år av Per Andersson och Håkan Eriksson (Uppl. handl. 1630: 
N. 2— 3).

3 Jfr ovan s. 240, noten 2.
4 Se förf:s uppsats Fögderiindelningen i Sverige 1540—1628 och kammar

arkivets landskapshandlingar (i Bibliografiska undersökningar. Festskrift till
ägnad Claes Annerstedt den 7 juni 1914), s. 39.
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Södermanland
(jämte Närke).

»Södermanlands handlingar» omfatta räkenskaperna från detta 
landskap med undantag av Södertörn, men dessutom från 
Närke. Skillnaden mellan de båda provinserna var också i 
administrativt och kameralt hänseende obestämd, emedan vissa 
fögderier tidvis bestodo av områden inom begge utan hänsyn 
till landskapsgränsen. Detsamma gäller för övrigt även rå
skillnaden mot Västmanland, men berodde där på en verklig 
förskjutning av själva gränsen, varigenom en del av Väster- 
Rekarne härad, eller Säterbo och Torpa (jämte Kungsörs) 
socknar, i nyare tid kommit att räknas till Åkerbo härad i 
Västmanland. Även i norr har en dylik gränsreglering åstad
kommit en minskning av Södermanlands område, i det att 
vissa av Mälaröarne, som antingen verkligen utgjort delar av 
sistnämnda landskap (Ekerö) eller tidvis intagit en vacklande 
hållning (Adelsö och Munsö) under 1500-talet definitivt till
lagts Uppland. Vid redogörelsen för fögderierna i Södertörn 
har redan framhållits, att icke heller åt detta håll några be
stämda gränser gjorde sig gällande. Det gamla Telje län om
fattade sålunda delar av Svartlösa härad, men omtalas senast 
på 1520-talet. Något längre upprätthölls sambandet mellan 
Hölebo härad och Södertörn (se F. 38). Slutligen skall i det 
följande klarläggas, hurusom den östgötska bergslagen ut
övade stark attraktiqn på angränsande delar av de i norr 
tillstötande landskapen.

Det egentliga Södermanland var under unionstiden uppde
lat i tre slottslän, mellan vilka häradena grupperade sig på 
sätt som nedanstående tabell utvisar. I densamma hava an
teckningar gjorts rörande de olika distriktens administrativa 
samhörighet under början av Gustaf I:s regering, i likhet med 
den ovan meddelade översikten av de uppländska orternas för
hållanden (se s. 155).

17— 172433. Meddel. från Riksarkivet 2 :6 .  Almquist. Lokalförvaltningen.

Landskaps
gränserna.

Länsindel
ningen 

a) under 
medeltiden.
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! Under början av Gustaf I:s regering
Under : Häradmedeltiden

1523 1526-27 i
1

1530-talet

Nyköpings 
län . . .

Gripshokns 
län . . . ^

Telje län .

Oppunda . . 
Jönåker . . . 
Rönö . . . .  
Daga . . . .  
Villåttinge 
Öster-Rekarne
Väster-Re- ) 

karne . . /
Selebo . . . | 
Åker . . . i 
Öknebo

Hölebo

F. 61
F. 60 (1527) .

Förlänt . . VF. 65 (1527) 
JF. 63 (1529) 
|Lars Siggesson

Förlänt till 
biskopen i 
Strängnäs F. 65 (1526)

Johan Turesson 
[Tre rosors] förlä- 
ning (1530—56)

i Joen Olsson [Gyl- 
lenhorns] förlä- 

ning (1530) 
Sparres] förläning 

(1527—39)

65 (1530)

l/Delvis förlänt: 
|\ F. 38 (1530)

b) under 
Gustaf I:s 
regering.

Av denna tabell framgår, att större delen av Södermanland 
var förlänt på 1530-talet, och att flera län hade betydlig ut
sträckning. I motsats till förhållandena i Uppland kvarsutto 
också de stora läntagarne i många år, varigenom täta om
byten undvekos. Genom den förvaltningsform, som sålunda 
under nästan hela Gustaf I:s regering var den förherrskande 
inom provinsen, blevo emellertid de egentliga statsorganen 
så gott som uteslutna från direkt ingripande i den lokala 
administrationen, och en följd härav har blivit, att spåren av 
dessas verksamhet dels i och för sig äro lätt räknade, dels 
mestadels härröra blott från den norra delen av landskapet, 
där förhållandena ställde sig annorlunda. När räkenskaps- 
serierna begynna på 1540-talet, innehålla de också huvudsak
ligen redogörelser för blott Gripsholms och Tynnelsö gårdar 
med underliggande områden. Flertalet fögderier upprättades 
nämligen först på 1550-talet. Den ordning, som då kom till 
stånd, gör det lämpligt att lägga nedanstående indelning till 
grund för efterföljande redogörelse:
I. Nyköpings slott och ladugårdar 

(F. 58—59).
II. Jönåkers och Rönö härad (F. 60).
III. Oppunda härad (F. 61—62).
IV. Gripsholms län eller Hölebo, 

Öknebo, Daga, Selebo och Åkers 
härad (F. 63—68).

V. Rekarne samt Villåttinge härad 
(F. 69—73).

VI. Närke (F. 74—82).
VII. Arv- och egnagodsen (F. 83— 

85).
VIII. Kyrkogodsen (F. 86—88).
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I. Nyköpings slott.

När Johan Turesson [Tre rosor] av Gustaf I förlänades Siottslän och 
med Nyköpings slott och län är icke klart.1 Vad beträffar slottsf°s(lar- 
åtminstone länet, torde han icke innehaft detsamma före 1527, 
då en kunglig fogde utnämndes i Jönåkers och Rönö härad, 
och ingen anteckning härom återfinnes heller i den till synes 
annars nog så fullständiga förteckning på kronans förläningar 
i hela riket, som ansetts härröra från 1528 eller tiden när
mast därefter och finnes tryckt i Gustaf I:s registratur. Där
emot känner man dagen, då herr Johan fick Daga härad, vil
ket skedde den 18 april 1529 (söndagen näst före Georgii), 
och det synes antagligt, att han då redan förut emottagit 
Jönåkers och Rönö härad, som lågo närmare Nyköping. I 
alla händelser var han från början av 1530-talet i besittning 
av ej blott dessa tre härad, utan även av Oppunda såsom län 
under Nyköpings slott, och genom k. brevet den 29 nov. 1537 
fick han för ytterligare fem år konfirmation på samma förlä
ning, »undantagandes de socknar, som vi tillförene uti samma 
siottslän förlänt hava». Efter denna tids utgång indrogs Daga 
härad den 27 mars 1543, men i övrigt vidtogos inga större 
förändringar2 med länet, som Johan Turesson behöll till sin 
död (1556), utan att något nytt förläningsbrev härom synes vara 
bevarat. Men 1556 delades hithörande _ härad mellan flera 
fögderier, och den slottsfogde, som samtidigt tillsattes i Ny
köping (F. 58), hade intet territoriellt län, om ej dit får räk
nas själva staden och en ladugård, som lågo under hans be
fallning. Häri skedde en förändring 1565, då under slottet 
lades oförlänta delar av Jönåkers och Rönö härad. Det sist-'

1 S t i e e n m a n  uppgiver i Svea och Götha böfdinga-minne, D. 1 (1836): s. 109, 
att förläningsbrevet var daterat den 28 dec. 1525 och anför som källa registra- 
turet C, pag. 1. Där återfinnes dnck ingen anteckning härom, och det tryckta 
registraturet saknar även upplysning i saken. Enligt F o r s s e l l s  påstående i 
Sveriges inre historia (1869), s. 33, innehades Nyköpings län av Johan Tures
son »fr. 1526». Han citerar som källa riksregistr. D, fol. 147, där dock ingenting 
förekommer om denna sak. Felcitatet åsyftar möjligen densammes förläning 
med Daga härad, men anteckningen härom finnes i D. fol. 247, och härrör 
dessutom från 1529. Sistnämnda anteckning är överhoppad av G r a n l u n d  vid 
tryckningen av Gust. I Reg. — Enligt S c h l e g e l  och K l i n g s p o r  hade Johan 
Turesson Nyköpings län från 1530, vilket synes komma sanningen närmare.

2 Beträffande några socknar, som blevo förlänta till andra personer, och 
några, som tillkommo efter tidigare läntagares avgång, se redogörelsen för de 
särskilda häradena.
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nämnda bortföll redan 1567 (jfr F. 61), men det förra först 
1569, då det tillsammans med Rönö ånyo bildade ett eget 
fögderi (F. 60), som dock stundom under den följande tiden 
belt (1598, 1607—09 och 1611) eller delvis (1572, 1590—91 och 
1612—13) ånyo hade gemensam fogde med slottet. Efter Hol
ger Schedings utnämning till ståthållare på Nyköping 1626 
finnas inga räkenskaper för slottet inlevererade till kamma
ren, men slottsfogden Peder Hansson (se nedan) var kvar i 
tjänst ännu på 1630-talet.

Slottsfogdar voro:
Per Persson Skrivare................................................................  1556— 1561
Jöran Johansson [Rosenhane] . . . ................................  1562— 1565
Per Persson....................................................... ., . . ånyo 1566— 1568
Erik P e r s s o n .................................................. .... ......................  1569— 1571
Anders N i l s s o n .........................................................................  1571— 1572
Kristoffer J a k o b s s o n ................................................................  1573— 1575
Karl P e r s s o n ..............................................................................  1575— 1576
Mårten K o r n e t .........................................................................  1577
Engelbert 'E riksson ........................................................... ....  . 1577— 1584
Ambjörn Jönsson ..................................................................... 1585
Per Bengtsson.............................................................................. 1586— 1587
Jöns Mårtensson.........................................................................  1588— 1591
Anders A n d e rsso n ..................................................................... 1593
Anders L a r s s o n .........................................................................  1594— 1597
Olof Kristoffersson..................................................................... 1598— 1599 -
Anders J ö n s s o n .........................................................................  1599— 1602
Johan Bengtsson, utn. 1602-3 ..................................................  1603— 1604
Jöns A n d e rsso n .........................................................................  1604— 1605
Lars P e d e r s s o n .........................................................................  1606— 1609
Magnus Månsson......................................................................... 1610— 1611
Nils Giordsson [Vädurhorn], utn. 1 6 1 l £ ...............................  1611
Lars P e d e r s s o n ........................................................... ånyo 1612— 1615
Peder H a n s s o n ......................................................................... 1616— 1630

Från 1580 omtalas utom den äldre slottsladugården, som 
låg i Nikolai, även en andra dylik, »Nya ladugården», inom 
samma socken. För skötseln av dessa tillsattes 1584 en sär
skild ladugårdsfogde, som 1588 hade under sig ännu en tredje 
gård, belägen i Allhelgona socken inom Rönö härad. Efter 
1596 redovisade dock slottsfogden på Nyköping ånyo för dessa 
hemman, vilkas antal ytterligare ökades, 1606 till fyra och 
1613 till fem.1 På 1620-talet nedlades dock aveln vid fler-

1 Särskilda underfogdar funnos dock givetvis vid varje ladugård. Ar 1612 
äro namnen på dessa kända: Gamla ladugården: Tomas Tomasson, utn. den 2 
jan. 16u4; Nya ladugården: Kristoffer Timmerman; Lilla eller tyska ladugår
den: Nils Andersson; Väderbrunn: Peder Eriksson.
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talet. Ännu 1622 nämnas tre, men 1624 tyckes blott Stora 
ladugården drivits omedelbart för kronans räkning. 

Ladugårdsfogdar 1584—96 voro:
Simon N ilsson.............................................................................. 1584— 1585
Olof N i l s s o n .............................................................................. 1587— 1592
Erik A n d ersson .........................................................................  1593— 1596

II. Jönåkers och Rönö härad.

Såväl Jönåkers som Rönö härad hade under medeltiden 
samma antal socknar som nu. Dock har beträffande först
nämnda härad en del av Björkvik räknats till Oppunda, in
nan Grustaf I genom k. brevet den 24 jan. 1558 bestämde, att 
den helt och hållet skulle föras till Jönåker. Samma år om
talas ej Tunaberg, som tvivelsutan ingick i Tuna. Rörande 
beskattningsväsendet i såväl dessa som övriga härad inom 
Nyköpings län under Grustaf I:s tid saknas närmare upp
gifter,1 utom beträffande Ludgo socken i Rönö härad. Då 
denna några år på 1540-talet var kronan behållen (se F. 65), 
finnas nämligen från samma tid räkenskaper, ur vilka upp
lysningar kunna vinnas om hithörande förhållanden. Enligt 
Jakob Holsts redovisning 1549 utgjordes i nämnda socken 
huvudskatten i penningar, spannmål, smör och fläsk efter 
marklandet, beräknat till visst värde.2 Därjämte utgick kvick
skatt av får och gäss enligt gärdetal (med blott två bönder i 
varje gärd) och skattehöns efter mantal.

Jönåker hade 1523 gemensam fogde med Oppunda (F. 61), 
men 1526 utnämndes Peder Johansson till fogde i enbart sist
nämnda härad. När samme man året därpå fick ny fullmakt 
på Rönö och Jönåker, är det möjligt, att han behöll även 
Oppunda, och att alla tre häradena efter samma tid utgjorde 
ett fögderi (F. 61).3 Tuna och Lunda socknar jämte Näve-

1 Summorna av de fyra häradenas årliga ränta i penningar och spannmål 
finnas införda i RKB. 1530. Hist. handl., D. 11: 1, s. 66.

2 »Den där haver ett markland jord, där örtuglandet gäller två mark, där 
löper värderingen på samma markland till 48 mark, och den där haver så myc
ken jord, evad örtuglandet gäller mer eller mindre, att värderingen på denna 
jord löper till 48 mark, då skall där skattas av marklandet» på sätt, som 
närmare utföres i olika persedlar. Södermani. handl. 1549: N. 5.

3 Enligt RKB. 1527 inlevererades den då utgjorda hjälpskatten från dels 
Oppunda och Rönö (men ej Jönåker), dels Villåttinge och Daga gemensamt av 
Josef Pedersson, Engelbrekt och Erik Larsson, men några slutsatser torde ej 
härav kunna dragas rörande den dåvarande fögderiindelningen.

F. 59.
(Tab. 9.)

Jönåkers
härad.
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berg voro dock 1528 förlänta till B engt Larsson, som den 
15 juni 1534 fick konfirmation på samma förläning mot vill
kor att gjuta lod för kronans räkning. Han var då bosatt i 
Nyköping, men uppbar därefter endast en kortare tid räntan 
från de båda socknarne, som enligt k. brevet den 6 okt. 1536 

rödö härad, tillädes Johan Turessons förläning (se nedan). Inom Rönö 
innehade N ils  Krumtne till Örboholm 1528 Ludgo socken, 
som icke heller ingick i den förläning, varigenom Johan Tu
res son [Tre rosor] i slutet av 152.0-talet bekom bland annat 
Jönåkers och Rönö härad under Nyköpings slott (se s. 259). 
Sedermera innehades Ludgo på grund av k. brevet den 11 
juni 15381 av Svante Sture, från vilken denna socken åter
kallades den 24 aug. 1546. Året därpå redovisades densamma 
av fogden i Åkers och Selebo härad (F. 65), men uppgick på 
grund av k. brevet den 4 maj 1549 i Johan Turessons förlä
ning. När denna efter läntagarens frånfälle (1556) hemfallit 
till kronan, fick Sven Andersson genom utvald konung Eriks 
brev den 21 april 1556 befallning att kännas vid Rönö och 
Jönåkers härad, av vilka ett särskilt fögderi (F. 60) då bil
dades. Dess omfång minskades under början av Erik XlV:s 
regering därigenom att dels Kila och Lunda socknar (i Jön- 
åker) förlänades åt Hans Classon [Bjelkenstjerna], som in
nehade dem ännu 1566, dels Lids och Runtuna socknar (i 
Rönö) samtidigt övertogos av sekreteraren Lars K nutsson 
till Åboö. Denne torde hava avlidit vid 1560-talets mitt, 
då Runtuna indrogs, men hans änka Anna H ansdotter 
[Garstenberg] behöll ännu någon tid Lids socken, och ge
nom hertig Karls brev den 28 juni 1572 (jfr även hertigens 
brev den 26 juli 1576) tillförsäkrades hon besittningsrätten 
till åtskilliga där belägna gårdar, som hon då säges redan 
tidigare haft i förläning. Däremot gällde N ils B irgesson 
[Grips] förläning 1564 i Ludgo endast tionden av denna soc
ken, men de närmast följande två åren uppbar han även årliga 
räntan med undantag av smör, fläsk och dagsverken, som re
dovisades till Nyköpings hus. Emellertid lades återstående 
socknar av fögderiet 1565 under nyssnämnda slott (F. 58), var
efter distriktet 1567 delades genom Rönö härads sammanslag
ning med Oppunda (F. 61). Efter tronförändringen återupp
rättades emellertid fögderiet 1569 i samma utsträckning, som

1 Detta k. brev är tryckt av Gr. A n d e r s s o n  i Handl. ur v .  Brinkmanska 
archivet, D. 1 (1859): s. 7, men saknas i Grust. 1 Reg.
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det tidigare haft, och bibehölls i stort sett till periodens slut. 
Dock bildade detsamma vissa år (1598, 1607—09 och 1611) 
åter ett slottslän under Nyköping, och detta gäller dessutom 
om Jönåkers härad ensamt 1572, 1590—91 och 1612—13. Sist
nämnda år utgjorde Rönö dels fortfarande ett fögderi för sig 
(F. 60), dels var häradet sammanslaget med Hölebo (F. 64). 
I övrigt varken funnos efter 1560-talet några större förlänin- 
gar inom fögderiet eller var dettas område underkastat några 
förändringar, om man undantager, att dels Daga 1590—91, dels 
oförlänta delar av Hölebo härad under flera perioder voro för
enade med detsamma. De år, då fogden i detta distrikt hade 
under sin förvaltning även Hölebo, voro 1590—94, T6[03—]04 
och 1622—25. Efter sistnämnda år utarrenderades Jönåkers 
och Rönö härad enligt kontrakt den 27 juni 1626 på tre år 
till Per Larsson och Lars Larsson, men sedan arrendetiden 
iitlupit, förpaktades samma härad jämte Vingåkers socken i 
Oppunda av Louis de Geer enligt kontrakt den 17 juni 1629 
för ej utsatt tid.

Fogdar i Jönåker och Rönö hava varit:

Peder Jonsson, utn. 1527 ^ (jfr F. 61).
Sven Andersson, utn. 1556 ^ . . . .
Lars Smålänning...................................
Per Olsson..........................................
Bengt Tomasson............... ...
Anders N ilsson ...................................
Joen Jämte..........................................
Olof Jonsson.......................................
Per Bengtsson....................... ...
Engelbrekt Eriksson...........................
Jöns N ilsson ................... ...................
Anders Mikaelsson...............................
Per Bengtsson ...........................
Anders Jönsson...................................
Anders Mikaelsson...............................
Johan Månsson...................................
Lars K ra ft..........................................
Anders Jönsson ...................................
Lars Persson (jfr F. 5 8 ) ...................
Sigge Larsson.......................................
Lars Hök ..........................................
Per Larsson 1 .
Lars Larsson [ (arrJ ...........................
Louis de Geer (a rr .)...........................

. 1556— [1558] F .  

. . 1558— 1564 (Tab.

. . 1563— 1560 

. . 1569— 1572 

. . 1573

. . 1574— 1581 

. . 1582— 1583 

. . 1584— 1585 

. . 1586— 1587 

. . 1588— 1589 
' . . 1589
ånyo 1590— 1594 

. . 1595— 1597 
ånyo 1599— 1600 

. . 1601— 1603 

. . 1604
ånyo 1604— 1605 

. . 1607— 1610 

. . 1614— 1620 

. . 1621— 1625

. . 1626— 1629 

. . 1629— 1630

60.
8— 10.)
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III. Oppunda liärad.
Ännu under senare hälften av 1500-talet hörde till Oppunda 

ett långt större område än nu. Dit räknades nämligen före 
1558 en del av Björkviks socken (jfr Jönåker), och de tre 
socknarne Flen, Forssa och Ärdala frånskildes först 1588, då 
de sammanslogos med Yillåttinge. Vingåker1 utgjorde en 
enda socken ända till 1754, då östra Vingåker, som från 1642 
varit kapell, utbröts till särskilt pastorat. Häradet var av 
ålder indelat i fjärdingar, av vilka några omtalas ännu på 
1520-talet, men denna indelningsgrund synes sedan hava fal
lit i glömska. Med ovan angivna utsträckning utgjorde Op
punda tillsammans med Jönåker 1523 ett fögderi, som möjli
gen ägde bestånd ännu 1527. I alla händelser utnämndes 1526 
en fogde i Oppunda (F. 61), som 1527 fick befallningen även 
i Jönåker och Rönö (F. 60). Dock tillsattes den 29 juni 1525
1 Bettna och Årdala fjärdingar en särskild fogde, Olof Arvids
son, som fick kvitto på sin uppbörd den 4 febr. 1527 och den
2 juli s. å. förlänades med Julita kloster. Sistnämnda dag 
bekom K ristiern  Larsson [Sjöblad] Sköldinge socken och 
något senare även Bettna, som förut innehades av hustru A nna.2 
Emellertid ingick Oppunda från slutet av 1520-talet i Johan 
Turesson [Tye rosors] förläning (F. 60), till vilken större 
delen av häradet hörde ända till 1556. Vissa socknar voro 
likväl fortfarande förlänta till andra. Sköldinge innehades så
lunda 1540 av K nut Andersson [Lillie], efter vars frånfälle 
(1546) socknen lades till N ils Pedersson [Bielkes] ( f  1550) 
förläning, som tidigare enligt k. brevet den 25 sept. 1544 ut
gjordes av Bettna socken, i vilken hans sätesgård Åkerö var 
belägen. Nils Pederssons änka, Anna C lem etsdotter [Ho- 
genskild] fick genom k. brevet den 30 okt. 1550 tillstånd att 
behålla båda socknarne, men hade 1558 kvar blott Bettna, 
under det att Jöran Trulsson till Ravenäs då innehade 
Sköldinge. Efter 1564 befinnes dock, att fru Anna återbe- 
kommit sistnämnda socken, men 1569 var hela hennes förlä
ning indragen. Emellertid hade häradet i övrigt 1556 hem-

1 Enligt en anteckning i Sandb. saml. (KA.) var Vingåker 1535 delat i 
Skedenas’, Björkesäters, Högs och Sevaste fjärdingar, men 1615 omtalas inom 
samma socken Kesäters, Alsäters och Götebols fjärdingar.

2 Gust. I Reg., D. 5: s. 205. Av originaltexten framgår, att orden »och 
Botna soken» efter Kristiern Larssons namn äro tillskrivna med annan hand.
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fallit till kronan, och dess förvaltning ordnades då på det 
sätt att de behållna socknarne delades på två fögderier. En 
gårdsfogde tillsattes i maj s. å. på Julita gård och fick under 
sig Julita och österåker (F. 62), medan övriga socknar i de
cember s. å. lades under en annan fogde (F. 61). Den sist
nämndes område minskades dock snart ytterligare till följd av 
nya förläningar. Grenom k. brevet den 20 okt. 1559 (konfirme
rat den 6 febr. 1561) bekom K nut Knutsson [Lillie] Floda 
socken, som han behöll ännu 1564, och Vingåker, som 1561 
lagts under Örebro slott (F. 74), innehades följande år av 
Ho gensk ild  B ielke, från vilken denna socken återkallades 
1568 för att tillfälligtvis tillhöra Segersjö län (F. 79), men först 
sedan en del av årets skatt redan uppburits. Åtminstone 1561 
uppbar Joen Olsson [G-yllenhorns] änka, K arin  N ilsdotter 
[Bese], räntan från ej mindre än fyra socknar, Malm, Lerbo, 
Blacksta och Vadsbro (jämte Forssa i Villåttinge), dock undan
taget penningar, fodring och kyrkolandbor, som voro be
hållna. Då härtill kommer, att dels tionden i vissa socknar 
donerats till enskilde (H enrik F lem ing uppbar 1566 den
samma i Stora Malm och tionden i Vingåker ingick i Ho- 
genskild Bielkes ovannämnda förläning), dels häradets alla 
kyrko-, präste-, kloster-, biskops- och prebendelandbor åtmin
stone 1563 avhänts hertigen till förmån för N ils Karlsson, 
återstod vid mitten av 1560-talet för fogden icke särdeles 
mycket att förvalta. Saknaden av räkenskaper, av vilka inga 
finnas bevarade från åren 1562—67, gör det för övrigt omöj
ligt att numera avgöra, huruvida ens återstoden eller nio sock
nar var behållen.1 I alla händelser torde Husby, som 1576 
återkallades från Jöran Johansson [Rosenhane] till Torp, 
av denne innehafts redan 1568. En ersättning fick fogden 
för ett par år i Rönö härad, som tillädes Oppunda fög
deri 1567, men redan 1569 åter bortföll. Då hade emellertid 
genom gjorda indragningar de flesta förläningar åter kommit 
under hertigens omedelbara förvaltning, och längre fram ut
vidgades fögderiet ytterligare genom den sammanslagning 
med de till Julita gårdslän tidigare hörande socknar, vil
ken ägde rum 1580. Några år (1590—93 och 1600) bodde 
till och med häradsfogden på Julita gård, som annars

1 Icke ens namnen på fogdarne äro kända alla år av 1560-talet. Registret 
till Södermani. handl. omtalar nämligen icke Oppunda liärad 1562—66, men av 
länsregistret vet man, att 1564—65 dar fanns en fogde vid namn David Persson.
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hade egen fogde, ehnru denne efter mistningen sagda år 
av Österåkers och Julita socknar blott undantagsvis (1589) 
hade territoriellt län. En minskning i fögderiets område 
ägde däremot rum 1588, då Elens, Forssa och Ardala sock
nar tillädes Villåttinge fögderi (F. 70), varigenom dessa 
socknars uppgående i sistnämnda härad förbereddes, och samma 
resultat åstadkom återupprättandet av Julita gårdslän, som 
1601 hade lika omfång, som det haft tidigare, och sedan var 
återförenat med huvudfögderiet endast under åren 1623—26. 
Genom kontrakt den 25 febr. 1626 (jfr den 26 maj s. å.) ut- 

. arrenderades nämligen Oppunda härad på fyra år till 
borgaren i Nyköping, Håkan Andersson, som den 14 april 
1630 fick prolongation för en tid av två år. Dock hörde till 
detta arrende varken efter 1627 Julita och Österåkers socknar 
(se s. 267) eller etter 1629 Vingåkers socken, vilken sistnämn
da enligt kontrakt den 17 juni 1629 frånskildes och utarren
derades till Louis de Geer för ej utsatt tid.

Fogdar i Oppunda hava varit:

F. 61. Tord Bagge, utu. 1523 f|.
(Tab. 8 —10.)Peder Johansson, utn. 1526 xf8 (jfr F. 60).

Lasse Toprider, utn. 1556^| ..................................................  1557
Kristoffer Persson [till F å llö k n a ].........................................  1568— 1559
Nils L a r s s o n .............................................................................. 1560— 1561
David Persson.............................................................................. 1564— 1565
Olof A n d e rs s o n .........................................................................  1567— 1569
Bengt T ö r e s s ö n .........................................................................  1570
Mårten P e r s s o n .........................................................................  1571— 1572
Nils Nilsson [? till J ä rn a ]..............................................  . 1573— 1589
Mats Ålänning (jfr F. 6 2 ) .......................................................  1590— 1594
Hans von S tock h o lm ................................................................  1595— 1597
Antonius S v en sson ..................................................................... 1598— 1601
Hans L a rsso n .........................................................................  1602— J1603
Bonde Classon.............................................................................. 1603— 1604
Lars P e r s s o n .............................................................................. 1605
Anders J ö n s s o n .........................................................................  1606— 1607
Erik Persson [Steuch] ...........................................................  1608— 1610
Lars P e r s s o n ......................................... ......................  ånyo 1611
Erik Persson [ S t e u c h ] ..............................................  ånyo 1612— 1625
Håkan Andersson (arr.) . .........................................................  1626— 1630

Julita Ju lita  k loster indrogs till kronan redan 1527 och var 
kloster. efter vad redan omnämnts s. å. förlänt till f. d. fogden O lof 

A rvidsson . Några år därefter eller den 22 juli 1534 bekom 
N ils Krumme klosterlandborna, som emellertid i slutet av
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samma årtionde voro kronan behållna och 1540 redovisades av 
fogden på Kungsör (F. 229). Men den 12 april 1546 överläts 
själva gården, som dittills tillhört Johan Turesson [Tre rosors] 
förläning, jämte ett femtiotal underlydande landbor inom Julita 
socken till Abraham Eriksson [Leijonhufvud], som något 
s.enare befinnes innehava hela socknen. Efter dennes död 
(1556) förordnades en kunglig fogde, vars distrikt omfattade 
utom själva gården även Julita och österåkers socknar (F. 
62). Hela detta fögderi förläntes emellertid 1564 till proku- 
ratorn Jöran Persson, som skrev sig till Julita. Efter den
nes död (1568) tillsattes ånyo en fogde, som fortfarande hade 
förvaltningen av de båda socknarne, tills dessa 1580 samman- 
slogos med Oppunda fögderi (se F. 61).1 En särskild gårds
fogde, som dessutom förvaltade ett antal under godset ly
dande arv- och egnahemman (18 hela och 2 halva utom torp 
och utjordar), bibehölls emellertid, med undantag av vissa år 
(1590—93 och 1600), då hans befattning var förenad med hä
radsfogdesysslan, och genom k. brevet den 30 jan. 1600 lades 
ånyo socknarne under gården.2 En ändring häri skedde först 
1622, då änkedrottning Kristina erhöll disposition över god
set, som hon utarrenderade till borgaren i Nyköping, Per 
Larsson. Denne fick efter änkedrottningens död (1625) ge
nom kontrakt den 1 sept. 1626 sitt gamla avtal förlängt för en 
tid av tre år. Österåkers och Julita socknar, som däremot 
1626 ingått i Håkan Anderssons arrende (se F. 61), övertogos 
för sex år enligt kontrakt den 22 dec. 1627 av Melker Wurm- 
brandt (Wormprantz) till understöd av hans styckebruk vid 
Aspån (nedlagt 1662).

Gårdsfogdar vid Julita hava varit:

Jöns Hansson, utn. 1556f- 
Simon Salmonsson . . .
Nils P e r s s o n ..................
Anders Arvidsson . . .
Sone Jonsson ..................
Jöns Mårtensson . . . .  
Mikael, Persson . . . .  
Mats Ålänning (jfr F. 61) 
Knut Eriksson..................

1556— 1562 p .  62 .
1564 (Tab. 8—10.) 

1568— 1572 
1574— 1578 
1579— 1581 
1582— 1587 

1589 
1590— 1593 
1594 — 1595

1 Se härom hert. Karls brev den 20 dec. 1580 bland verifikationerna i StJ- 
dermanl. handl. 1581: N. 1.

2 Räkenskaper saknas för åren 1604—08. I riksreg. finnes under den 16 
juni 1604 fullmakt för Joen Jönsson att bliva gårdsfogde.
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Daniel M årtensson..................................................................... 1595— 1598
Lars Andersson, utn. 1598 xj5 .....................................................  1598
Erik B en g tsson .........................................................................  1599— 1603
Joen Jönsson, utn. 1604115.........................................................  1604—
Bonde Classon.............................................................................. 1609— 1611
Per O lo fs s o n ..............................................................................1612— 1615
Anders P å ls s o n ......................................................................... 1616— 1622
Per Larsson ( a r r . ) ..................................................................... 1623— 1629

\

IV. Gripsholms län.
Sedan Gustaf I i april 1526 låtit indraga Gripsholms kloster 

som sitt rätta arv och eget (se s. 68 f.), befullmäktigade han 
den 25 i samma månad en andlig man, herr Erik Arvidi, att 
vara hans fogde där. Denne, som omtalas även de närmast 
följande åren, hade dock icke befallningen Över den kringlig
gande bygden, där andra fogdar samtidigt omtalas. Men hans 
efterträdare, Olof Hansson, som utnämndes den 26 juni 15291 
och som även var präst (kyrkoherde i Buntuna), blev där
jämte fogde i ett ganska vidsträckt distrikt, omfattande Åker, 
Selebo, Öknebo, (Daga) och Bekarne samt Adelsö och Munsö 
socknar i Färentuna härad.2 Aret därpå mottog samme fogde 
en ny fullmakt, lydande på Selaön och Fogdön,3 som nu en
samma blevo gårdslän under Gripsholm, medan fögderiet i 
övrigt, ehuru med vissa förändringar i omfattning — Daga 
härad har bortfallit och av Bekarne omtalas blott det Östra 
— anförtroddes åt en annan. Under de följande åren, då konun
gen flera gånger uppehöll sig vid Gripsholm, omtalas ej något 
ombyte av fogde, och det är därför möjligt, att Olof Hansson 
kvarbodde där, även sedan han den 20 maj 1533 blivit fogde 
över biskopssakerna i Strängnäs’ stift. Men den 18 mars 1536 
blev Måns Bam fogde på Gripsholm och i Öknebo härad, vil-

1 I Gust. I Reg., D. 6 (1875): s. 211, där anteckningen om hans fogdebrev är 
tryckt, nämnes väl under det i texten omtalade datum ingenting om Gripsholm, 
utan blott om fögderiet i övrigt, men att Olof Hansson s. å. tillträdde även 
Gripsholm, ses av kvittobrevet 1530, tryckt ibid., D. 7: s. 89. Jfr nedan, 
s. 270, noten.

2 Enligt RKB. 1527 inlevererade Rasmus Skåning detta år uppbörden 
från endast Munsö och Adelsö. Då denne, som 1526 utnämnts till fogde i 
Åkers m. fl. härad (P. 65), redan i febr. 1527 fick sin efterträdare i det öv
riga distriktet, men de två socknarne då ej omtalas, tyckas dessa en kort 
tid utgjort en förvaltningsenhet för sig. Jfr nedan s. 277.

3 Möjligen hade Fogdön tidigare varit förlänt. Se Gust. I Reg., D. 5 (1871): 
s. 204, och jfr registret. Förläningens övriga beståndsdelar synas dock göra 
utg:s ortbestämning tvivelaktig.
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ket distrikt den 8 juni s. å. utvidgades med Munsö och Adelsö 
socknar. När sedan Måns Smed den 19 juli 1538 efterträdde 
sin namne på Gripsholm, heter det, att han även blev fogde 
i Öknebo »och de andra socknar därunder ligga». Att därmed 
dock icke menades de nyssnämnda båda socknarne blir tyd
ligt av 1540 års länsregister, enligt vilket Adelsö och Munsö 
då lågo tillsammans med det övriga Färentuna härad under 
Svartsjö hus (F. 6). Enligt samma källa hade däremot Måns 
Smeds fögderi åtminstone dåmera en långt större omfattning. 
Utom av Öknebo härad, inom vilket dock Vårdinge socken 
måhända fortfarande var förlänt till Sten Bengtsson [Ulf] 
enligt k. brevet den 31 jan. 1536, bestod det nämligen av dels 
Västerljungs socken i Hölebo härad, dels Toresunds, Ärja och 
Kärnbo (samt Enhörna) socknar i Selebo, dels även tre sock
nar (Åker, Länna och Strängnäs) i Åkers härad jämte Sträng
näs’ stad. (Börande den sistnämnda, som 1540 låg under Tyn- 
nelsö, jfr F. 67). Dessutom hade Måns Smed förvaltningen av 
arv- och egnagodsen inom samma område, fördelade på sju 
rättaredömen, om vilka är anmärkt, att de 1540 blivit »nyss 
lagda under Gripsholm», samt Sigtuna rättaredöme i Daga 
härad, vars ursprung är obekant (se s. 305 och 318). Fögderiet 
undergick dock snart förändringar. Västerljung bortförlänades 
1541, men 1543 utvidgades området med dels Hölö socken (jfr 
F. 38), som dock året därpå åter bortföll, dels Daga härad, som 
dittills varit förlänt (jfr s. 273 f.). Möjligen dithörde för övrigt 
redan då även de socknar i Åkers och Selebo härad, som dit
tills legat under Tynnelsö gård (jfr F. 67), liksom de med 
säkerhet gjorde det 1544. Detta år skedde emellertid en om
organisation, varigenom en särskild gårdsfogde tillsattes på 
Gripsholm, som skulle svara för slottet med underlydande 
ägor, men som ej hade någon annan befattning med länet än 
att han skulle redovisa de skattepersedlar, som han därifrån 
emottog av ridfogden. Den senare, som fortfarande var Måns 
Smed, hade samma år förvaltningen i de fyra häradena Ök
nebo, Daga, Åker och Selebo (F. 64). Under Gripsholm låg 
under de närmaste decennierna omedelbart intet län annat än 
undantagsvis, såsom då slottsfogden 1547 avgav räkenskap för 
Daga och Öknebo härad (jämte Enhörna), och 1569—72 för 
Villåttinge härad.1 Men 1588 lades större delen av Åkers

1 Jfr dock k. brevet 12 dec. 1563 till Kristoffer Pedersson, vilket visar, att 
planer då voro uppe »om några härads förläggande under Gripsholm».



270 Fögderiindelningen i Södermanland.

och Selebo härad, eller alla socknar utom Toresund, Aspö och 
Selö, under Gripsholm, och 1596 hörde till samma fögderi 
även Turinge och Taxinge i öknebo, ehuru blott för det året. 
Under 1600-talet växlade förhållandena rätt betydligt. Medan 
intet fögderi låg under slottet 1600—02, upprättades däremot 
1603 ett sådant av betydlig utsträckning, bestående av, utom 
de nämnda delarne av Selebo och Åker, även Toresunds soc
ken samt Öknebo och Daga härad (se fullmakt för Jakob 
Kouskild och Peder Esbjörnsson den 5 juni 1602). De sistnämnda 
bortföllo visserligen åter 1605 (Toresund först 1606), men Daga 
ditlades ånyo 1612, och sedan 1610 dithörde dessutom Barva 
socken på Öster-Rekarne. Åren 1621—24 fanns återigen intet 
slottslän, men 1625 redogjorde slottsfogden för ett distrikt, 
som hade ungefär samma omfattning som tidigare, och den 
11 juni 1626 utarrenderades såväl Grripsholm med dess under
lydande län som Yibyholms län (jfr F. 70) till Regina Basi- 
lier, vars arrendetid tyckes utlupit 1630, ehuru kontraktet 
ursprungligen lydde på sju år. Sistnämnda år hade hon dock 
icke kvar Yibyholms län och även det under Grripsholm ly
dande länet var då inskränkt till Daga och en del av Åkers 
härad. Hennes son, Niklas Basilier, fick sedermera den 24 
mars 1631 förlängning för tre år på arrendet av endast Grips- 
holms slott och ladugård. Med den sistnämnda menas de 
hemman i Kernbo socken, som ännu utgöra kungsladugård. 
Dock finnes från 1619 en ladugård omnämnd även vid Yä- 
tinge (numera kallat Kvattinge eller Kvartinge) i samma 
socken, och från början av 1600-talet lydde tidtals andra kungs
gårdar under slottet. Så omtalas 1601 det då nyanlagda Å kers 
bruk, som utarrenderades 1620, samt åren 1609—20 Kungs- 
bergs gård (jfr F. 68).

Slottsfogdar på Gripsholm hava varit:
F. 63. Herr Erik Arvidi, utn. 1526 2j5 .......................

(Tab. 8—10.) Herr Olof Hansson, 1 utn. 1529 2g6 ..................
Måns Ram, utn. 1536 ^ ................................
Måns Jönsson Smed, utn. 1538 ^  (jfr F. 64)
Harald Lake, utn. 1543 2g8 ................................
Per Larsson .......................................................
Nils Birgesson ...................................................
Anders Hansson (jfr F. 6 4 ) ............................
Nils Birgesson................................ ' ...................

. 1526[— 1528 

. 1529 — 1535 

. 1536[— 1537 

. . 1538— 1543 

. . 1543— 1544 

. . . 1545

. . 1546

. . 1547
ånyo 1549— 1551

1 Enligt räkenskapen tillträdde dock hr Olof Hansson redan Marci evangelistens 
dag (den 25 april) 1529.
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Erik Rolfsson, utn. 1 5 5 1 .................................................. [1552]— 1554
Erik D a l k a r l .............................................................................  1555— 1556
Måns B irg e sso n .........................................................................  1557— 1560
Kristoffer Persson [till F å llö k n a ].........................................  1561— 1564
Anders Germ undsson................................................................  1565
Kristoffer P e r s s o n .......................................................ånyo 1569— 1571
Påvel Larsson, i 43 v e c k o r ..................................................  1572
Anders Arvidsson ....................................................................  1572— 1573
Jöran Olsson1 .............................................................................. 1573— 1574
Anders Nilsson .........................................................................  1574— 1594
Tyrgels N i ls s o n .........................................................................  1594— 1596
Erik Olofsson (jfr F. 66  och F. 6 7 ) ..................................  1597— 1598
Peder Esbjörnsson [Lilliehöök] 2 .............................................. 1599— 1605
Måns Eriksson .........................................................................  1606— 16<>8
Jöns [Andersson?] S l ä t t e .................................................. ....  1609— 1616
Lars A n d e rsso n ........................................................................... 1617— 1620
Nils Pedersson .........................................................................  1620
Olof Jönsson • t ................................................. 1 6 2 1 -1 6 2 4
Gustaf Raaf till Lövnäsö |
Olof Kristoffersson..................................................................... 1625
Regina Basilier (arr.) ................................................................. 1626— 1630

Av de härad, som tidvis hört till Gripsholms län, var Hö- Hölebo härad, 
le bo härad till största delen länge förlänt. Av dess fem 
socknar innehade sålunda N ils Krumme redan på grund av 
k. brevet den 11 aug. 1527 Yästerljung, som dock var åter
kallad före 1540, då denna socken lydde under Gripsholm.
Johan Turesson [Tre rosor] fick den 13 febr. 1533 lägga 
Trosa socken till sina övriga stora förläningar, och d^n 31 
jan. 1536 bekom Sten Bengtsson [Ulf] bland annat Yagn- 
härad. Sedan slutligen Svante Sture den 26 febr. 1537 för
länats med Mörkö, återstod endast Hölö socken, som låg un
der fogden i Södertörn (F. 38) till 1542, men under Gripsholm 
1543. Med 1540-talet inträdde i dessa förhållanden åtskilliga 
förändringar. Nils Krumme återfick 1541 Yästerljung och 
bekom dessutom 1544 Hölö. Sten Bengtssons förläning inom 
häradet, som under 1540-talet omfattade såväl Trosa som

1 För räkenskapsåret 1573 redovisade Anders Arvidsson 28 och Jöran Olsson 
26 veckor, och denne senare bör alltså hava tjänstgjort in på 1574.

2 Jfr fullmakt den 22 nov. 1598 för Jakob Kouskild till Vad att vara be- 
fallningsman på Gripsholm och över dess län. Kouskild omtalas ännu 1602 
såsom befallningsman där jämte Peder Esbjörnsson, vilken senare dock ensam 
avgivit räkenskap.

3 Namnet skrives Raaf i 1623 års räkenskap, som avgivits i hans namn, 
och likaså stavas det i drottning Kristinas originalbrev bl. verifikationerna till 
samma redovisning. S t i e r n m a n , Svea och Götha höfdinga-minne, kallar 
honom Rab.
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Vagnhärads socknar, för vilka han ännu 1549 utgjorde kungs- 
fodringen, uppkörde s. å., ock kåda socknarne övertogos den 
4 maj 1549 av Jokan Turesson.1 Efter dennes död (1556) 
fick kans änka, K ristin a  N ilsd otter [Gyllenstjerna] behålla 
samma förläning enligt k. brevet den 7 juni 1556. Sedan även 
kon avlidit, erköll Svante Sture genom k. brevet den 7 april 
1559 nämnda två socknar, ock efter Nils Krumme d. ä:s från- 
fälle bekom densamme i början av Erik XIV:s regering även 
Västerljung ock Hölö.2 På detta sätt kade kan således kom
mit i besittning av kela käradet, som kan med säkerket in
nekade åren 1563 ock 1564. Ar 1565 var kans förläning dock 
ånyo inskränkt till endast Mörkö socken, sedan Nils Krum- 
mes barn genom k. brevet den 24 juli 1564 ej blott återfått 
Västerljung ock Hölö, utan därjämte förlänats med Trosa 
ock Vagnkärad. Samtliga innekades 1566 av N ils Krumme 
d. y., men indrogos samma år, varefter en fogde (Joen Lars
son) förordnades i Hölebo kärad,3 som dock icke var kvar 
påföljande år. Redan 1568 befinnes också N ils Jöransson [Gyl
lenstjerna] kava övertagit samma förläning, som då uppskat
tades till 5,033 marks ränta, men ej länge fick av konom be- 
kållas, emedan tronförändringen s. å. föranledde nya disposi
tioner. Trosa ock Vagnkärad indrogos nu till kertigdömet 
(F. 64), ock ekuru Svante Stures änka Märta E riksdotter 
[Leijonkuvud] fick bekålla Mörkö ock för en tid återfick Hölö 
ock Västerljung, skulle sistnämnda förläning enligt kertig 
Karls brev den 28 juni 1572 blott gälla till samma års slut, 
varefter även dessa socknar lades under häradsfogden (F. 64). 
I vederlag tillförsäkrades grevinnan Märta genom hertigens 
brev den 24 okt. 1572 och den 5 okt. 1574 en bättre besitt
ningsrätt till de gårdar inom Mörkö, som ej förut tillhörde 
hennes frälsegods (jfr hertigens konfirmation den 15 sept. 
1580). Efter grevinnans död (1583) utvidgades dock den Stu- 
reska förläningen inom häradet. Medan nämligen den äldre 
sonen, M auritz Sture (f 1592), fick behålla Mörkö under 
Hörningskolm (jfr hertigens brev den 12 okt. 1582 och den

1 1554 var dock en skattebonde kronan behållen i vardera av Trosa och Vagn
härads socknar.

2 Förläningsbrevet är daterat 18 jan. 1561 (orig. i Sjösanxl., numera på Trolle- 
holm) och lyder på hela Hölebo härad med därinom bosatta kyrko-, kloster- 
och prebendelandbor. Att Nils Krummes änka dock ännu 1562 behöll Väster- 
jung, framgår av k. brevet 23 juli 1562.

3 Se Uppbördsregistret 1566 bl. RKH. Räkenskaper saknas.
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29 dec. 1592), ‘bekom den yngre, K arl Sture (f 1598), den
30 april 1584 därjämte Hölö socken under Tullgarn, till vil
ket gods kan skrev sig. Med vissa avbrott behöllos dessa 
förläningar in på 1600-talet. Mörkö igenkallades visserligen 
1594 från Mauritz Stares änka, Anna C lasdotter [Horn]  ̂
men hon återfick den 3 juni 1602 socknen som underpant för 
en försträckning av 1,000 daler. Hölö innekades däremot av 
Karl Stures efterlämnade maka, K arin  Joensdotter [Blåfalk], 
till dess att hennes mans brorson, greve Clas Sture, efter nådd 
myndighetsålder bekom socknen genom k. brevet den 16 aug. 
1610, som den 12 aug. 1613 konfirmerades av drottning Kri
stina d. ä. på kertig Karl Filips vägnar. Efter Stureättens 
utslocknande på manssidan indrogos slutligen båda socknarne 
1616, men ännu 1633 försvarades dock Mörkö under Hörnings
kolm såsom dels liggande inom friketsmilen, dels »köpt av 
salig herr Clas Horn (f  1632) med utjordar». Återstoden av kära
det hade under tiden efter 1569 i allmänhet tillhört samma 
fögderi (F. 64), som dessutom bestod av Haga ock Öknebo 
kärad. Åren 1590—94 ock 1603—04 voro dock de oförlänta 
socknarne i Hölebo förenade med Jönåker ock Rönö (F. 60), 
och detta blev även fallet 1622—25. Genom kontrakt den 13 
jan. 1626 blev emellertid hela häradet (F. 64: i) utarrenderat till 
Henrik Eriksson, som tidigare varit tullinspektor i Södertälje.

Haga kärad hade samma antal socknar som nu. Härifrån 
utgick 1544 stadgeskatt efter vars ock ens förmögenhet, 
vilket beviljats för allmogens »svaghets ock fattigdoms 
skull». Längre fram (1549) låg dock jordetalet till grund 
för huvud skatten. Hessutom betalades kvickskatt ock skatte- 
köns enligt samma grunder som i Ludgo socken (se ovan, 
s. 261), men därjämte (1544) även »en annan skatt, som kal
las säckeskatt, ock kan går ut som härefter följer, så att var 
sjätte skattebonde utgör årligen en säck om ett halvt pund 
säd». Andra år (1549) omtalas kär bland persedlarne stockar, 
näver ock kampa, som avlämnades i samband med kvick
skatten.

Häradet kade 1527 gemensam fogde med Åker ock räk
nades ännu 1529 till Gripsholms län, men förlänades den 20 
april s. å. till Jokan Turesson [Tre rosor] under Nykö
pings slott. Icke desto mindre fick N ils Olsson till Järna 
genom k. brevet den 15 febr. 1534 årliga räntan av Gryts

18— 172433. Meddel. j r  ån Riksarkivet 2: 6. Abnquist. Lokalförvaltningen.

t

ga härad.
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Öknebo
härad.

socken.1 Hela häradet indrogs emellertid till kronan genom 
k. brevet den 27 mars 1543 och lades då åter till Gripsholms 
län. Efter dettas kort därefter vidtagna delning på flera fög
derier låg Daga dels (1544) under fogden i Öknebo (F. 64), 
dels (1546) under befallningsmannen i Åkers fögderi (F. 65), 
men var från 1547 under en lång följd av år förenat med det 
förra. Frustuna socken var dock 1561— 68 förlänt till Hans 
K yle. År 1590, då fögderiet upplöstes, sammanslogs Daga med 
Jönåker och Rönö (F. 60), men tillhörde från 1592 Yibyholms län 
(F. 70) och återförenades 1595 med Hölebo och öknebo (F. 64). 
Under 1600-talet ägde sistnämnda sammanslutning bestånd 
1600—02 och 1605— 11, men eljes låg Daga under Gripsholms 
slott (F. 63) till 1621, då häradet tillädes Åkers och Selebo 
fögderi (F. 65). Från 1625 tillhörde det ånyo Gripsholms 
län, tillsammans med vilket det 1626 utarrenderades (se F. 
63). I allmänhet förekommo efter 1570 inga större förlänin- 
gar. Dock innehade till följd av k. brevet den 19 aug. 1604(?) 
Hans von Mansbach (».Marbach») Gryts socken, som under 
ett par år behölls även av hans änka.

Till Öknebo härad hörde under medeltiden och ännu un
der 1600-talet dels Taxinge, dels Över- och Ytter-Enhörna 
socknar, vilka numera räknas till Selebo. En del av Telbo, 
nu Södertälje, socken låg ännu i mitten av 1500-talet inom 
Svartlösa härad. Huvudskatten utgjordes i början av 1540- 
talet efter jordetal, men olika allt efter örtuglandets värde. 
Emellertid igångsattes under samma årtiondes förlopp en ny 
skattläggning, och därvid bestämdes ett värde i medeltal för 
all jord, »så att där örtugen gällde tillförene tre, två och D/a 
mark, där gäller örtugen nu överhuvud två mark». Härige
nom bortföll då också den tidigare skillnaden i skatteskalan 
efter åkerns olika värdering. Kvickskatten var här lindrigare 
än i Daga, ty i stället för blott två, ingingo här tre bön
der i varje gärd vid utgörandet av lika antal får och gäss.

Öknebo, som varit en av huvudbeståndsdelarne i det gamla 
Telje län (se ovan, s. 258), förvaltades såväl 1526 som 1530 
gemensamt med Åker (F. 65), men fick 1532 egen fogde. Hä-

1 Registraturanteckningen härom lyder: »Item forläningxbreff for Niels Ol
son på Jerne på Gryte sockn i Daga heratt med all crononnes rentho, som 
ther pleger arliga aff gå». V. G r a n l u n d , som gissningsvis identifierar Nils 
Olsson med Nils Olsson Hård (jfr dock Schlegel och Klingspor, s. 202), har 
i registret till G-ust. I Reg., D. 9 (1885), trott denna anteckning betyda ett för- 
läningsbrev på Järna i Gryts socken, vilket jag finner orimligt.
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radet lades emellertid 1536 under Gripsholm, med undantag 
av Vårdinge socken, som den 31 jan. s. å. förläntes till Sten 
Bengtsson [Ulf], vilken samtidigt erhöll Vagnhärads socken 
i Hölebo (jfr s. 271). När sedan Gripsholms län skildes från 
slottsförvaltningen 1544, bildade det ett fögderi (F. 64), som 
i sin ursprungliga utsträckning ägde bestånd blott en kort 
tid. Det delades nämligen redan 1546, varvid Öknebo ensamt 
utgjorde ett förvaltningsdistrikt, som 1547 ånyo lades under 
Gripsholm. Genom k. brevet den 24 aug. 1546 hade dock 
Över-Järna socken förlänts till Svante Sture, som den 18 
jan. 1561 därtill fick lägga Ytter-Järn a jämte kungliga och 
biskopssakören från hela förläningen, och vars änka behöll 
båda socknarne till och med 1572. Återstoden av häradet 
(med de båda Enhörna-socknarne1) fick 1548 ånyo egen fogde, 
som året därpå redovisade även för Daga, och som inom 
sitt distrikt räknade också Hölebo härad, vars alla socknar 
visserligen voro förlänade, men där kyrkol andborna lågo un
der hans förvaltning. Denna utsträckning behöll fögderiet 
till 1560-talets slut, då Enhörna tillfälligtvis (1568) lades un
der Räfsnäs (F. 66), men delar av Hölebo, som indragits till 
kronan (jfr s. 272), tillkommo (1569). De tre förenade hära- 
dena bildade sedan en enhet till 1590, då fögderiet upplöstes, 
varvid Öknebo kom under fogden på Tynnelsö (F. 67). Men 
redan 1592 gjordes sistnämnda härad ånyo självständigt och 
1595 återförenades det med Daga och Hölebo. Den anord
ning, som vidtogs 1596 och som innebar Turinge och Taxinge 
socknars överflyttning till Gripsholms län (F. 63), var endast 
tillfällig, likasom hela Öknebo (jämte Daga) härads förlägg
ning 1603 under Gripsholm varade blott två år. Däremot 
skildes 1606 Enhörnasocknarne från fögderiet, och denna av
söndring, som till en början avsåg deras förening med Räfs- 
näs’ län (F. 66), räckte perioden ut. Fögderiet minskades 
under 1600-talet för övrigt genom det tidigare omnämnda 
frånskiljandet av Daga härad 1612 och av Hölebo härad 1622,. 
så att Öknebo från sistnämnda år ensamt utgjorde ett för
valtningsdistrikt, som dessutom samma år för en tid ytter
ligare minskades genom Taxinge sockens sammanslagning med 
Selebo härad (F. 65). Dock var det återstående området ej 
längre i egentlig mening ett fögderi, ty den siste fogden, Måns

1 Av Över-Enhörna voro dock vid mitten av 1550-talet blott fyra skatte
bönder kronan behållna.
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Eriksson, arrenderade detsamma enligt kontrakt den 8 juli 1622 
tillsammans med Johan Hansson, som enligt nytt kontrakt 
den 6 mars 1628 ensam övertog arrendet (F. 64: 2) för sex år.1 För
längning torde emellertid beviljats, ty ännu 1630 redogjorde 
Johan Hansson för distriktet. Därefter kom en ny uppgörelse 
till stånd med Måns Eriksson, som den 3 sept. 1631 övertog 
arrendet för de närmast följande tre åren.2- 

Fogdar i Öknebo (Hölebo och Daga) hava varit:

F . 64. Nils Engelbrektsson, utn. 1532§.
(Tab. 8—10 ). Måns Jönsson Smed, utn. 1538 ^  (jfr F. 6 3 ) ..................  1538— 1544

Nils Birgesson (jfr F. 8 3 ) ....................................................  1545
Anders Hansson (jfr F. 6 3 ) ...................................................  1546— 1549
Sven Andersson (se k. brevet 1 5 4 9 ^ °)...................................1549— 1554
Knut Persson ..............................................................................  1555— 1556
Anders Månsson, utn. 1556^ ...............................................  1557
Esbjörn Håkansson....................................................................  1558— 1563
Lars Joensson..............................................................................  1564
Håkan Eriksson............................................................................. 1565 — 1571
Sven J o n sso n ..............................................................................  1572
"Anders E riksson .........................................................................  1573
Clemet A n d ersson ..................................................................... 1575— 1578
Kristoffer P e r s s o n .................................................................... 1579— 1589
Erik O lofsson ..............................................................................1590— 1591
Anders Mikaelsson3 .....................................f . . .  . 1592— 1594
Kristoffer P e r s s o n ....................................................... ånyo 1595— 1599
Hans B rask ................................................................................... 1600— 1602

' Peder E sbjörnsson ..................................................................... 1603
Paine Persson .............................................................................. 1604— 1605
Peder Nilsson, utn. 16061 / * .................. ...............................  1606— 1609
Peder O lo f s s o n .........................................................................  1611
Måns E r ik s s o n ......................................................................... 1612— 1622
Johan Hansson (a r r . ) .................................................................  1622— 1630

Selebo härad. Selebo härad, vars område under den ifrågavarande pe
rioden å ena sidan hade en mindre omfattning än nu, därige
nom att Taxinge samt Över- och Ytter-Enhörna socknar räk
nades till Öknebo, sträckte sig å andra sidan längre i väster,

1 Enligt 1622 års kontrakt var arrendesumman 1,531: 22: 19*4 daler, men 
1623 höjdes den till 2,505: 25s/s daler. I sistnämnda uppgörelse ingick dock 
även Vårdinge socken, som förut ej tillhört arrendeområdet.

2 Jordebokcn för år 1631 upptager som hithörande i Öknebo härad: Tveta, 
Västertelje, Turinge, Över- och Ytter-Järna samt Vårdinge socknar, men där
jämte Taxinge, ehuru denna socken numera räknades till Selebo, och Telbo eller 
Östertelje, vars område överflyttats från Svartlösa till Öknebo härad.

3 Körande tiden för Anders Mikaelssons avgång och hans första (tillfälliga?) 
efterträdare se hertig Karls fullmakt „ 9 juni 1594 för Hans Johansson [Tre 
löv] »att hava inseende över Telje stad och Öknebo härad».
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ty Ärja socken, som nu hör till Åker, var då en del av Se
lebo. Med sistnämnda inskränkning bestod Å kers härad av Åkers härad, 
samma socknar, som ännu utgöra dess område. I kameralt 
hänseende voro båda häradena nära förenade och bade i stort 
sett under hela perioden gemensam förvaltning, om än vissa 
socknar tidvis voro lagda till olika gårdslän. I skattehän
seende rådde dock under Gustaf I:s regering ingen enhetlig
het ens inom vart härad för sig, ty i de olika socknarne 
följdes skilda principer vid uppbörden. I Över- och Ytter- 
Selö socknar inom Selebo samt Vansö, Fogdö, Helgarö och 
Härads socknar inom Åker utgick nämligen huvudskatten 
efter jordetal utan hänsyn till markens beskaffenhet, vare
mot i övriga socknar inom båda häradena räntan beräknades 
allt efter örtuglandets värdering. Inom förstnämnda område 
utgick dessutom en skatt efter sättingtal (penningar, ved, 
stockar, hö, ägg och fogdefodring), vilken icke fanns i större 
delen av det sistnämnda distriktet. Där utgjordes i stället 
kvickskatt efter gärdetal (med tre bönder i gärden) samt 
stockskatt och skattehöns efter mantal. På Selaön betalades 
för övrigt båda slagen, ehuru bönderna där till en klen er
sättning slnppo lämna mera än en höna årligen i stället för 
att annars två avfordrades varje skattdragande.

Genom k. brevet den 22 okt. 1523 förläntes såväl Åker som 
Selebo till biskopen i Strängnäs, men 1526 tillsattes en fogde 
i Åker, vars fögderi omfattade även Öknebo härad samt .Munsö 
och Adelsö socknar i Färentuna härad jämte Strängnäs stad.
Hans efterträdare 1527 hade befallningen även i Daga härad, 
men först vid fogdebytet 1529, då hela fögderiet lades under 
Gripsholm, nämnes därjämte Selebo (jfr ovan s. 268). Närdetta 
fögderi 1530 ånyo fick egen fogde, hade det ännu denna stora 
omfattning, men blev 1533 inskränkt till Åker och Selebo 
jämte de båda socknarne Munsö och Adelsö, som likväl snart 
bortföllo (se F. 6), och 1537 tillsattes en_särskild fogde på 
Tynnelsö gård (F. 67), vilken fick under sin förvaltning vissa 
socknar i båda häradena. Möjligen lades redan då de åter
stående delarne under Gripsholm, dit de hörde 1540—43.
Sedan Tynnelsö län (med undantag av själva gården) åter
förenats med huvudfögderiet, tillhörde detta åtminstone 1544 
Öknebo m. fl. härads fögderi (F. 64), men utbröts 1546 till 
ett självständigt förvaltningsdistrikt (F. 65), som sedan ägde 
bestånd till slutet av 1580-talet, ehuru storleken var skif-
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tande under olika tider. Till att börja med omfattade fögde- 
riet sålunda även Daga, men detta härad bortföll inom kort, 
då det förenades med Öknebo (F. 64). Under 1540-talets senare 
år hithörde vidare Ludgo socken i Rönö härad, som dock den 
4 maj 1549 förläntes till Johan Turesson [Tre rosor]. Redan 
från början hade fogden dessutom vid sidan av det egentliga 
fögderiet vården om tolv rättaredömen, av vilka de flesta lågo 
inom Södermanland, men en mindre del inom Asunda härad i 
Uppland.1 Sambandet med sistnämnda härad ökades under 
1550-talet ända därhän att det 1557 i sin helhet sammanslogs 
med Äker och Selebo. Denna förening, som ägde bestånd 
till och med 1563, omfattade de sista två åren jämväl Trögds 
härad. Emellertid hade genom k. brevet den 27 mars 1561 
bestämts, att två socknar i Selebo (Över- och Ytter-Selö) och 
tre i Åker (Fogdö, Vansö och Helgarö) ånyo skulle läggas 
under Tynnelsö, som då ingick i änkedrottning Katarinas 
livgeding, och 1563 ökades detta med jämväl Aspö socken. I 
sistnämnda härad innehade dessutom Sten E riksson [Leijon- 
hufvud] under åren närmast före sin död (1568) större delen 
av Strängnäs’ socken (16 gårdar 1563, men 20 år 1566). Sedan 
förenades på 1570-talet ånyo samtliga socknar till ett enda 
förvaltningsdistrikt, som dock upplöstes 1588 vid en då verk
ställd genomgripande omorganisation, genom vilken bland 
annat Åkers härad förlädes under Gripsholm (F. 63), men 
Selebo fördelades mellan Tynnelsö (F. 67) och Räfsnäs’ gårdslän 
(F. 66), som dock voro sammanslagna åreu 1590—95. Fög
deriet återupprättades sedermera, men blott för kortare pe
rioder. De närmaste åren efter 1600 hade sålunda Åkers 
härad jämte Ärja, Kärnbo och Toresunds socknar inom 
Selebo en egen fogde, men detta distrikt lades 1603 ånyo un
der Gripsholm. Några större förläningar funnos icke under 
denna period inom distriktet. Dock synes Helgarö socken 
någon tid varit förlänt före 1610.2 Sedermera bildade Åkers 
och Selebo jämte Daga härad 1621 ett fögderi, som åter upp
löstes 1625. Under de följande åren, då detta område i öv
rigt var utarrenderat tillsammans med Gripsholms slott (se 
F. 63), förpaktades Toresund samt Över- och Ytter-Selö sock-

1 Dessa rättaredömen bestodo dels av biskopsgods, dels av kyrko- ock präst- 
hemman. Se närmare nedan s. 312 och 319.

2 Se k. brevet 16 mars 1610, varigenom fogden Joen Andersson fick befall
ning att igenkalla alla förläningar i Åkers m. fl. härad, bland vilka Helgarö 
socken från Jesper Anderssons barn. v
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nar till Torsten Johansson genom ett kontrakt den 22 april 
1626, vilket för ej utsatt tid förlängdes den 31 juli 1628. Ge
nom ett nytt kontrakt den 25 juni 1630 utarrenderades sam
ma område jämte Aspö, Länna, Åkers och Strängnäs’ socknar 
samt Räfsnäs’ och Tynnelsö gårdar till Reder Eriksson, som 
genom särskild uppgörelse den 24 juli s. å. övertog arrendet 
av även Över- och Ytter-Enhörna socknar.

Fogdar i Åkers m. fl. härads fögderi hava varit:

Rasmus Skåning, utn. 15261/ .............................................. 1526 F .
Nils Smed, utn. 1 5 2 7 f ....................................................... 1527[— 1529](Tab.
Ernst Joensson, utn. 1 5 3 0 | ..................................................  1530— 1533
Anders Pedersson, utn. 1 5 3 3 g .............................................. 1533— 1536
Måns Jönsson Smed (jfr F. 6 4 ) .................................... [1545— ] l 548
Jakob H olst.................................................................................. 1549— 1550
Paine Persson, utn. 1551 ^ ..................................................  1551— 1553
Bengt Nilsson [Schack] (jfr F. 1 1 ) ....................................  1554— 1563
Lars N i l s s o n ................................ . ' ........................................  1566— 1567
Simon M årtensson ....................................................................  1568— 1569
Paine Persson................................................................ ånyo 1570— 1576
Karl P e r s s o n .............................................................................. 1577— 1582
Verner Bosson..............................................................................1583— 1587
Gustaf O lsson .............................................................................. 1600— 1603
Olof Kristoffersson................................ ....................................1621— 1625
Torsten Johansson (arr.) ....................................................... 1626— 1628
Peder Eriksson (a r r . ) ................................................................  1630

65.
8— 10.)

R äfsnäs’ gård i Toresunds socken (Selebo) tillhörde Gustaf Räfsnäs gård. 
I:s fädernearv (se s. 61). Fogden där redovisade från och 
med 1549 direkt till kammaren, dock till en början endast 
för gårdens avkastning. Men på 1560-talet låg under hans 
förvaltning även Ridön i Mälaren, som tillhör Över-Enhörna, 
och 1568 utgjorde denna socken i sin helhet jämte Ytter- 
Enhörna ett tillfälligt gårdslän. Längre fram eller från 1588 
låg Toresunds socken under Räfsnäs, som åren 1590—95 hade 
gemensam fogde med Tynnelsö (F. 67), och en kortare tid 
(1597—98) med Gripsholm (F. 63).1 Toresund bortföll emel
lertid omkring år 1600 och kom sedan ej åter under gården 
förrän 1606, då jämväl Över- och Ytter-Enhörna ditlades till 
följd av k. brevet den 21 maj 1606. Fögderiet upphörde 1620, 
då själva gården ställdes till änkedrottning Kristinas dispo
sition. Efter hennes död (1625) ingick Räfsnäs i arrendet 
av Gripsholms län (F. 63).

1 Under sistnämnda tid fördes dock särskilda räkenskaper för Räfsnäs.
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G årdsfogdar på R äfsnäs hava varit:
JF. 6 6 . Anders H ansson ..........................................................................  1549— 1554

(Tab. 8—10.)Birge Månsson.............................................................................  1555— 1556
Erik D a lk a r l .......................' ..................................................1557— 1563

• Birge O l s s o n ..............................................................................  1564— 1566
Lars Joensson...............................................................................  1568— 1569
Torbjörn J ö n s s o n ....................................................................... 1570— 1572
Tomas W undranck ..................................................................... 1572— 1573
Per Bengtsson, utn. 1 5 7 8 § ..............................................x1578— 1585
Erik Olofsson (jfr F. 63 och 6 7 ) .........................................  1586— 1598
Nils Henriksson, tilltr. 1 5 9 8 ..............................................  1598— 1599
Påvel Påvelsson K o b e rg ...........................................................  1600— 1609
Peder G u llesson ............................................................................1610— 1619

T elsö Tynnelsö gård i Över-Selö socken (Selebo) indrogs från 
gård. biskopsstolen i Strängnäs efter Västerås’ riksdag 1527, och en 

kunglig fogde insattes där s. å., vars efterträdare 1530 hade un
der sig två socknar (? Över- och Ytter-Selö). Platsen fick 
1537 en ny innehavare, som kvarstod ännu 1540. Hans fög
deri omfattade då Aspö, Selaö och Tosterö inom Selebo samt 
Vansö, Fogdö, Helgarö, Härads och Strängnäs’ socknar inom 
Åkers härad jämte Strängnäs’ stad, vilken sistnämnda dock 
ånyo bortföll 1541. Sedan även i övrigt detta område redan 
i början av 1540-talet sammanslagits med återstående delar 
av de, två nämnda häradena, hade fogden på Tynnelsö intet 
territoriellt län, men ett stort antal rättaredömen låg fortfa
rande under hans förvaltning. Av dessa, som uppräknas i 
1542 års räntekammarbok, hade han redan på 1530-talet haft 
uppsikten över Myreby och Karleby, som bestodo av indragna 
biskopsgods, men de övriga hade tillkommit efter 1540. Del
vis kunna dithörande egendomar identifieras som f. d. 
Vårfruberga klostergods (Vik, Helgarö, Landshammar och 
Väflinge, om vilka mera nedan' s. 315), men rörande be
skaffenheten av de hemman, som sammanförts i Edmada, 
Ekeså, Kvarnsta, Husby, Vingerö, Gärderums, Söder by och 
Svepenäs’ rättaredömen, saknas upplysningar. Några räken
skaper finnas nämligen icke i behåll, och någon kännedom 
om antalet landbor eller dessas fördelning på olika socknar 
har man således icke.2 Fögderiet var emellertid föremål för 
oupphörliga avsöndringar, och rättaredömenas antal minska

1 För åren 1574— 77 saknas upplysningar.
2 Edmada rättaredöme låg i Vansö socken. Det förläntes 25 jan. 1545 till 

Hans Garstenberg, som förut fått Kungsbergs gård (se s. 282). Rörande Kvarnsta 
och Söderby se nedan s. 318.
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des därför tid efter annan. Av de fjorton, som funnos 1542, 
voro sålunda 1545 kvar blott tio och 1550 endast sju. Av 
dessa sista bortföll även Svepenäs 1551, och till följd av 
rättaredömenas upplösning sistnämnda år kunna de återstå- 
endes öden ej vidare följas. Men utom dessa landbohemman 
lågo även enskilda gårdar som ladugårdshemman under slot
tet. I denna egenskap tjänade Vad (antagligen det nuva
rande Vadholm i Aspö socken), som omtalas 1545—46, ocn 
där fogden då bodde, samt från 1558 Magrö, likaledes i 
Aspö socken (jfr s. 283). Genom k. brevet den 27 mars 1561 
bestämdes Tynnelsö jämte Magrö och Kungsbergs gårdar till 
livgeding åt änkedrottning Katarina, till vars disposition där
under lades jämväl Vansö, Helgarö och Fogdö (i Åker) samt 
Selaön och Tosterön (i Selebo). Den 7 april 1563 lades här
till även Aspö socken. Sedan hertig Karl blivit myndig och 
övertagit styrelsen av sitt furstendöme, dröjde det dock icke 
länge, förrän han vidtog anstalter för att därmed införliva 
änkedrottningens livgeding, som huvudsakligen låg inom det 
område, som genom Gustaf I:s testamente och senare uppgörel
ser tillförsäkrats honom (se s. 23—25 och 34 f.). Beträffande 
Tynnelsö län lyckades detta honom också från början av 1570- 
talet, och kort därefter var han i besittning även av själva 
slottet, vid vilket en hans fogde då var anställd.1 Denne hade 
1586—87 uHder sin förvaltning Strängnäs’ stad, men fick 1588 
ett annat gårdslän, bestående av Aspö samt Över- och Ytter-

1 Rörande tidpunkten för änkedrottningens frånträdande av Tynnelsö, om 
vilket underhandlingar opågingo redan 1569 och som troligen stod i samband 
med hennes förvärv av Aland s. å., bör beaktas hertig Karls brev till K. Maj:t 
den 6 mars 1579, i vilket han säger sig varit i mistning av Tynnelsö i åtta 
år och av Strömsholm på det tionde. Uttryckssättet är likväl dunkelt, ty i 
betraktande av omständigheterna måste med de tio åren avses tiden från her
tigens myndighetsålder (1569— 78), men med de åtta Erik X IV :s regeringstid 
(1561— 68). Skulle, såsom rimligare vore, båda tidsbestämningarne gälla sam
ma period eller åren efter 1568, skulle nämligen hertigen hava tillträtt Tyn
nelsö först 1577, men detta låter sig ej förena med andra kända förhållanden. 
Ty visserligen finnas inga räkenskaper i behåll för slottet 1574— 80, och några 
dylika hava att döma av Södermanlands register icke heller funnits förrän 1578, 
men i ett hertigens brev till Paine Persson från år 1573 (Södermani. handl. 
1574: N. 3) kallas fogden Daniel Hansson på Tynnelsö hertigens tjänare och 
får i uppdrag att för hans räkning förbättra åkerbruket vid gården. Att Da
niel Hansson tillträdde sin befattning 18 jan. 1573, framgår av Södermani. 
handl. 1573: N. 14. Får det sålunda tagas för givet, att Tynnelsö då ej 
längre disponerades av änkedrottningen, och måste alltså hertigens mening 
med de åtta åren tolkas så att de avsågo tiden 1561— 68, skulle följaktli
gen hans tillträde hava ägt rum redan 1569, vilket i och för sig är så mycket 
mera sannolikt, som hertigen i mars 1570 disponerade över Kungsbergs gård 
(se F. 68).
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Selö socknar. Åren 1590—91 var därmed förenat jämväl Ök- 
nebo härad samt 1590—95 Räfsnäs’ gård och län (F. 66), och 
dit hörde sedermera för ett enstaka år (1620) Toresunds samt 
Över- och Ytter-Enhörna socknar. Sistnämnda år upphörde 
dock fögderiet, som från 1621 sammanslogs med övriga delar 
av Selebo härad (F. 65), medan själva Tynnelsö gård dispo
nerades av änkedrottning Kristina (f 1625).

Fogdar på Tynnelsö voro: '

F . 67. Anders Skrivare, utn. 1527f.
{Tati. 8 —10 .) Peder Olsson, tilltr. 1529 ..................................................  1529— 1530

Salmon Folkesson, utn. 1 5 3 7 § .............................................. 1537— 1540
Peder Larsson.............................................................................   1541
Joen F r i i s .................................................................................. 1542 — 1544
Mats In gem arsson ..................................................................... 1545— 1546
Joen F r i i s ........................... .... . . ....................... ånyo 1546
Olof Joen sson .............................................................................. 1547— 1548
Per Ile lsin g ..................................................................................  1549— 1551
Nils Knutsson, utn. 1552   1552
Lars N i l s s o n ..............................................................................1553— 1560
Anders Jönsson, tilltr. 1572 A f .............................................. 1572— 1573
Daniel Hansson, tilltr. 1573^ . . . ! ...........................  1573'— 1577
Lars I l e l s in g .............................................................................. 1578— 1581
Jöns N i l s s o n .............................................................................. 1581— 1585
Kristoffer B a g g e .........................................................................  1586— 1588
Jöns N i ls s o n ................................................................  ånyo 1589
Erik Olofsson (jfr F. 63 ock F. 6 6 ) ....................................  1590— 1595 .
Holger Andersson, tilltr. 1595 L7 . ’. ................................  1595— 1598
Peder E r ik s s o n ......................................................................... 1599— 1601
Paine Persson ..............................................................................  1601— 1602
Bertil N ilsson .............................................................................. 1604— 1620

Vårfruberga Det inom Fogdö socken (Åker) belägna V årfru berga  
kloster, kloster blev efter reduktionen förlänt till Severin A rvidsson  

den 7 febr. 1529, men 1541—43 fanns där en kunglig fogde,- 
som ombesörjde aveln, under det att klosterbönderna, av vilka 
de flesta funnos inom norra Södermanland,1 lågo under Tyn
nelsö (F. 67). Men sedan Gustaf I den 8 april 1544 förlänt 
klostret till Hans G arstenberg (f 1551)2 omtalas ingen fogde 

Knno-sbergs vid detta ställe, som på 1550-talet började kallas K ungsberg,
gård. ----------------------

1 Rörande fyra rättaredömen, som vid halvsekelskiftet räknades till arv ock 
eget, se nedan s. 308. Enstaka landbokemman lågo dock även dels på Svart
sjölandet, dels i Sigtunatrakten.

2 Av k. brevet den 13 nov. 1551, där tal är om inventeringen efter avi.
Jöns (!) Garstenberg, ses, att Eskil Persson redan då var fogde vid Vårfru
berga. .
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förrän 1551, då en sådan redovisade för gården jämte det 
gamla klostergodset inom Vansö socken. Något senare (1557) 
omtalas bland underlydande gårdar Magrö (i Aspö socken), Magrö gård. 
som 1558 blev ladugård under Tynnelsö (F. 67).1 Fogdebefatt
ningen vid Kungsberg upphörde 1561, då gården ingick i 
änkedrottningens livgeding. Dock måste den återkallats före 
den 18 mars 1570, då hertig Karl skänkte densamma till sä
tesgård åt sin hovmästare, Jean de Herbouville. Under 1600- 
talets första årtionden låg Kungsberg emellertid under Grips- 
holm, men såldes den 15 juni 1623 till Didrik von Falken
berg, som skrev sig till gärden.

Gårdsfogdar voro:

Peder H ö ö s s .............................................................................. 1541— 1543
Eskil Persson, tilltr. 1551TT ........ ........................................  1552— 1553
Måns Jönsson S m e d ....................................   1555
Simon Jönsson.............................................................................. 1556
Måns Birgesson, utn. 1556 ^  .............................................. 1556— 1557
Hans Ivarsson.............................................................................. 1557— 1559
Erik S krivare.............................................................................. 1560

F. 68.
(Tab. 8 .)

V. Rekarne och Villåttingen.

Som fogde på Rekarne omtalas 1526 Nils Smed, vilken året 
därpå (den 4 febr.) fick befallningen även i Åkers och Daga 
härad (F - 65). Men troligen gällde hans befattning blott 
Öster-Rekarne, ty samtidigt nämnes Mats Simonsson Körning 
till Almby i sådant sammanhang med Rekarne, att han där 
måste varit antingen fogde eller låntagare. Sedan september 
1525 tillhörde dock Västermo (och Säterbo) socknar Lars 
S iggesson [Sparres] förläning under Örebro, och den 2 jan.
1527 fick denne även övriga socknar på Väster-Rekarne. Från 
samma år voro således med säkerhet de båda häradena admi
nistrativt åtskilda och förblevo så, med undantag av några år 
på 1540-talet, rätt långt fram i tiden.

Vad då först beträffar Väster-R ekarne, bör ihågkommas, Väster-Re- 
att detta härad under medeltiden och ännu inpå 1500-talet karne kärad, 
omfattade utom sitt nuvarande område även Säterbo och Torpa

1 Två hemman Magrö förlänades genom hertig Karls brev 20 febr. 1593 till 
»gamle» Hans von Rostock för dennes lifstid.
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(samt Kungsörs) socknar, som sedan tillagts Åkerbo härad i 
Västmanland. Även administrativt voro gränserna mellan de 
båda landskapen obestämda, för så vitt som längre fram större 
eller mindre delar av Väster-Rekarne tidtals tillhörde eljest 
rent västmanländska fögderier. Ända till 1539 låg dock hä
radet under Örebro, men från sagda år fick Lars Siggesson 
behålla blott Västermo och Säterbo (jfr ett k. brev från jan. 
1540), under det att övriga socknar genom k. brevet den 1 
okt. 1539 förlänades till Sten Eriksson [Leijonhufvud]. När 
denne troligen 1546 måste avstå från samma område, berodde 
detta på åsikten om Rekarnes omistlighet för kronan (jfr k. 
brevet den 12 april 1549), men icke desto mindre disponera
des Väster-Rekarne snart åter av enskilde. Grenom k. brevet 
den 16 maj 1550 bekom sålunda Lars Siggesson även Öja 
socken, varigenom han kom att inom detta härad innehava 
tre socknar, av vilka hans änka, B rita  T uresdotter [Trolle] 
fick behålla två (Öja och Västermo) till sin död (1566).1 Åter
stoden av häradet lades genom k. brevet den 28 maj 1550 till Jo- 
han Turesson [Tre rosors] övriga stora förläningar. Dock 
fick denne ej behålla dithörande socknar för livstiden, ty re
dan 1554 vederkändes Fors och Torshälla samt 1555 även 
Gillberga socken under Eskilstuna gård, och samtidigt åter
kallades först Torpa och Tumbo, sedan Lista och Råby sock
nar. Jämte Säterbo, som hemföll till kronan 1556, lades dessa 
socknar till Ulfsunds län (F. 229), och dit räknades samma 
år även Grillberga, Fors och Torshälla, vilka 1557—61 bildade 
ett särskilt fögderi under Eskilstuna (F. 71) och som från 
1567 ånyo lågo under denna gård, som då var säte för fogden 
i Öster-Rekarne (F. 69). De mellanliggande åren eller 1562 
—66 hörde Fors och Torshälla åter under Ulfsund, men Grill
berga var förlänt. Genom k. brevet den 26 aug. 1561 gavs 
nämligen denna socken (jämte Husby på Öster-Rekarne) åt 
S igge Larsson [Sparre], efter vars frånfälle Clas Jörans- 
son [Stjernsköld] 1562 fick övertaga densamma för de följande 
fyra åren. Samtidigt torde han bekommit Lista socken, som. 
han dock innehade blott en kortare tid (1563). En annan 
utbrytning ägde rum 1563, då Säterbo överflyttades till Ar-

1 I Sandb. saml. åberopas som stöd för fru Britas rätt till de två socknarne 
ett k. brev av den 27 juli 1556, som saknas i riksregistr. Jfr hertig Eriks brev 
den 1 febr. s. å. till Nils Tulesson, att han skulle låta fru Brita behålla Väster
mo och S ä te r b o  socknar. (Gust. I:s Reg., D. 26: s. 699.)
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boga län (F. 227), varifrån den återbördades till Ulvsunds 
först 1571. Öja, som indragits 1566, förlänades den 22 dec. 
1568 till E rik  Larsson [Sparre], men efter 1569 avkortades 
denna socken icke förrän 1575, då Erik Sparre på grund av 
k. brevet den 17 dec. 1574 befinnes innehava såväl Öja som 
Västermo,1 vilka av honom behöllos till 1590 och sedan åter- 
bekommos den 11 jan. 1593 (jfr den 30 jan. s. å.). Förlä- 
ningen tillökades den 4 febr. s. å. med Lista och Råby, för 
att slutligen i sin helhet återkallas den 19 juli 1597.2 Vad 
beträffar Öja var denna socken dock icke länge kronan be
hållen, ty redan 1600 innehades den av Hans von Mans- 
bach (jfr k. brevet den 30 juli 1602), som behöll den till och 
med 1605,3 varefter Erik Sparres änka, E bba Persdotter 
[Brahe], genom k. brevet den 17 mars 1606 bekom socknen 
under Sundbyholras gård, men 1609 var räntan ånyo hemfallen 
till kronan (se rörande indragningen k. brevet den 28 jan. 1609,, 
varav framgår, att förläningen på slutet omfattat även Lista 
och Västermo). Sedermera förlänades såväl ö ja  som Råby 
och några gårdar i Västermo genom änkedrottning Kristinas 
brev den 18 aug. 1614 till Zacharias Pauli, som hade kvar 
samma förläning ännu 1630. Inom den del av häradet, som 
lydde under Eskilstuna, förlänades Gillberga genom hertig 
Karls brev den 8 nov. 1593 till Jöran Classon [Stjernsköld], 
efter vars död sonen N ils S tjernsköld  (f  1627) fick behålla 
samma socken (jfr k. brevet den 30 maj 1623), som innehades 
även av hans arvingar.4 Den starka splittring, som Väster- 
Rekarne sålunda varit underkastat ej blott igenom talrika 
och omfattande förläningar, utan även genom fördelning på 
skilda fögderier, upphörde 1610, så tillvida som sambandet 
mellan en del av häradet och Ulfsunds län då bröts, var
vid det förra administrativt förenades med de socknar, som 
redan av ålder haft gemensam förvaltning med Öster-Re
karne (se k. brevet den 24 nov. 1609). Vid genomförandet 
av denna omorganisation undantogos dock Säterbo och Torpa

1 Avskrift bi. k. brev i KA. I förläningsbrevet undantagas vissa persedlar, 
som borde utgöras dels till Salberget, dels till Lindesberg.

2 Enligt hertig Karls brev den l i  aug. 1597 till Erik Bernhardsson skulle 
räntan från de indragna fyra socknarne disponeras av Blasius Murray (»Murre»), 
men redan följande år var det förlänta området kronan behållet.

3 Jfr k. brevet till von Mansbach 17 vmars 1606, vari han berättigades att 
söka vederlag på annan ort för Öja socken.

4 Detta förhållande synes ej hava påverkats av k. brevet 16 mars 1610, 
varigenom eljes alla förläningar på Rekarne igenkailades.
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socknar, som kommo att fortfarande tillhöra Ulfsunds eller, 
som det även kallades, Knngsörs län, och härigenom orsa
kades den överflyttning av dessa socknar från Yäster-Rekarne 
till Åkerbo härad, som redan i det föregående påpekats och 
som sålunda får räknas hava inträtt med 1600-talets andra 
årtionde. Av ovanstående redogörelse framgår, att Yäster- 
Rekarne under perioden icke utgjort något självständigt fög
deri, för så vitt som därvarande fogdar samtidigt hade för
valtningen även i angränsande områden, som i förhållande 
till detta härad av olika skäl måste betraktas som huvud 
orter.

Öster-Rekar- Ö ster-Rekarne, som tidigare omfattade även större delen 
ne härad. ay Villåttinge, fick efter sistnämnda områdes utbrytning un

der 1500-talet den omfattning det ännu har. Därinom fanns 
i Sundby socken en konungsby, Olustra (nu Ostra), med elva 
åbor, som i början av 1550-talet var förlänt till Clas J ö- 
ransson [Stjernsköld]. Eljes funnos vid samma tid blott två 
kronobönder, men 42 kronoutjordar inom hela häradet. Huvud
skatten där utgjordes efter sättingtal och småpersedlarne efter 
gärdetal, varvid åtta bönder räknades i varje gärd. Fem 
gårdar betalade stadgeskatt.

Områdets samhörighet med Åkers härad (se s. 283) upp
hörde den 29 sept. 1530, då Öster-Rekarne förläntes till Joen 
Olsson [Gyllenhorn], som tidigare fått Eskilstuna klosters 
gods inom samma härad. När denna förläning indrogs, är 
väl ej bekant, men enligt en hjälpskattelängd 1535 innehade 
Joen O]sson då ännu tio socknar (av elva), medan Mats 
K örn in g  uppbar räntan av Jäders socken, som denne för 
övrigt bekommit redan före 1528. År 1540 låg emellertid 
Näshulta socken under Rungsör (F. 229), dit de övriga de- 
larne av häradet icke hörde. Men sedan Eskilstuna gård 
jämte Yäster-Rekarne den 19 maj 1539 övergått i Sten 
Eriksson [Leijonhufvuds] händer, fick denne 1541 även Ös- 
ster-Rekarne.1 Från denne torde häradet återkallats 1546.2 
Åtminstone fanns där då en fogde, som hade i befallning även 
oförlänta delar av Yäster-Rekarne. Full visshet om förhål-

1 Odat. anteckning i Gust. I  Reg., D . 13 (1891): s. 319. F o r s s e l l , a. a., 
uppgiver felaktigt ur samma källa, att vster-Rekarne 1541 förlänades till 
Svante Sture.

2 F o r s s e l l , a. a., åberopar för igenkallandet ett k. hrev av den 12 april 
1546, vilket dock icke är tryckt i Gust. I Reg. och icke heller eljest av mig 
återfunnits.

V. Rekarne och Villåttingen (F. 69— 73). 287

landena kan dock icke vinnas, emedan räkenskaperna gått 
förlorade, och det är icke uteslutet, att den nämnde fogdens 
behörighet var inskränkt till blott en del av uppbörden. Jö- 
ran Larsson, som nämnda år uppgives varit fogde, hade näm
ligen den närmast föregående tiden (1545—46) haft redovis
ningen för kyrkogodsen i Närke (se F. 87), och det är möj
ligt, att hans förvaltning ej omfattade mera på Rekarne. Han 
efterträddes 1547 av Olof Andersson, som likaledes var kyrko- 
landbofogde (F. 87). Innan denne avgick 1549, hade Mikael 
Helsiug, som den 1 juni sagda år entledigats från sin förra 
fogdesyssla i Dalarne, blivit häradsfogde på Rekarne. Hans 
distrikt omfattade 1550 Eskilstuna gård och hela Öster- 
Rekarne, men i Väster-Rekarne, som då ånyo förlänts (se 
s. 284), hade han blott kloster- och kyrkolandbor under sin 
förvaltning, varjämte elva kyrkolandbor i Yillåttinge (Malma 
rättaredöme) och en del av Eskilstuna klosters s. k. utgods 
räknades till samma fögderi. Huru sedermera vissa socknar 
av Yäster-Rekarne, till en början för enstaka år, men från 
1567 på stadigvarande sätt, ånyo ditlades. är redan omtalat. 
Är 1557 och tiden efter 1560 var dessutom med Eskilstuna 
län förenat Villåttinge härad, som visserligen i slutet av 
1560-talet och i början av 1570-talet lydde under Gripsholm 
(F. 63), men sedan åter hithörde, till dess att det 1588 bil
dade Vibyholms län (F. 70). Ä andra sidan funnos år, då 
delar av Öster-Rekarne voro undandragna häradsfogdens för
valtning. Sålunda lydde 1558 Jäders och Kjula socknar 
under Sundbygöls gård (F. 70), och genom k. brevet den 26 
aug. 1561 gavs räntan i Husby socken åt S igge Larsson 
[Sparre], som dock torde avlidit året därpå.1 Eskilstuna 
gård hade också vissa år en särskild fogde (F. 71). Längre 
fram eller 1610 utbröts Barva socken, som sedan ända till 
1639 så gott som oavbrutet hörde till Gripsholms län,2 men 
i dess ställe utvidgades fögderiet genom k. brevet den 24 
nov. 1609 med alla oförlänta delar av Väster-Rekarne.

Hela området utarrenderades den 2 jpni 1622 tillsammans 
med Strömsholms län (F. 225) till Hans Leffler och Henrik

1 Sigge Larsson begärde redan 1556 Husby socken, men fick då avslag. Se 
hertig Eriks brev 10 febr. 1556 i Gust. I Reg., D. 26 (1911): s. 704.

2 Se änkedrottning Maria Eleonoras brev 23 maj 1639 och jfr kammarkoll. 
brev 14 nov. 1640 och 5 juni 1643. —  År 1625 var Barva tillfälligtvis förenat 
med Rekarne.
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Hoffricht, vilka dock avstodo Rekarne året därpå, då arren
det där övertogs av Lorentz Platz och Tönnes Blommert en
ligt ett kontrakt, daterat den 5 sept. 1623. Arrendesumman 
var 8,202: 21: 5 daler ocb tiden tre år, men den senare 
torde icke till fullo utnyttjats, ty 1525 fanns en vanlig fogde, 
Måns Eriksson, anställd i orten. Denne fick vika för en ny 
arrendator, Anders Håkansson, som den 26 sept. 1626 fick ett 
kontrakt, lydande på två år. Innan denna tid utgått, ut
verkade emellertid den förre fogden, Måns Eriksson, för sig 
själv ett avtal med kronan, daterat den 14 aug. 1627 och gäl
lande för en ny tvåårsperiod. Denna torde möjligen förlängts, 
ty nästa kända uppgörelse, varigenom Jakob Persson åtog sig 
arrendet för tre år, är dagtecknad först den 8 juni 1631.

Fogdar i Öster-Rekarne m. fl. härads fögderi hava varit:

F . 69. Jöran Larsson (jfr F. 8 7 ) ............................................................ 1546
(Tab. 8—11.) Olof Andersson (jfr F. 8 7 ) .........................................................1547— 1549

Mikael H e l s in g .........................................................................  1549— 1556
Severin K u s e ..............................................................................  1557
Lars H araldsson.......................
Simon Salmonsson.....................
Lars D a lb o ................................
Anders N i l s s o n .......................
Lars D a lb o ................................
Anders J ö n s s o n .......................
Mats Ålänning...........................
Simon E r ik sso n .......................
Mats Å lä n n in g .......................
Anders B rem s...........................
Linder Nilsson1 .......................
Kristiern Hvas .......................
Herman Gonsker.......................
Anders B e n g ts s o n ..................
Lars P e r s s o n ...........................
Hans Leffler . F
Henrik Hoffricht f  ’ ’ J 
Lorentz Platz . . L arr % 
Tönnes Blommert j
Måns E r ik s s o n .......................
Anders Håkansson (arr.) . . 
Måns Eriksson (arr.) . . . .

.............................................. 1558— 1564

.............................................. 1565— 1566

..............................................  1567— 1568

..............................................  1570— 1571

......................................ånyo 1572— 1573

.............................................. 1573 —  1579

..............................................  1581— 1589

.............................................. 1590— 1594

......................................ånyo 1595— 1599

.............................................. 1600— 1602

..................  . . . . . .  1606

..............................................  1607— 1609

..............................................  1610

................................................ 1611— 1617

..............................................1618— 1622
2 2 5 ) ..................................... 1622

..............................................  1623— 1624

..............................................  1625

..............................................  1626— 1627

. . ' .......................ånyo 1627[— 1630]

Villåttinge Den del av Oster-Rekarne, som redan under medeltiden 
härad. kallades V illå ttin gen , omfattade fem socknar, nämligen Dun-

1 För åren 1603—05 saknas underrättelser.
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ker, Helgesta, Hyltinge, (Lilla) Malma och (Lilla) Mellösa. 
Yid mitten av 1500-talet diträknades likasom nu dessutom 
en del av Gryts socken, som eljes hör till Daga härad. Öv
riga socknar, som numera utgöra återstoden av häradet, eller 
Flen, Ardala och Eorssa, ditlades först på 1580-talet i sam
band med de administrativa förfoganden, för vilka nedan skall 
redogöras. Villåttingen förlänades dels den 13 dec. 1522 till 
O lof A rv id sson ,1 dels den 22 okt. 1523 till Gustaf I:s syster, 
grevinnan av floya, och ingick sedan tillsammans med Öster- 
Rekarne i Joen Olsson [Gyllenhorns]. förläning den 29 sept. 
1530 (se s. 286). Däremot medräknades icke området i Sten 
Eriksson [Leijonhufvuds] förläning 1541, emedan det då inne
hades av K nut Andersson [Liliie]. Rörande tiden för den
nes innehav saknas 'dock annan upplysning än den, som 
framgår dels av räntekammarboken 1542, vilken bevittnar, 
att häradet redan då innehades av Knut Andersson, dels av 
k. brevet den 19 dec. 1546. Enligt det sistnämnda var Knut 
Andersson då död och hans änka fru M ärta Jöransdotter 
[Stjernsköld] skulle' samma vinter få behålla fodringen av 
Villåttingen, som hennes man »härtill njutit» och haft i för
läning. Men själva häradet i övrigt införlivades med Ny
köpings län, som innehades av Johan Turesson [Tre rosor]. 
Denne behöll sedan området till sin död (1556) med un • 
dantag av Lilla Mellösa socken, som den 7 maj 1552 förläna
des åt väpnaren E ngelbrekt Larsson till Ekenäs, från v il
ken den återkallades först den 26 jan. 1558.2 Efter hemfallet 
till kronan 1556 lades Villåttingen till en början under fogden 
på Rekarne, men ingick 1558 i ett fögderi (F. 70), som bil
dades av förstnämnda härad samt Jäders och Kjula socknar pä 
Rekarne jämte en del av Helgarö socken i Åker. Fogdens

1 Orig. i Hanebergs arkiv, dat. Västerås S. Lucie dag utan utsatt år. Av 
titeln framgår, att brevet är utställt under riksföreståndaretiden.

2 Emedan ekskogen i socknen under förläningstiden tagit skada, fick Engel
brekt Larsson 1558 lämna ersättning, som med 900 mark kvittades vid den 
inlösen till K. Maj:ts arv- och egnagods av tre hemman i Olands-Tuna ocb 
en gård i Vingåker, som Per Larsson till Björksäter sålt K. Maj:t, men till 
vilka Engelbrekt hade bördsrätten (KA. Arv och eget. Längd över köpgodsen 
1525— 60.) Enligt samma källa hade Engelbrekt 1548 skänkt K. Maj:t sex 
gårdar i Kumla socken (Över-Tjurbo härad) för att i förläning få »Malms» 
socken. Då ingen av de socknar, som kunna tänkas åsyftade (Stora Malm och 
Lilla Malma i Södermanland samt Malma i Västmanland), veterligen innehafts 
av Engelbrekt, torde hans förläning i Lilla Mellösa varit en ersättning för 
denna uppgörelse.

19—172433. Meddel. från Riksarkivet 2 : 6 .  Almquist. Lokalförvaltningen.
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Sundbyhoims säte var Sundbygöl, som var ett tidigare namn på Sund- 
gå,rd. byholm 1 i Snndby socken på Öster-Rekarne (förut till

hörigt Eskilstuna kloster), varest en fogde bodde kvar även 
1560—62, sedan det underliggande länet 1560 återförenats 
med Rekarne (F. 69). Själva gården Sundbjdiolm bortskänktes 
den 23 juni 1565 till A gda Persdotter, som då var änka 
efter Joakim Fleming. Beträffande Villåttinge förenades detta 
härad i slutet av 1560-talet med Gripsholms län (F. 63) 
med undantag av Lilla Malma socken, som den 5 nov. 1568 
förlänades till K ris to ffe r  Persson, vars sätesgård Fåll- 
ökna låg i denna socken. Men 1573, då sistnämnda förlä- 
ning ej längre avkortas, låg Villåttinge ånyo i Rekarne 
fögderi, som det sedan tillhörde till 1588. Emellertid hade 
inom Ardala socken uppstått ett nytt fögderi, bestående av 

Vibyholms V ibyholm s gård, som förut tillhört den bekante herr Påvel 
gård.  ̂ Floda och genom byte med dennes son, herr Erik Påvels- 

son, kommit i hertig Karls händer.2 Där hade nämligen 
den sistnämnde på 1570-talet låtit bygga ett slott, vid vil
ket en särskild fogde omnämnes första gången 1582. Un
der denne lades 1588 dels Villåttinge, dels Flens, Ardala och 
Forssa socknar, som dittills räknats till Oppunda, men från 
denna tid ansetts som en del av förstnämnda härad. Aren 
1596—1611 disponerades Vibyholms län av drottning Kristina, 
men därigenom uppstod ingen ändring i fögderiets förvaltning 
och redovisning, som i det stora hela förblev lika även under 
1600-talet. Smärre utvidgningar utom det egentliga förvalt- 
ningsdistriktet förekommo dock. Sålunda redogjorde fogden 
1605 även för två kronohemman i Ripsa socken (Rönö) och 
tre gårdar i Vrena socken (Oppunda) samt hade dessutom 
under sig några arv- och egnahemman inom Skedvi och Regna 
socknar i Östergötland. Härtill kommo till följd av drottning 
Kristinas brev den 11 juli 1621 några pantgods, som tidigare 
innehafts av Erik Bielke, och av vilka ett par gårdar lågo 
dels i Runtuna, dels i Ludgo socken (Rönö). Efter änkedrott
ningens död (1625) ingick Villåttinge i Gripsholms läns ar
rende (F. 63), men förpaktades den 18 mars 1630. jämte Viby
holms gård för en tid av tre år till Hans Leffler, som skulle 
använda uppbörden »till vantmakeriets förbättring», och sam- 
manslogs slutligen 1633 med Oppunda fögderi.

1 Beviset för dessa ställens identitet finnes i Söderm. handl. 1559: N. 15.
2 Se hertigens hrev 6 aug. 1584, rubriken.
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1 5 5 8 — 1 55 9  F. 70. 
1 5 6 0 — 1 562  (Tab. 8— 10.)

b) i V ibyholm s län:
Per Karlsson, tilltr. 15821 ..................................................  1582— 1584
Anders L a r s s o n .........................................................................  1584— 1587
Birge N ilsson .............................................................................. 1588— 1593
Antonius S vensson ..................................................................... 1594
Jöns Mårtensson............................................. ...........................  1595— 1624
Nils Davidsson .......................................................................... 1625
Regina Basilier (arr., jfr F. 63) .......................................... 1626— 1629
M:r Hans Leffler ( a r r . ) ...........................................................  1630

Nedanskrivna fogdar hava varit anställda

a) i Sundbyholm s län:
Hans Eriksson ...........................................................
Eskil T om a sson ...........................................................

Ovan är omtalat, att E skilstuna gård i  början av 1550- Eskilstuna 
talet utgjorde sätet för fogden på Rekarne. Aren 1556—63 gä'rd’ 
fanns där dock en särskild gårdsfogde, som till och med 1561 
redovisade även för de närmaste socknarne (Fors, Gillberga 
och Torshälla) inom Väster-Rekarne, men från 1562 blott för 
själva gården. Befattningen upphörde 1563 genom dess åter
förening med häradsfogdesysslan, men åren 1576—87 fanns 
ånyo en särskild gårdsfogde. Innehavare av denna syssla 
hava varit:

Lars Joensson, utn. 1556 
Jakob Persson . . . . .
Hans A ndersson ..................
Erik H ansson .......................
Birge Nilsson (halva året) .

1 5 5 6 — 1 563  F t 
1 5 7 6 — 1581  (Tab. 11 ocli 
1 5 8 2 — 1 58 3  9.)
1 5 8 4 — 1587  

1587

Under Eskilstuna gård lågo efter 1560 H yndevads ålfiske Hyndevads 
och kvarnar. Dessförinnan omtalas under några år själv- fiske- 
ständiga fiskefogdar. De voro:

Simon Jönsson, utn. 1556 V ..............................................[1556— ]1559 F . 72.
Erik A n d ersson .................................................. ......................  1560

Även vid F iholm s gård i Jäders socken1 (Öster-Rekarne), Fiholmsgård. 
vilken under den tidigare medeltiden tillhört en gren av ko
nungens mödernesläkt (Ekaätten) och återbördats under arv 
och eget från Eskilstuna kloster, funnos under en kort tid 
fogdar, som redovisade för den avel, vilken Gustaf I där låtit 
upprätta och torde drivits redan före 1558, då den förste
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fogden omnämnes.1 Som underlydande omtalas Stensholm i 
samma socken. Aveln torde nedlagts kort efter 1560, och 
1571 funnos enligt Forssell på platsen blott åtta landbönder. 
Godset tillhörde som bekant senare släkten Oxenstjerna. 

Gårdsfogdar voro:

F. 73. Bengt O ls s o n ................................................................................ 1558
Mats D a lk a r l..............................................................................  1559
Joen B a gg e ................................................................................... 1560

VI. Närke.

Den medel- Under den senare medeltiden utgjorde så gott som alla
tida mdelnin- ärkes härad, som då voro flera än de sedan genom samman

slagningar blivit, bortsett från förläningar, ett enda fögderi 
eller slottslän, vars medelpunkt var Örebro hus. Blott i 
Sundbo i söder och i den norra bergslagen, som ännu räkna
des till Närke, men vars bebyggda del var av ringa utsträck
ning (Nora socken), funnos därjämte åtminstone tidvis själv
ständiga fogdar.

Förvaltnin- Under Gustaf I:s tidigaste regeringsår förvaltades landska-
Gustaf^s Pe  ̂ av en kunglig fogde, vars namn dock icke med visshet 
regering, bevarats.2 Men 1525 sattes Lars S iggesson  [Sparre] till 

befallningsman på Örebro hus, och samtidigt fick han i för- 
läning Närke jämte Västermo och Säterbo socknar på Le
kar ne.3 Att dock vissa områden inom Närke voro undantagna 
från Lars Siggessons omedelbara förvaltning, finner man där
av, att han senare emottog särskilda förläningsbrev på några 
socknar, som således förut ej alls eller ej under den närmast 
föregående tiden ingått i slottslänet. Mellösa socken (Asker) 
införlivades sålunda med detta först 1535, sedan den förut

1 Gust. I Reg., D. 26 (1914): s. 617,
2 Se k. brevet 21 mars 1525 (Gust. I Reg., D. 2 : s. 53). Troligen är han 

densamme som den L am b rech t M atsson , vilken Gustaf I 30 april 1527 av
fordrade redogörelse för restantier från »den tid du gjorde senast räkenskap 
för Örebro slott och län». En Lambrecht Matsson fick 10 nov. 1534 förlänings
brev på Grödinge socken i Södertörn, men dog året därpå. Jfr ovan, s. 227.

3 Förläningsbrevet på socknarne är antecknat i registraturet näst före okto
ber månads brev, men datum är ej utsatt. Något brev på förläningen av Närke 
är ej i behåll, men väl ett inventarium på Örebro slott och ladugård, uppgjort 
vid det tillfälle »anno domini 1525», då Hans Markusson anammade slottet 
på herr Lars Siggessons vägnar (tr. i Gust. I:s Reg., D. 2 : s. 265 ff.)
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varit förlänt genom k. brevet den 22 okt. 1523 till Måns 
Johansson [Natt och Dag] och sedan från juli 1533 till Ake 
Johansson [Natt och Dag], över Glanshammars socken fick 
vidare Lars Siggesson disposition först den 9 febr. 1533 för 
att tre år senare åter gå i mistning av densamma. Genom 
k. brevet den 6 okt. 1536 bortgavs nämligen denna socken åt 
fru Ebba E riksdotter [Vasa], som i sin tnr fick lämna den 
ifrån sig till Abraham  E riksson  [Leijonhufvud] till följd 
av k. brevet den 21 febr. 1539, vilket tillförsäkrade honom 
ej blott Glanshammars, utan även Lillkyrka socken, där hans 
sätesgård Ekeberg var belägen. Av övriga förläningar under 
samma årtionde kan dessutom nämnas .Riseberga kloster, 
som efter reduktionen till en början fortfarande disponerats 
av abbedissan mot en taxa, 1533 bestämd till 60 mark, men 
som jämte dess landbönder (se nedan, s. 315) genom k. brevet 
den 6 okt. 1536 lämnades till N ils Jespersson [Cruus]. 
Denne hade kvar samma förläning ännu 1546, då klostret av
brann, och troligen ännu 1551, då klosterlandborna vederkän
des från honom. Ett i territoriellt avseende mera betydande 
undantag från Lars Siggessons förvaltningsområde utgjorde 
1540 de kring den numera avtappade Mosjön belägna sock
narne Mosås (i Örebro härad) samt Kumla och Sköllersta (i 
likanämnda härad), vilka då lågo under fogden på Kungsör 
(F. 229), som därjämte redogjorde för en stor mängd rättare- 
dömen i Närke och Västmanland, men som enligt 1543 års 
länsregister ej längre hade någon befattning med de nämnda 
socknarne. Vid halvsekelskiftet fanns slutligen en gårds
fogde på Tu na eller K ägleholm s gård (F. 80), vars ägor 
omfattade hela Ödeby socken (i Glanshammars härad), och 
enligt k. brevet den 17 dec. 1549 skulle denne till godsets 
förkovran få betjäna sig av kyrko- och prästlandbönderna 
samt arv- och egnahemmanen i Kumla,'Götlunda och L ill
kyrka socknar. Däremot hade de kungliga fogdar, som eljes 
i slutet av 1540-talet omtalas hava haft sin verksamhet inom 
landskapet, nämligen Olof Andersson 1547—49 och Lars 
Svensson 1549, ej med ordinarie räntan att skaffa. Den 
ene var kyrkolandbofogde (se F. 87) och den andre säges 
uttryckligen tagit befattning blott med kungsfodringen, som 
var undantagen från förläningen. Rörande beskattningsför- 
hållandena i Närke före indragningen till kronan är man tilL
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följd av bristande räkenskaper i saknad av närmare under
rättelser. 1

I det stora hela behöll Lars Siggesson Närke till sin död, 
som inträffade 1554. Dessförinnan hade dock Sundbo härad 
frånskilts och 1550 lagts under Yadstena slott (F. 111). Men 
sedan även hela återstoden av den stora förläningen hemfallit 
till kronan, delades Närke i följande fögderier:

1) Örebro slott och län (Örebro härad) (F. 74);
2) Kumla, Hardemo och Grimstens härads fögderi (F. 75);
3) Riseberga län (F. 76), vartill i början hörde Edsbergs 

och Sundbo härad (jfr F. 77);
4) Askers och Sköllersta härads fögderi (F. 78), ur vilket 

Segersjö län utbröts på 1560-talet (F. 79); samt
5) Kägleholms län (Glanshammars härad) (F. 80—81).
Vad då först beträffar Örebro slottslän , inskränktes detta

1554 till endast Örebro härad,2 som omfattade samma sock
nar som nu, men från vilket Axberg3 och Kil genom k. bre
vet den 18 nov. 1555 avsöndrades för att läggas under fogden 
på Noraskog (F. 231). Tidigare under samma år hade annars 
Kils socken jämte Tysslinge och Vintrosa haft sin uppbörd 
till Riseberga gård (F. 76), men sistnämnda båda socknar 
lades ånyo under Örebro 1557. Slottslänet tillökades emel
lertid 1559 högst betydligt genom sammanslagning med Kumla 
fögderi (Kumla, Hardemo och halva Grimstens härad), och 
ehuru sistnämnda fögderi återupprättades 1561 med delvis 
annan sammansättning (se F. 75), dröjde det dock till 1569, 
innan Hardemo återförenades med detsamma. Sagda år behöll 
för övrigt befallningsmannen på Örebro hus blott slottet med 
dess ladugårdar4 och staden av samma namn, ty häradet lades 
då under fogden i Asker och Sköllersta (F. 78). Häruti

1 Jfr Hist. handl., D. 11: 1 , s. 64, där årliga räntan av Örebro län för dels 
1580, dels 1533 finnes summariskt angiven i olika persedlar (penningar, järn, 
fläsk, smör ocb spannmål). Från »Glanshammars berg» avlämnades även matu- 
skott, ved, stockar och hö. Skatten synes där hava utgjorts efter sättingtal, 
varvid landbo betalade hälften mot skattebonde. Enligt Forssell funnos 1560 i 
hela Närike 62 stadgebönder.

2 Av restantieregistret efter Lars Siggesson (Södermani. handl. 1554: N. 5) 
framgår, att Örebro härad ännu året för indragningen till kronan var indelat 
i hamnor. Vid samma tid funnos där blott två kronobönder, men ieke mindre 
än 24 hemmansåbor betalade stadgeskatt.

3 Hertig Karl begärde den 7 maj 1570 Axbergs socken och hammare till her- 
tigdömet, till vilket de dittills icke räknats, sannolikt som en följd av det i texten 
omnämnda förfogandet. Socknen omnämnes ej i Gustaf I:s testamente.

* Ladugårdarne voro 1553 två och kallades då Feltista och Landbotorp. 
Rörande Segersjö gårds förläggande under Örebro se nedan s. 300.
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skedde sedan förändring först i slutet av århundradet, då 
vissa år (1590—92 och 1595—98) alla tre de nämnda hära- 
dena hade gemensam fogde med slottet. Detsamma gällde 
1611—12 (med undantag av Sundbo härad) hela den närking- 
ska landsbygden, som sedan 1599 eljes bildade ett enda stort 
fögderi (F. 75).

Slottsfogdar på Örebro hava varit:
Erik Knutsson [Sparre] . . . . . . . .
Joen S krivare ..................................................
Lars Joensson..................................................
Jöns Hansson ...................................................
Sone J ö n s s o n ..................................................
Måns Knutsson [ R o o s ] ................................
Sven J ö n s s o n ..................................................
Lars A n d ersson ..............................................
Lars B e r t ils s o n ..............................................
Lars A n d ersson ..............................................
Lars B e r tils so n ..............................................
Lars A n d ersson ..............................................
Jöran N ilsson ..................................................
Anders P å v e ls s o n .........................................
Antonius Svensson [Cleophas ?] (jfr F. 75)
Hans Ilopm an ..................................................
Antonius S ven sson .........................................
Olof Jönsson ..................................................
Olof E riksson ..................................................
Udde S v e n s s o n ..............................................
Olof O lo fsson ..................................................

. 1 5 5 4 — 'f  1565  F .  7 4 .
• • 1 565  (Tab. 11— 13.)
. . 1566
. . 1568
. 1 5 6 9 [— 1 5 7 0 ]
. . 1 5 7 1 — 1578  
. . 1 5 7 9 — 1583  
. . 1 5 8 4 — 1 588  
. . .1589— 1592  

ånyo 1 5 9 3 — 1594  
ånyo 1595  — 1598  
ånyo 1599

. . 1 600  

. . 1 6 0 1 — 1607  

. . 1609

. . 1 610  
ånyo 1 6 1 1 — 1612  

. . 1613

. . 1 6 1 4 — 1619  

. . 1 6 2 1 — 1 623  

. 1 6 2 4 [— ?1 6 2 7 ]

På föråret 1554 tillsattes en fogde, som skulle hava befall- Kumla, Har- 

ningen i ej mindre än sex av Närkes härad eller Hardemo, Q®™°gt°ecnhg 
Grimsten och Kumla samt Sköllersta, Asker och Edsberg. härad. 
Hans verksamhet upphörde dock samma år, och distriktet 
delades på tre fögderier,- av vilka ett omfattade de tre först
nämnda häradena. Av dessa räknade Kumla liksom nu tre 
socknar (Kumla, Hallsberg och Lerbäck), och Hardemo två 
(Hardemo och Kräklinge). Till Grimsten hörde ej heller mera 
än två socknar, nämligen Viby och Hackvad, ty den förra 
omfattade även det ännu obebyggda område, av vilket Bo- 
darne socken sedermera bildats. Dock kan anmärkas, att 
häradsskillnaderna ej alldeles följde sockengränserna, i det 
att en fjärding av Hardemo socken under senare delen av 
perioden låg inom Grimstens härad.1 En fjärding av Ler-

1 Den s. k. Öbo 1. Öja fjärding av Hardemo socken överflyttades 1611 defi
nitivt till Grimstens härad, dit den dock redan förut tidtals räknats.
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bäcks socken kom för övrigt på 1550-talet, ehuru den fortfa
rande ansågs tillhöra Kumla härad, att administrativt till
läggas Sundbo härads fögderi (F. 77). Ej långt därefter 
eller 1559 upplöstes emellertid hela fögderiet, av vilket större 
delen lades under Örebro (F. 74), men Hackvads socken och 
slutligen hela Grimstens härad till Riseberga län (F. 76). 
Redan 1561 tillsattes dock åter en självständig fogde inom en 
del av det forna fögderiområdet, nämligen i Kumla härad1 
(med undantag av den ovannämnda Lerbäcksfjärdingen), och 
därmed förenades samma år Sköllersta härad och Mellösa soc
ken i Asker, vilken sistnämnda dock åter bortföll 1562 (jfr 
F. 79), vidare 1564 Grimstens samt 1569 Hardemo och Eds
bergs härad. Därtill kom 1570 ytterligare Lekebergslagen, 
så att distriktet då hade i det närmaste samma omfattning 
som det område, vilket med ett gemensamt namn kallas Västra 
Närke. Det sammanslogs 1599 med Öster-Närke eller Örebro, 
Askers och Sköllersta härad, så att hela Närkes landsbygd 
med undantag av Sundbo då utgjorde ett enda förvaltnings- 
distrikt, till vilket efter 1606 hörde även den fjärding av 
Lerbäck, för vilken tidigare redovisats av fogden i Sundbo. 
Vissa socknar voro dock tidvis förlänta (jfr nedan under Eds
berg och Glanshammar). Detsamma kan på sitt sätt sägas om 
Lerbäcks socken, vilken 1622 lades under Asperns bruk, som 
den 29 aug. s. å. utarrenderades till Karl Antoniusson (jfr s. 
297). Dennes kontrakt gällde likväl blott ett år, under vilket 
arrendesumman var 686: 13: 2 daler. Han efterträddes 1623 
av bergsfogden Joen Persson, vars kontrakt dock gått förlo
rat.2 Sedermera fick Påvel Pilsmed den 14 juni 1626 samma 
arrende för ej utsatt tid, som den 1 dec. 1628 förlängdes på 
tio år.

Genom k. brevet den 10 dec. 1623 blev i övrigt hela Närke 
(utom Sundbo), som förut tillhört hertig Karl Filips fursten- 
döme, lämnat till änkedrottning Kristinas disposition som 
pantlän mot en försträckning till kronan av 200,000 daler. 
Änkedrottningen styrde till en början landskapet genom en

1 Halva Kumla socken innehades dock 1562 av fru B rita  T u re sd o tte r  
[TrolleJ, som var änka efter Lars Siggesson [Sparre] och dog 1566.

2 Se kammarregistr. den 22 aug. 1623, enligt vilket borgen skulle avfordras 
Joen Persson, som då övertagit arrendet av Lerbäck. Såväl denna socken 
som Asperns bruk skulle enligt kammarrådets brev till ståthållaren Bror An
dersson den 13 juni 1623 vederkännas till kronan, emedan Karl Antoniusson då 
uppsagt sitt arrende.
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fogde, Karl Antoniusson, som icke torde varit någon annan än 
den ovannämnde arrendatorn av Asperns bruk, men förpak- 
tade det sedan den 10 juli 1625 till borgmästaren i Nykö
ping, Jakob Danckwardt, som efter drottningens frånfälle 
genom kontrakt den 7 juni 1626 på fem år övertog samma 
arrende direkt av kronan. I skrivelse till Karl Bonde den 
5 juli 1630 hemställde kammaren om utnämning av krono
fogdar i Närke, emedan Danckwardt då avsagt sig avtalets 
fullföljande.

Fogdar i Kumla m. fl. härads fögderi (sedermera Västra 
och Östra Närke) hava varit:
Erik H e ls in g .................................... .........................................' 1554 F . 75.
Erik Gustafsson.........................................................................  1555— 1558 (Tab. 11—13.)
Bryniel Bengtsson (jfr F. 7 6 ) ................................................ 1561— 1562
Sone Jönsson (jfr F. 7 4 ) ....................................................... 1563— 1568
Lars Gullesson .........................................................................  1569— 1570
Bengt Birgersson......................................................................... 1571 — 1599
Lars Andersson (jfr F. 7 4 ) ..................................................  1600— 1601
Antonius Svensson [Cleophas?] (jfr F. 74 och F. 82) . 1602— 1612
Peder Assarsson.................................................................... 1613— f l 620
Nils Birgesson.............................................................................. 1621
Jöns B o c k ..................................................................................  1622
Karl A n to n iu ss o n ....................................................................  1623— 1624
Joakim Danckwardt ( a r r . ) .......................................................  1625— 1630

Sedan Riseberga kloster (i Edsbergs socken och härad) 1 5 5 1  Riseberga 
hemfallit till kronan (se ovan, s. 2 9 3 ), anställdes där en gårds- kloster, 

fogde, som dock ej hade befattning med klosterlandborna 
(om vilka se nedan, s. 3 1 5 ) . I  deras ställe fick fogden vid 
Riseberga under sin förvaltning 1 5 5 3  Sundbo härad, som då 
skildes från Vadstena län, och 1 5 5 5  även Edsbergs härad 
samt Kils, Vintrosa och Tysslinge socknar av Örebro härad 
(F. 7 6 ) . Av detta distrikt bortföllö dock sistnämnda socknar’ 
redan under den närmaste tiden (Kil 1 5 5 6  och de båda andra 
1 5 5 7 )  för att förenas dels med Noraskog (F. 2 3 1 ) , dels med 
Örebro slottslän (F. 7 4 ) , och 1 5 5 9  bildade Sundbo ett eget 
fögderi (F. 7 7 ), varemot halva Grimstens härad eller Hack
vads socken samma år lades under Riseberga. Dessförinnan 
(1 5 5 4 )  hade dock fogden återfått uppsikten över Riseberga 
klosters landbor, i den mån dessa voro bosatta inom fögde
riet, och 1 5 5 8  hade han förvaltningen jämväl av de hemman, 
som tillförene hört till Alvastra kloster, för så vitt som dessa 
lågo i Närke. Men likväl dröjde det ej länge, förrän fögde-



298 Fögderiindelningen i Södermanland.

F. 76.
(Tab. 11.)

Edsbergs
härad.

riet alldeles upphörde att vara eget förvaltningsdistrikt. Ri- 
seberga förläntes nämligen jämte dess landbönder av Erik 
XIV  till Clas Å kesson [Tott till Bysta]. Själva gården 
kom sedan att tillhöra »hustru Elisabet» (1574) och därefter 
på grund av hertig Karls brev den 16 juni 1584 dennes hov
man Jost K u rtzel ( f  1606), som skrev sig till detta ställe.1

Den ställning Grimstens härad intog de närmaste åren efter 
Riseberga läns upplösning är oviss. Åtminstone 1562 fanns 
där en fogde, Nils Skrivare, som tidigare varit anställd i 
Askers och Sköllersta härad (F. 78), men som sagda år synes 
haft endast G-rimsten under sin förvaltning. Han ställdes 
emellertid under åtal, och 1563 äro inga räkenskaper inleve
rerade. På grund av områdets tidigare samhörighet med Ri- 
seberga län, kan denne fogdes verksamhet betraktas som fort
satt i en del av det senare, och hans namn har därför med- 
tagits i förteckningen över fogdar i ovanstående distrikt, som 
voro:
Bryniel Bengtsson (jfr F. 7 5 ) ..............................................  1551 — 1560
Niis Skrivare (jfr F. 7 8 ) .................................................. [1561— ] l 562

Ehuru Edsbergs härads område under 1500-talet förmod
ligen var detsamma som i våra dagar, räknade det icke då 
lika antal socknar som nu. Under medeltiden utgjorde Kni- 
sta och Hidinge ett härad för sig, som dock redan före re
formationen sammanslagits med de tre socknarne Edsberg, 
Kvissbro och Tångeråsa till ett gemensamt härad under namn 
av Edsberg. Men de nuvarande Skagershults och Nysunds 
socknar hava uppstått inom de delar av detta område, vilka 
i det sextonde seklet ännu voro obruten ödemark.

Efter Riseberga läns sönderfallande bortförläntes även Eds
bergs härad. Det innehades från början av 1560-talet ända 
till Johan III:s tronbestigning av Anders Persson [Lillie- 
höök], men indrogs 1569 och tillädes då Kumla m. fl. härads 
fögderi (F. 75), vars öden det sedan till periodens slut delade. 
Under 1600-talet förekommo dock inom häradet ett par större 
förläningar. Kvissbro socken innehades nämligen från år
hundradets början som underpant för en fordran av Jo st

1 Föriäningsbrevets datum enligt M. R o t h , Bidrag till hist. om abaliena- /  
tionen . . .  i Närke (1863). Enligt hertig Karls registr. förläntes Jost Kurtzel 
27 sept. 1584 med 24 hemman inom skilda socknar, och bland dem uppräknas 
även »vid klostret tre gårdar». Kurtzels arvingar fingo konfirmation på Rise- 
berga den 15 april 1624.
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K urtzel, som behöll den under sin återstående livstid. Områ
det igenkallades nämligen från hans barn först genom k. brevet 
den 16 mars 1610. Genom hertig Karls brev den 7 juni 1603 
blev därjämte Tångeråsa socken förlänt till H enrik Falken
berg (f 1629), som fick drottning Kristinas konfirmationsbrev 
därpå den 13 nov. 1611 (riksregistr.), och längre fram eller 
den 6 jan. 1617 erhöll läntagaren rätt att uppbära även tion- 
den från samma socken. 1

Sundbo härad (tre socknar som nu) ut bröts 1559 till ett Sundbo 
särskilt fögderi, som i övrigt omfattade en del av Lerbäcks kärad, 

socken (Kumla härad) eller en »fjärding», som likväl växlade 
i storlek. 2 Fogden bodde på Askersunds gård, där avel upp
rättades 1560,3 men nedlades under det följande årtiondet.
Däremot utvidgades fögderiet 1562 med Godegårds bergslag 
i Östergötland, till vilket landskap Sundbo kameralt sett räk
nades, sedan hela förvaltningsdistriktet 1573 sammanslagits med 
Östgöta bergslag (F. 119), dit det sedan till större delen hörde 
perioden ut. Lerbäcks fjärding återförenades dock efter 1606 
med Västra och Östra Närkes fögderi (F. 75). Sundbo härad 
ingick från 1618 i Welam Giliusson (de Besche’s) arrende av 
Finspångs bruk, vilket 1627 övertogs av Louis de Geer.

Fogdar i Sundbo härad (1559—72) hava varit:

Per B ru se .......................
Lasse Andersson . . . .  
Mårten Jonsson (jfr F. 119)

• 1 5 5 9 — 1561  7 7 .
. 1 5 6 2 — 1 56 4  (Tab. H — 12.) 
. 1 5 6 5 — 1572

Sköllersta  härad omfattade både under medeltiden och i sköllersta 
sextonde seklet fem socknar. Den nuvarande Bo socken ut- härad,

bröts nämligen ur Svennevad först 1735, och sockendelen av 
Regna (i Östergötland), som numera diträknas, hörde på 1500- 
talet icke till detta härad.

A skers härad, som fick sitt nuvarande område efter sam-Askers härad, 
manslagning med det medeltida Medhallösa härad, hade där
efter liksom nu tre socknar.

Båda dessa härad utgjorde 1555 ett förvaltningsdistrikt, 
som bildats genom utbrytning ur Kumla m. fl. härads fög-

1 1603 års brev finnes i Närkes och Värmlands kopiebok för år 1630 (fol. 5) 
i KA. och 1617 års brev i Örebro läns kopiebok B därsammastädes (s. 513).

2 Denna fjärding innefattade 1560 tre skattebönder, en torpare. en kyrko- 
landbo och elva Riseberga klosters landbor, men 1571 (enligt F o r s s e l l ) 21 
gårdar. Längre fram (1582) talas t. o. m. om halva socknen som hithörande.

8 Se k. brevet den 1 maj 1560 (Gust. I:s Reg., D. 29: s. 496).
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deri (F. 75). Det ägde dock under sin första period bestånd 
blott till 1561, då Sköllersta bärad och Mellösa socken i Asker 
återförenades med nyssnämnda fögderi (F. 75), medan Lännäs 
lades under Segersjö ogård (F. 79). Askers socken förlänades 
kort därpå till Clas Åkesson [Tott], som samtidigt fick Rise- 
berga gård (se F. 76). Men 1569 tillsattes ånyo en fogde i 
samma distrikt, som då tillökades med större delen av Öre
bro härad och från 1571 omfattade hela sistnämnda område. 
De tre häradena, som tillsammans utgjorde vad som plägat 
betecknas som Östra Närke, bildade sedan oavbrutet en för
valtningsenhet, ehuru de vissa år (1590—92 och 1595—98) 
hade samma fogde som Örebro slott (F. 74), ända till 1599, 
då de sammanslogos med Västra Närke till ett enda gemen
samt fögderi (F. 75). Från 1582 hithörde dessutom arv- och 
egnagodsen i vissa socknar av Glanshammars härad (jfr s. 302).

Fogdar i Askers och Sköllersta (resp. Östra Närkes) fög
deri voro:

F. 78. Lars P e d e rs s o n ........................................................................... 1555— 1558
(Tab. 11—12.) Nils Skrivare (jfr F. 7 6 ) ...........................................................  1559— 1560

Anders A r v id s s o n ..................................................................... 1569
Karl P e r s s o n ...............................................................................  1570— 1571
Lars M ånsson...............................................................................  1572— 1589
Lars Bertilsson (jfr F. 7 4 ) ....................................................... 1590— 1598

Segersjö gård. Inom Askers härad låg i Lännäs’ socken Segersjö  gård, 
som vid reformationen indragits från biskopsstolen i Sträng
näs och genom k. brevet den 18 april 1550 förlänades till 
Abraham  E riksson  [Leijonhufvud] (f  1556). Sedan omtalas 
ej gården förrän 1560, då Gustaf I förmodligen med anled
ning av en begäran om dess förlänande förklarade den oum
bärlig för kronan, och påföljande år fanns där en kunglig 
fogde, som i sin befallning då hade blott Lännäs, men 1562 
även Mellösa socken. Slutligen lades 1568 härtill även Ving
åkers socken jämte några landbönder i Österåker inom Opp- 
unda härad, men 1569 inskränktes fögderiet till endast själva 
godset och bibehölls som gårdslän till 1590, då häradsfogden 
övertog förvaltningen. Sedermera lades Segersjö från 1601 som 
ladugård under Örebro slott (F. 74), men bortarrenderades 
den 7 dec. 1622 (jfr kammarrådets brev den 9 juni 1623) mot 450 
dalers årlig avgäld till borgmästaren Joakim Danckwardt, 
som längre fram (1625) förpaktade även Östra och Västra Närke
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(F. 75).1 Även sedan denne 1630 lämnat sistnämnda arrende, 
behöll han emellertid Segersjö, och fick genom nytt avtal den 
3 mars 1631 förlängd nyttjanderätt till godset mot 277 riks
dalers årlig avgift. Redan den 22 mars s. å. blev detsamma 
•emellertid av kammaren disponerat till förmån för Erik Lars
son Lind (adl. von der Linde), som den 25 maj 1632 erhöll 
K. Maj:ts donationsbrev å Segersjö som evärdlig besittning.2

Gårdsfogdar voro:

Anders Eriksson . . . .  
Anders Håkansson . . . 
Simon Hansson . . . .  
Erik Bengtsson . . . .  
Joakim Danckwardt (arr.)

1561— 1572 F. 79.
1574 (Tab. 11—13.) 

1575 — 1585 
1586— 1589 
1623— 1630

Glanshammars härad hade under medeltiden inom sitt nu- Grlans- 
varande område haft sex socknar, av vilka dock en (Lungyr) 
redan före reformationen uppgått i Götlunda, men dessutom 
diträknades då den del av det nuvarande Åkerbo härad (i 
Västmanland), som innefattar Arboga landsförsamling, och 
häradsgränsen stötte således även i nordost ihop med Re- 
karne, till vilka då räknades övriga områden av Åkerbo 
söder om Arbogaån. Sedan dels 1554 Lars Siggesson [Spar
res], dels 1556 Abraham Eriksson [Leijonhufvuds] förläningar 
upphört (jfr s. 292 f.) och ett fögderi bildats av häradet, om
nämnas emellertid blott fyra socknar (Glanshammar, Rinkeby, 
Götlunda och Lillkyrka) såsom tillhörande detsamma. Detta 
berodde därpå, att Ödeby socken i sin1» helhet hörde till Käg- 
leholms gård, som likvisst då var fogdens säte. Där hade 
redan från 1549 funnits ett gårdslän. I brev den 17 dec. nämnda 
år befallde nämligen Gustaf I den dittillsvarande fogden 
på Ören (Kungsör), Anders Eriksson, att vederkännas de 
kungliga arvgodsen i Kumla, Lillkyrka, Götlunda och Glans
hammar samt kyrko- och prästlandbohemmanen i de tre först
nämnda socknarne under Tuna gård, där han kort förut mot
tagit befallningen. Men detta Tuna var samma gods, som

1 Jfr kammarregistr. 2 aug. 1622, enligt vilket ståthållaren Bror Andersson 
[Rålamb] fick befallning att gå i författning om utarrendering av Segersjö. 
Kontrakt uppgjordes till följd härav med Karl Antoniusson 4 nov. 1622, men 
detsamma annullerades till förmån för Danckwardt. Dennes kontrakt har en
ligt kopieboken för arrenden det i texten uppgivna datum, som i kammarre
gistr. uppgives vara 2 jan. 1624.

2 Närkes och Värmlands kopiebok i KA. 1630, s. 78 och 118.
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på 1550-talet började kallas Kägleholm, ocb till dess län 
lades Glanshammars hela härad, allt eftersom dess socknar 
hemföllo till kronan, samt 1554 dessutom Näsby och Ervalla 
socknar i Eellingsbro härad, vilka dessförinnan även tillhört 
Lars Siggesson [Sparres] förlän ing,1 Fögderiets livslängd 
skulle dock ej bliva lång, ty i början av Erik XIY:s rege
ring2 förläntes Kägleholms gård jämte hela Glanshammars 
härad till Sten E riksson  [Leijonhufvud]. En del av sist
nämnda område eller Götlunda och Lillkyrka socknar åter
kallades väl om ett par år och lades då till en början under 
Noraskogs fögderi (F. 231), sedan till Arboga län (F. 227), 
men återstoden behöll Sten Eriksson till sin död (1568), var
efter hans änka, grevinnan Ebba M ånsdotter [Lilliehöök] 
genom k. brevet den 23 dec. 1571 konfirmerades i besittnin
gen av Glanshammars socken, som hon hade kvar till 1576.3 
Övriga socknar disponerades från 1570 till underhåll åt mark
grevinnan C ecilia  av Baden-Rodemachern (jfr k. brevet den 
27 jan. 1572), men återkallades 1580, varefter fogden i Nora- 
skog ett par år utövade befallningen inom hela häradet, som 
sedan (1582—84 och 1587—88) räknades till Arboga län (F. 
227), men 1585—86 hade egen fogde (F. 81). Dock hörde från 
1582 hertig Karls arv- och egnalandbor i Glanshammars, Göt
lunda och Ödeby socknar under fogden i Östra Närke (F. 78). 
Från 1589 sammanslogs Glanshammars härad för tredje gån
gen med Noraskog (F. 231),' och denna förening ägde bestånd 
till inemot sekelskiftet, ehuru greve M auritz Stensson [Lei
jonhufvud] ( f  1607) till följd av hertig Karls brev den 20 
aug. 1595 innehade Glanshammars socken och den 1 aug. 
1596 fick jämväl Rinkeby som underpant för en fordran. Men 
den 6 febr. 1599 fick samme man även övriga socknar i för- 
läning, och efter hans död behöll änkan, grevinnan A m alia  
von H atzfeld , dels hela häradet till 1609, dels Götlunda soc-

1 Under Kägleholm fanns även ett bruk, som 1552 benämnes Vatufors och 
1553 Hammarfors. Sistnämnda års räkenskap oför hammarverket har av miss
tag hänförts till Uppl. handl. (1553: N. 30). År 1555 hörde till samma fögderi 
fyra landbönder i Fellingsbro och en landbo i Medåkers socken, av vilka den 
sistnämnde 1556 tillädes Arboga län (F. 227).

2 M. Roth, a. a., s. 80, uppgiver, att han i »en reduktionsjordebok från 
1690-talet» funnit förläningsbrevets datum vara 21 jan. 1561, men vet ej, om 
detta gäller Kägleholms gods eller »endast Ödeby socken därunder».

3 Jfr k. brevet 27 jan. 1572 till fru Ebba att återleverera vad hon uppburit 
från Glanshammars h ä ra d , varav vill synas, att hon antingen ej låtit nöja 
sig med sockenräntan eller före konfirmationen indrivit uppbörden från socknen, 
som icke heller under åren 1569— 71 redovisas i kronans räkenskaper.
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ken (jämte Ödeby) till mitten av 1610-talet 1 Lillkyrka soc
ken, som grevinnan fick behålla till 1609 års slut, innehades 
sedan på grund av k. brevet den 25 april 1610 av Abraham  
E riksson  [Leijonhufvud] d. y. till Ekeberg (f 1618). Denne 
erhöll konfirmation av drottning Kristina 1614 på hertig Karl 
Filips vägnar, och hans arvingar fingo hennes egen bekräf
telse på samma förläning 1622.2 Socknen återföll sedan till 
kronan först efter änkedrottningens död 1625. Genom k. bre
vet den 30 nov. 1609 befullmäktigades slottsfogden på Örebro 
att lägga häradet i Övrigt under slottet, och bevarade räken
skaper utvisa även, att dess oförlänta delar kort därpå in
förlivats med Västra och Östra Närkes fögderi (F. 74 och 
75), vilket de sedan tillhörde perioden ut.

Fogdar voro:

a) i K äg leh olm s län:
Anders Eriksson (jfr k. brevet 1 549  j f ) .................................. 1 5 4 9 — 1560
Ambjörn Svensson, utn. 1 5 6 0 f ........................................................  1 5 6 0 — 1561

b) i G lansham m ars härad:
Nils Larsson (jfr F . 2 2 7 ) ...................................................................  1 5 8 5 — 1586

Närkes södra bergslag låg huvudsakligen inom Sundbo hä
rad (jfr s. 299). Karlskoga bergslag, som under 1500-talet var 
en obebyggd ödemark, och som uppstod först genom hertig 
Karls, sedermera konung Karl IX:s åtgärder, förvaltades se
dan i samband med de värmländska fögderierna. Vad där
emot beträffar L ekebergslagen  i norr, utgjorde denna delar 
av Örebro och Edsbergs härad,3 men var tidvis i administra
tivt hänseende skild från dessa. Den lydde nämligen från 
1562 under fogden i Noraskog (F. 231), men hörde från 1570 
till Västra Närkes fögderi (F. 75).4 Inom Örebro härad fanns 
emellertid även ett annat bergverk, som stundom hade själv
ständig förvaltning. Det var D y l ta  bruk i Axbergs sockeu, 
som leder sitt upphov från 1570-talet. Genom hertig Karls

1 K. brevet 28 febr. 1606, varigenom Götlunda socken lades under Arboga 
stad ocb greve Mauritz tillförsäkrades vederlag på annan ort, synes ej bava 
gått i verkställighet.

2 R oth , a. a., s. 80.
3 I Lekebergslagen ingingo delar av Vintrosa, Tysslinge och Kils socknar i 

Örebro samt delar av Knista, Hidinge, Kvissbro och Nysunds socknar i Eds
bergs härad.

4 Lekebergslagen skildes först 1655 från Väster-Närke och bildade då ett 
särskilt fögderi. Jfr kammarkoll. resol. 21 febr. 1671.

F. 80.
(Tab. 11.)

F. 81.
(Tab. 12.) 

Närkes 
bergslag.

Dylta bruk.
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brev den 18 maj 1579 fick Jost Kurtzel fullmakt att havä 
befallningen vid »bruket i Närke», varmed otvivelaktigt Dylta 
avses. I slutet av 1580-talet anträffas där en hertigens fogde, 
som kvarstod ända till 1603, då bruket lades under härads
fogden.1 Sedermera fanns från 1620 ånyo en särskild bruks- 
fogde, under vilken lydde ej blott Dylta, utan även Asperns 
bruk (i Lerbäcks socken),2 som han genom kontrakt den 29 
aug. 1622 övertog på arrende. I detta tyckes dock Dylta ej 
hava ingått. Men genom ett senare kontrakt den 27 juni 
1631 blev sistnämnda bruk för en tid av fyra år förpaktat 
till M:r Hans Leffler, som den 17 dec. s. å. fick tillstånd att 
för bruksdriften tillgodogöra sig uppbörden från Axbergs, 
Hovsta och Kils socknar.3

Bruksfogdar vid Dylta bruk hava varit:

F . 82. Antonius [Svensson?] Cleophas (jfr F. 7 5 ) .......................  1588— 1602
(Tab.12— 13 .)Karl Antoniusson (jfr F. 7 5 ) ..............................................1620— 1624

Hans Leffler (a r r .) ..................................................................... 1631

VII. Arv- och egnagodsen.
Den gemensamhet i förvaltningen, som på 1530-talet för

enade arvgodsen i Uppland och Södermanland (jfr F. 43), 
upphävdes åtminstone försöksvis genom utnämnandet den 6 
aug. 1538 av en särskild landbofogde (Joen Joensson) för 
Strängnäs’ stift. Ehuru denne kvarstod ännu 1540, är intet 
annat bekant om hans verksamhet än att han jämväl uppbar 
biskopsfodringen från samma område (jfr F. 87). Men 1541 
lågo de flesta rättaredömen i Södermanland under samme 
fogde (Gottorm Nilsson), som annars hade rent uppländska 
arvgods under sin förvaltning på Ekolsund (F. 44). Först 
1542 bildade de förra definitivt ett eget förvaltningsområde, 
som för övrigt strax i begynnelsen delades mellan flere fogdar. 
Under Gripsholm lades nämligen utom åtskilliga biskops- och

1 Bruksfogden (Antonius Cleophas) var antagligen densamme som 1602 blev 
häradsfogde (Antonius Svensson) [F. 75]. Jfr dock F. 61 och F. 70.

2 Namnet går igen i det n. v. Esperud. Jfr Caklbebg , Hist. sammandrag om 
svenska bergverkens uppkomst (1879), s. 246 och 247.

3 Räkenskaperna för Dylta bruk funnos ännu vid mitten av 1800-talet i 
kammararkivet, där de då hopsamlades i ett särskilt »konvolut». Se registret 
till Södermani. handl.: »lagd till konvolutet». Oaktat upprepade efterforsk
ningar har denna samling nu ej kunnat återfinnas.
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prebendegods (jfr s. 312 och 314) även arv och eget i Åkers 
och Selebo härad eller följande rättaredömen:

Rättaredömen Härad Socknar
Antal

land
bor torp

Räfsnäs . . Selebo . . . T oresu n d ........................................ 17

j

12

Finsta . . . » . . . K ä rn b o ............................................. ' 17 6

Ekenäs . . » . . . Ytter- och Ö ver-Selö.................. 7 8 .
Gransta . . » (Öknebo) Ytter- och Över-Enhörna. . . . 19 13
Näsby . . . T> Taxinge ...............................  . 10 ' 1

Åker . . . . Åker . . . . Åker och Ä r ja ............................... 28 1

Byringe . . » • • • • Länna ............................................. 4 4
Summa 102 45

Arv- och egnagodsen i detta fögderi bestodo ännu till större 
delen av Sten Sture d. ä:s förutvarande egendomar inom orten. 
En beräkning ger nämligen vid handen, att mer än hälften 
av ovanstående gårdar och torp tillhört denne. Återstoden 
hade olika ursprung, men däri ingick också ett mindre antal' 
hemman, som räknades till Gustaf I:s egentliga arv på fäder
net. De mödernegods, som även omtalas, voro däremot igen- 
vunna med bördsrätt efter herr Knut Eskilsson [Banér]' så sent 
som 1539. I Enhörna lågo för övrigt några gårdar, som tidi
gare tillhört Gripsholms kloster, och särskilt i Åkers härad 
var antalet köpgods redan nu ej alldeles obetydligt. Där 
funnos även sex hemman, som konungen 1533 förvärvat »i 
gåva» av de båda bröderna Lars och Johan Turessöner [Tre 
rosor] i samband med den dem förunnade nåden att ånyo till
träda det förbrutna arvet efter deras landsflyktige och då 
nyligen avlidne fader.

Dåvarande slottsfogden (Måns Smed) skildes 1543 från sin 
befattning med slottslänet (F. 63), men kvarstod som redogö
rare för ovanstående landbodistrikt till 1545, då detsamma 
(med ett ökat antal av 148 landbor) uppgick i nedanstående- 
fögderi.

Övriga arvgods (eller de som 1541 legat under Ekolsund)' 
hade nämligen 1542 lagts under en fogde, vars distrikt 1543 
omfattade:

20— 172433. Mecldel. från Riksarkivet 2: 6. Almquist. Lokalförvaltningen. ■
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Rättaredömen Härad Socknar Antal
landbor

Medeltveta Ö knebo.................. ITveta (6), Turinge (5) och Telje
t (2) ................................................. 13

Säby . . . » o. Hölebo Järna (7), Hölö (6) och Trosa (1) 14

Fuliebro. . j Svartlösa och Sot-1 
holm (samt Dan-> 
deryds sklg) . . J

[Salem (2), Grödinge (2), Bränn- 
< kyrka, 1 Sorunda (10), Osmo (3)
( och Solna (4 ) ............................• 21

Säby . . . R ö n ö ....................... S v ä r t a ............................................. 16

Ralm • • • |
Rönö, Daga och 1 

Yillåttinge . . /
(Spelvik (1), Ludgo (1), Gryt (1) 
\ och Hyitinge ( 4 ) ...................... 7

Dagesta . . Daga (och Öknebo)
| Gåsinge (11), Dillnäs (4), Frus- 
< tuna (6), Kattnäs (1), Björn- 
( lunda (6) och Vårdinge (1). . 29

Näveberg . Jönåker .................. Tuna (23) och Lunda (1) . . . 24

Harsta . . » .................. Stigtomta (6) och Björkvik (3) 9

S:t Anna2 . » (o. Oppunda) Nikolai (1) och St. Malm (1) . 2

Idö . . . . Öster-Rekarne . . Jäder (7). Barva ( 1 ) .................. 8

Kjula . . . » . * Kjula ................................................. 6

Ekeby . . j Åker och Åkerbo ) 
(Västmanl.) . . /

/Fogdö (6), Helgarö (2), Vansö 
\ (2) och Barkarö (3) 3 . . . . 13

Asknäs . . Färentuna . . . . Ekerö (10) och Lovö (3) . . . 13

Tofta . . . > . . . . Adelsö (11) och Munsö (4) . . 15

• Summa 190

Även detta fögderi hade i stort sett samma karaktär som 
det föregående. Däri ingick nämligen en stor mängd gamla 
Sturegods, ehuru antalet proportionsvis var något mindre än 
i Gripsholms län, och även här omtalas ett fåtal arvgods i 
egentlig mening. Fögderiet utvidgades emellertid ytterligare 
även efter sammanslagningen med Gripsholms distrikt med 
nya rättaredömen, av vilka från 1547 omtalas Harstorp (ej att 
förblanda med det ovannämnda Harsta), Ingersdal, Gillinge, 
Njushammar och Hundgrana, som alla bestodo av hemman, 
som tidigare tillhört Vadstena kloster (se nedan s. 308). 
Å  andra sidan bortföllo under senare delen av 1540-talet en 
del av landbohemmanen i Öknebo och Daga, som åtminstone

1 I  Brännkyrka låg endast en kvarn, Danviken, som uppgives nybyggd 1543.
2 Till S:t Annse rättaredöme hörde utom landborna i de uppgivna socknarne, 

ett torp i vardera av Tuna och Björkviks socknar, en utjord i Allhelgona 
(Rönö) samt bodar och tomter i Nyköpings stad.

3 Landbohemmanen i Barkarö socken lågo på Ridön.
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1548—49 till ett antal av över ett hundra gårdar lågo under 
därvarande häradsfogde. Antalet hithörande lägenheter var 
detta oaktat i jämt stigande och utgjorde samma år 352 
landbor och 105 torp (utom 52 utjordar, 7 kvarnar och en 
hammare). Men 1551 upphörde fördelningen i rättaredömen, 
och distriktet delades genom upprättandet av ett särskilt 
fögderi för Nyköpings län m. m, (F. 84). Ovanstående land- 
boområde blev därigenom inskränkt till Södertörn (med Hö- 
lebo), Färentuna härad och Gripsholms län (Öknebo, Selebo 
och halva Åker),1 och 1557 bortföllo härav dels Södertörn och 
Färentuna, som då bildade ett eget distrikt (F. 47), dels Ök
nebo härad, som lades under Nyköpings län (F. 84). Åter
stoden sammanslogs med arv och eget på Öster- och Väster- 
Rekarne till ett fögderi, som inom sitt jämförelsevis inskränkta 
område 1560 likväl räknade över ett fjärdedels tusental går
dar i Åker (106) och Selebo (77) samt på Östra (50) och 
Västra Rekarne (33). Dessa härad lades 1565 ånyo tillsammans 
med Nyköpings län, varefter hela Södermanland således bil
dade ett enda landbodistrikt, till dess att arv- och egnahem
manen 1570 fördelades mellan häradsfogdarne (jfr nedan s. 310). 
De landbofogdar, som omhänderhaft detta vid skilda tidpunk
ter till omfånget högst olika fögderi voro:

Joen Joensson, utn. 1538f (jfr F. 8 7 ) ............................ 1538— 1540
Nils Birgesson (jfr F. 6 4 ) ..............................................• . 1542— 1545
Nils V ä stg ö te ..............................................................................  1546
Olof H e l s in g .............................................................................. 1547
Erik D a lk a r l ..............................................................................  1548— 1554
Per Persson Skrivare................................................................ 1555— 1556
Severin Kuse, utn. 1556
Truls N ils so n .............................................................................. 1557— 1559
Jöran Olsson, utn. 1 5 6 0 | .......................................................  1560— 1570

Det fögderi (F. 84), som utbröts 1551, bestod året därpå, 
utom av de fyra häradena i Nyköpings län, av landbohem
manen i tre socknar på Öster-Rekarne (Barva, Jäder och 
Kjula), halva Åkers härad (Fogdö och Vansö socknar) samt 
Vårfruberga och Vadstena klosters landbor i hela landskapet. 
Fördelningen var samma år följande:

1 Hithörande rättaredömen voro 1551, utom de i Färentuna belägna, dels de 
sju i Åkers och Selebo härad, som tidigare legat under Gripsholm (se tabellen 
ovan s. 305), dels Säby (i Öknebo) och Fuliebro (i Södertörn), men dels även 
följande nya, som endast omnämnas detta år: Hammersta och Torö (Södertörn) 
samt Ekeså (i Åker) och Sonö.

F, 83.

Arvgodsen
Nyköpings

län.
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Rättaredömen Härad Socknar Antal
landbor

a) E gen t] ig t arv ocb ege t (jfr ovan s. 306):

Säby . . . . . R ö n ö .................. S v ä r t a ............................................. 17

- Näveberg . . Jönåker . . . . . Tuna, Lunda ocb Bergshammar 2

■ S:t Anna . . . /> . . . . T u n a ................................................. 23

Harsta . . . j » och 
Oppunda . . . jstigtomta, Björkvik och Bettna 9

Dagesta . . . .Daga ocb Öknebo 1 Gåsinge, Dillnäs, Kattnäs, Frus- 
| tuna, Björnlunda ocb Vårdinge 25

Idö Öster-Rekarne . Jäder ocb B arva........................... 10

Kjula . . . . » K ju la ................................................. 6

Ekeby . . . . Å k e r .................. Fogdö och V a n s ö ....................... 8 100

b) D ro ttn in g  M argaretas arvgod s (i Nikolai socken). . 5

c) F. d. V a d ste n a  k lo ste rg o d s :

Harstorp . . . Jönåker . . . . T u n a ................................................. 18
Ingersdal . . . » . . . . S tigtom ta........................................ 8

Gillinge . . . Oppunda 0. Rönö (Husby, Bettna, Stora Malm ocb 
\ R å b y ............................................. 17

Njushammar . Villåttinge . . Årdala, Forssa ocb Helgesta . 12

Hundsgrana . D a g a .................. Gryt ocb Björnlunda.................. 7 62

d) F. d. V å rfru b e rg a  k lo ste rg o d s :

V i k .................. Åker (0. Selebo) Fogdö (30) ocb Kärnbo (1) . . 31
Helgarö . . 

Väflinge . . .

» .............. Helgarö............................................. 7

•Öster-Rekarne . Jäder ocb Kjula . . . . . . . 8
Landshammar’ ■Rönö' . . ' . . . Spelvik, Ludgo ocb Runtuna . ?3 49

. . . .  Summa 216

Fögderiet, vars uppdelning i rättaredömen samma år (1552) 
upphörde, var sedan underkastat de ändringar i omfång, som 
framgå av översikten s. 310. Det bestod 1560 av följande 
härad: Jönåker (94 landbor), Rönö (32), Daga (58), Oppunda 
(94) och Ökneho (81) med sammanlagt 359 landbohem man. 
Sannolikt hithörde 1563—64 även Södertörn jämte Hölebo 
och Färentuna härad, vilka dessförinnan bildat ett särskilt 
landbodistrikt (F. 47). I mars 1564 blev emellertid fogden 
av Erik XIY:s nämnd dömd' saker till våldsverkan, och nå
gon efterträdare utsågs icke, utan distriktet uppgick följande 
år i graimfögderiet (F. 83). Fogdar hade dessförinnan varit:
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Sven N i ls s o n .............................................................................. 1551 §4,
Lasse Larsson, utn. 1551 ^ .............................................................. 1 5 5 2 — 1 55 4
Påvel Jönsson ...............................................................................................  1 5 5 5 — 1 558
Anders S t å l e ...............................................................................................  1 5 5 9 — 1 56 4

I ovanstående fögderier ingingo icke från början Rekarne. Arvgodsen på, 

De flesta av därvarande landbor lydde nämligen ända till ^Närke0*1 
1549 under fogden på Kungsör i Västmanland, med undantag 
dels av de tre socknar på Öster-Rekarne, vilka åren 1552—
56 ingingo i Nyköpings läns fögderi (F. 84), dels ett antal 
landbor, som lågo under Eskilstuna gård (F. 69). Efter 1549 
ingick detta område i det landbodistrikt (F. 251), som s. å. 
bildades av de dittills under Kungsör förlagda landbohemma- 
nen. Men även Närkes arv- och egnahemman tillhörde samma 
fögderier ända till 1557, då deras förvaltning övertogs av 
fogden (JBryniel Bengtsson) på Riseberga (F. 76), som 1561 
tillträdde samma befattning i Askers och Sköllersta härad 
(F. 75) och då fortfarande hade uppbörden från arvgodsen i 
hela landskapet. Av hans räkenskap 1561 framgår,- att dessa 
(inkl. 18 drottning Margaretas landbohemman)-då utgjorde:

Transp. 148

i Örebro härad . . . .  39 i Hardemo härad . . ...................... 14

i Glanshammars . . . .  20 i Edsbergs » . . ...................... 10

i Askers . . . .  30 i Grimstens » . . ...................... 10

i Sköllersta > . . . .  33 i Sundbo > . . ...................... 29
i Kumla » . . . .  26 på Noraskogs berg . ......................  5

Transp. 148 Summa 1216

Är 1563 sammanslogos ånyo arvgodsen i Närke med de i 
Västmanland belägna. Räkenskaper saknas emellertid för 
detta fögderi, som i sin dåvarande omfattning ägde bestånd 
blott till och med 1565. Efter detta år tillhörde Närke Sö
dermanlands landbofögderi (F. 83), till dess att även här hä- 
radsfogdarne övertogo uppbörden från detta slags hemman.

Några särskilda landbofogdar omtalas sedermera icke, förrän Hertig Karl 

hertig Karl Filip tillsatte en sådan, som dock under sin fö r -  boförvaltning 
valtning hade arvgodsen inom hela furstendömet. Denne (Lars 
Hök), som från 1621 jämväl var fogde i Jönåkers och Rönö jp. 85. 
härad (F. 60), synes dock ej börjat sin verksamhet förrän 1616.

1 I räkenskaperna är slutsumman genom felaktig addition utförd med 225.
Enligt arv- ock egna-jordeböckerna (1559— 60) var antalet 209 eller 227, om 
drottning Margaretas gods tilläggas, i likhet med vad ovan ägt rum.
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Till lättnad vid översikten av de skilda fögderiernas om
fattning olika år må tjäna nedanstående tabell, i vilka siff
rorna hänvisa till fögderinumren:

Åx

H
ölebo 

härad

Södertörn

Färentuna härad

Selebo härad

Åkers
härad Ö

knebo härad

!zj
'dpro:*Ö*-»•
Baq
lfl

s*B

Öster-
Rekarne

härad

V
äster-R

ekarne 
härad

5z{p:
»-»
Ka>
fcO

FogcTö och Vansö 
socknar

Ö
vriga socknar

Barfva, Jäder ocli 
K

jnla socknar

Övriga socknar

1 5 4 1 ....................... 44 44
1

44 S 63 63 63 ! 44 44 44 rsj rsj <"V

1 5 4 2 -1 5 4 4 . . . 83 83 83 63 63 63 63 83 229 229 229 229

1 5 4 5 -1 5 4 9 . . . 83 83 83 83 83 83 83 83 229 229 229 229

1550 ...................... 83 83 83 83 83 83 83 83 251 251 251 251

1 5 5 1 ...................... 83 83 83 83 83 83 83 84 251 251 251 251

1552— 1554. . . 83 83 83 83 8 4 ' 83 83 j 84 84 251 251 251

1555— 1556 . . . 83 83 83 83 8 4 1 83 83 184 84 251 251 251

1 5 5 7 -1 5 6 0 . . . 47 47 47 83 83 83 84 84 83 83 83 76

1561— 1562 . . . 47 47 47 83 83 83 84 84 83 83 83 75

1563— 1564 . . . ?84 ?84 ?84! 83 83 83 ! 84 84 83 83 83 251
1565— 1570 . . . ?83 ?83 ?83 83 83 83 83 83 83 83 83 83

VIII. Kyrkogodsen.

Förlusten av så gott som alla jordeböcker från Strängnäs' 
stift för 1540-talet gör det vanskligt att fastställa omfatt
ningen av de olika fögderier, i vilka de kyrkliga egendomarne 
voro fördelade. Därigenom att namnen på flertalet rättare- 
dömen gå igen i nya kombinationer, kan dock åtskilligt ut
letas rörande även tidigare förvaltningsdistrikt. Till följd av 
de stora förläningarne inom stiftet bibehölls nämligen den sär
skilda förvaltningen av kyrkogodsen dels i Närke till 1554, då

1 Nyköpings län =  Daga, Rönö, Jönåkers och Oppunda härad.
2 Arvgodsen i Närke, som jämte samma slags hemman på Rekarne före 1557 

hörde till Ulfsunds fögderi (F. 229), lydde 1563— 64 under arv- och egnafogden 
i Västmanland (F. 251).
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detta landskap efter Lars Siggesson [Sparres] död indrogs till 
kronan och därvarande kyrkogods fördelades på de nytillsatta 
häradsfogdarne, dels i Nyköpings län till 1556, då samma sak 
efter Johan Turesson [Tre rosors] frånfälle där upprepades.

Enligt k. brevet den 4 juli 1527 skulle biskopen utan av
gift få behålla biskopsstolens landbor utom dem, som lågo 
närmast Tynnelsö slott, vilket s. å. indrogs till kronan. Sin 
dispositionsrätt till biskopsbordet behöll sedan biskopen dels 
enligt k. brevet den 1 febr. 1530, som dock ålade honom er
läggandet av en taxa (1,200 mark), dels enligt kontraktet den 
22 juni 1533, varigenom taxan förhöjdes till 2,000 mark. Men 
sedan biskop Magnus Sommar 1536 fått avsked, blevo vill
koren för efterträdaren helt andra. Biskop Botvid fick näm
ligen tills vidare hava kvar endast 29 landbor i Jäders och. 
Strängnäs’ socknar (Gorsinge och Alvesta rättaredömen), som 
indrogos först 1543, medan de övriga omedelbart lades under 
kronans fogdar.

Bäntekammarboken 1530 uppgiver, att de före s. å. indragna 
biskopsgodsen voro fördelade i fyra rättaredömen (Sela, Når- 
desta, Myreby och Karleby), som fortfarande lydde under 
Tynnelsö, vars fogde ännu 1542 hade kvar åtminstone de två 
sistnämnda.1 Efter indragningen 1536 delades de övriga bi
skopsgodsen i två hälfter, av vilka den ena, som omfattade 
landbohemmanen på Bekarne och i Närke, till en början lades 
under den fogde, som uppbar biskopsfodringen inom samma 
områden (F. 87), men i början av 1540-talet låg under Kungsör.2 
Den andra hälften eller biskopsgodsen i hela Södermanland 
(med undantag av Bekarne, men inbegripet Södertörn) var 
tidigare delad på flera fögderier, men samlades i början av 
1540-talet under fogden på Gripsholm (F. 63), som dels före 
1543 förvaltade fem rättaredömen, dels samma år vederkände 
de två ovannämnda från biskop Botvid, dels slutligen 1544 
fick emottaga ytterligare de två, som dittills legat under Tyn
nelsö. Landbornas fördelning var enligt fogderäkenskapen 
samma år följande:

1 I 1536 års RKB. uppgives dock Myreby rättaredöme då hava lytt under 
fogden i Åker och Selebo (F. 65). Jag erinrar om detta fögderis delning 1537 
i sammanhang med tillsättandet av en ny fogde på Tynnelsö (F. 67), som 1538 
med säkerhet förvaltade Myreby.

2 Rörande omfattningen och fördelningen av biskopsgodseu på Rekarne och 
i Närke se D. 2, Västmanland (F. 229). Jfr även nedan s. 319.

Biskops
bordet.
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/

Rättaredömen Härad Socknar Antal 
landbor'

Biskopsgård Sotholm . . . . lÖsmo (11), Sorunda och V. Ha- 
\ n i n g e ............................................. 13

Biskopsnäs j Jönåker, Rönö och 
Oppunda . . . . j>Bärbo (5), Svärta (2), Vrena (2) 1 9

Gropetorp . Oppunda . . . . Vingåker ........................................ 13

Skedvi . . . Villåttinge . . . iForssa (4), Flen, Helgesta(2) och 
\ L:a M e l lö s a ............................... 8

Brådetorp . Aker o. Villåttinge Åker, Länna (3) och Dunker (2) 6

Alvesta . . Öster-Rekarne . . Jäder ................................................. 12

G-orsinge . . Å k e r ...................... Strängnäs ........................................ 19
Mörby . . . S e le b o .................. Ö ver-Selö........................................ 20

Karleby . . > .................. Ytter-Selö........................................ 8

Säger 108
Tilläggas härtill fyra biskopsgods i Dillnäs’, Vagnhärads, Trosa 

och Vingåkers sockDar, som ej lågo till något rättaredöme . . 4

blir hela antalet landbor inom dessa delar av stiftet . . Summa 112

Vid Gripsholms fögderis uppdelning 1545 lades biskops- 
godsen under fogden i Åkers och Selebo härad (F. 65) och 
redovisades av denne ännu på 1550-talet särskilt för sig, ehuru 
antalét då minskats. Biskopsgård lades nämligen under arv 
och eget 1551, och samma år förflyttades Biskopsnäs, Skedvi 
och Gropetorps rättaredömen under landbofogden i Nyköpings 
län (F. 86).

De gods, som tidigare lytt under Strängnäs’ domkyrka, 
förvaltades i början av 1540-talet av arv- och egnafogden (F. 
83), men höllos då ännu tillhopa i fem rättaredömen, som 
redovisades särskilt för sig. Sedermera ingick åtminstone 
flertalet i längderna över arv och eget utan någon anteckning 
om deras ursprung.2 Enligt 1544 års jordebok var fördelnin
gen följande:

1 T ill Biskopsnäs körde dessutom en kvarn i Råby ock en utjord i Husby- 
Oppnnda socken.

2 I längden över förökte gods under arv och eget ilrån kyrkor ock kloster 
(K A .) . förekomma några hithörande gårdar, men först så sent som åren 1558 
ock 1559.' Antalet dylika hemman är emellertid i denna längd icke stort, ock 
då flera kunna visas hava gått samma väg, är förhållandet egnat att öka den 
misstro till längdens fullständighet, som även av andra skäl synes väl moti
verad. Jfr ovän, s." 85.
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Rättare- Härad Socknar
Antal

dömen land
bor torp utj.

Selebo . . . . fToresund (3), Ytter-Enhörna (1)

Gesta . 1
\ och Strängnäs ( 2 ) ......................

(”Länna (1), Härad (2), Vansö (2)

6 2

Åker . . . . .1 \ och Fogdö ( 2 ) ........................... 7 13 1
Hölebo . . . . Hölö (4) och Vagnhärad (7) . . II 2 6

Lövsta . < Öknebo . . . . V å r d in g e ........................................ ■ 2
D a g a .................. F ru stu n a ........................................ 1 1

R ö n ö .................. S v ä r t a ............................................. 12 1

Lerbo. . J Jönåker . . . . B ä r b o .............................................
m

1

t Oppunda . . . Lerbo ........................................... 2 3 7

Öster-Rekarne . /Barva (1), Kjula (3) och Vall-
l by ( i ) ............................'■ • • 5

Ekeby . < Väster-Rekarne (Torshälla (4), Råby (2) och Öja 
1(2) ........................................... 8

Simtuna (Uppl.) F rö sth u lt........................................ 1

Trögd » V a l l b y ....................................... 1 15

Lesta . J
Glanshammar 

(Närke) . . . jG lansham m ar........................... 4

1 Åkerbo (Västm.) Ervalla . . . . . . . . . . . 7 1 1

Summa |&4 10 11
Av de tre prelaturer och 25. prebenden, vilka i början av 

1530-talet funndsinom Strängnäs’ stift,’ blevo sex då igen- 
bördade av enskilda, och åtskilliga förläntes. Ännu 1533 
hade dock kapitlet kvar 19 kanonier och prebenden med sam
manlagt 262. landbor, .för vilka . då erlades en taxa av 400 
mark. Antalet minskades dock ytterligare under 1530-talets 
förlopp, ehuru de indragningar, som verkställdes, mest kommo 
enskilda låntagare till godo.1 Åren 1542 och 1543 hemföllo dock 
enligt registraturet fem prebenden, som tidigare förlänts, ånyo 
till kronan.' Dessa jämte fem andra redovisas i 1544 års rä
kenskaper, .enligt vilka sex då förvaltades av arv- och egna
fogden (F. 83), medan fyra sedan 1542 lågo under Gripsholm 
(F. 63). Prebenda Botvidi, som jämte fyra av ovanstående 
(beatee virginis, corpöris Christi, Eschilli och Petri) 1542 re
dovisades av herr Påvel i Floda (F. 86), blev nämnda år 
förlänt till Andreas Olai. Då emellertid ännu andra fortfa
rande voro bortförlänta och således få inräknas i antalet av 

1 Jfr rörande vissa prebenden F. 86 och 87.

Kapitel
godsen.
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dem, som disponerades av kronan, funnos vid den slutliga in
dragningen, som ägde rum på grund av k. brevet den 2 aug. 
1545 enligt uppgift på kapitelledamöternas egen ödmjuka be
gäran, endast en prelatur och sju pre ben den kvar att avlösa. 
Längre fram (1551) omtalas ytterligare ett prebende, nämligen 
Mellösa (med tre landbor i Kjula socken), vilket från 1542 
innehafts av Måns Skrivare, såsom lydande under fogden i 
Selebo och Åker (F. 65). Att märka är, hurusom antalet 
landbor inom de olika prebendena på 1540-talet genomgående 
är mindre än det ursprungligen varit.1 Namnen på och för
delningen av de prebenden, som 1544 förvaltades för konungens 
räkning, framgå av nedanstående tabell:

Antal
Prebenden Härad Socknar land

bor torp utj.

a) under atrv och eget:

[ Åker, Selebo och \ fSträngnäs, Ö.-Selö, Vagn-
Praepositura . < Hölebo . . . . / \ härad ............................... 13

1 Ö.- och V.-Rekarne Vallby och Forss . . . 3 16 3

Nora . . . . | Hölebo, Sotholm \ f Vagnhärad, Mörkö,Sorun-
o. Ö.-Rekarne . / \ da och K ju la .................. 9 1 1

Medelby . . . D a g a ...................... Björni un da och Kattnäs 3 4

Magdalenas . . 1
Rönö och Daga . fRuntuna, Lid, Svärta och 

\ Frustuna........................... [ 8 4
1 Aker och Selebo . Strängnäs och Fogdö . . J
| Hölebo o. Svartlösa Vagnhärad och Salem . 1

Joannis . . . < Villåttinge och 1 fDunker, Ärila, Kjula och [
i

6 1 1

1 Ö.-Rekarne . . / \ Barva . . . . . . . . )

Beatas virginis ? ......................

b) under G r ip sh o lm :

fLänna, Härad, Strängnäs 4
Åker och Selebo .

3\Ärja och Toresund . . .
Annunciationis /

Ö.-Rekarne o. Daga IKloster, Dillnäs och Gå- 
\ s i n g e ............................... 3

Åsunda (Uppl.) . Enköp ings-Näs . . . . 2 12

Corporis Christi Åker och Daga . Vansö och Björnlunda . 3 •

Eschilli . . . Åker och Selebo . Länna och Över-Selö . . 2

Petri . . . . Å k e r ...................... Strängnäs och Vansö 5

Summa 66 6 9
1 F o r s s e l l , a. a., Bil., s. 60 (Tab. J 2). Av det hundratal landbor, som i 

räntekammarboken 1533 uppgives hava tillhört nio av de 1544 redovisade 
prebendena, funnos då kvar blott 62.
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Klostergodsen i Strängnäs’ stift hava beräknats till omkring 
ett halft tusental gårdar. Av dessa kom ungefär hälften att 
tid efter annan vederkännas till arv och eget. Några exakta 
siffror äro dock i brist på jordeböcker icke möjliga att an
giva för .tiden före halvsekelskiftet, och beträffande vissa 
kloster, såsom de i N yköpin g och Örebro belägna, finnas inga 
upplysningar rörande förvaltningen utöver de knapphändiga 
notiserna om enstaka dithörande hemmans förvärv under ko
nungens enskilda domäner. Beträffande andra finnas säkrare 
data. Grripsholms klosters införlivande med arvgodsen 1526 
är redan omnämnt (se ovan s. 69). För V årfruberga re
dovisade 1542 Peder Hööss, men landborna lågo s. å. under 
Tynnelsö (F. 67) i fyra rättaredömen (Vik, Helgarö, Lands- 
hammar och Väflinge), som 1551 lades under arv- och egna
fogdens förvaltning (F. 84). Detsamma skedde i stor utsträc- 
ning med J u lita  klosterlandbor, som förut i nio rättaredömen 
lågo under Kungsör, men delvis också voro förlänta till en
skilde (se ovan F. 62). Klostret i Strängnäs omtalas 1542, då 
en del av dess fasta egendomar förvaltades för kronans räkning 
av herr Påvel i Floda (F. 86), men uppgifter om dessas stor
lek saknas, och längre fram nämnas de ej. R iseberga  land
bor, som tidigare varit förlänta till Nils Jespersson [Cruus] 
(se ovan, s. 293), vederkändes till kronan 1551 och skulle 
enligt k. brevet den 4 mars s. å. redovisas av kyrkolandbo- 
fogden i Närke (F. 87), i den mån deras prestationer ej be
hövdes till den då pågående byggnaden vid Tuna (Kägle- 
holm). Antalet, som 1530 uppgivits till 188, var 1552 betyd
ligt större eller 223, av vilka de flesta (136) funnos inom 
Närke, men de övriga i vitt skilda delar av riket.1 Av stif
tets övriga kloster synes blott E sk ilstuna haft några avse
värda godsbesittningar. Ett betydligt antal av dessa återfinnes 
i jordeböckerna över arv och eget, men mer än ett hundratal 
hemman av samma slag redovisades ännu på 1550-talet i 
Eskilstuna gårds räkenskap (F. 71). Flertalet (97) av dessa

1 De närkingska hemmanen lågo i fem rättaredömen: Bo (Edsberg) med 51 
landbor, Lundby (Grimsten m. fl.) 25, Söderby (Grimsten) 22, Attersta (Sköl- 
lersta m. fl.) 22, och Alsnäs (Sundbo)..16. I S öd erm an lan d  funnos 6 landbor 
(Hyndevads rd. på Väster-Rekarne); i Ö sterg ö tla n d  11 (Svanhals’ rd. i Lysing); 
på Ö lan d  8 (i Gräsgårds och Hulterstads härad); i V ä ste rg ö tla n d  21 (Torp
skogs rd. i Skåning och Vadsbo samt Darestorps rd. i Vartofta och Kåkind); 
samt slutligen i V ä rm la n d  41 (Sveda rd. i Visnum, Spånga rd. i Väse- 
och Ölmehärad samt Småryds rd. i Kil). Se närmare Södermani. handl. 1552: 
N. 5.

Kloster
godsen.
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Kyrko- och 
prästlandbor.

lågo inom Eekarne,1 men några, som buro namn av Eskil
stuna klosters utgods, voro belägna långt utanför fögderi
gränserna. Något mer än hälften (9 gårdar) av dessa spridda 
egendomar tillhörde nämligen då lika många socknar i Östergöt
land,2 medan sju hemman lågo inom Västerås’ län.

Inom de båda landskapen funnos emellertid även gods, 
som tillhört kloster utom stiftet. Det förnämsta av dessa 
var givetvis Vadstena, vars egendomar inom Södermanland 
ännu 1545 lågo under den gemensamma förvaltning, som an
ordnats för detta klosters fastigheter inom och utom Öster
götland, men 1547 åtminstone delvis omhänderhades av kyrko- 
landbofogden i Nyköpings län (F. 86). De klosterhemman, 
som tillhörde dennes fögderi, voro nämligen då fördelade i 
fem rättaredömen med sammanlagt 58 landbor, som emellertid 
s. å. vederkändes till arv och eget (se ovan s. 306). Av läng
derna över sistnämnda godskomplex finner man dock, att detta 
förvärv icke var det enda, varigenom Vadstena endast inom 
denna ort fick rikta konungens privatdomäner. I Närke till
fördes dessa sålunda ytterligare minst 25 Vadstenagods. Också 
omfattade ovannämnda rättaredömen ingalunda klostrets alla 
fastigheter i Södermanland och Närke, vilka före indragningen 
utgjort omkring 130 gårdar.3

För uppbörden av biskopsfodringen och biskopssakören 
inom Strängnäs’ stift tillsattes den 15 febr. 1533 en fogde, 
som hade uppsikten även över de då indragna prebendena. 
Han omnämnes ännu 1535, men ersattes i januari 1536 av 
två nya fogdar, av vilka den ene till distrikt fick hela Sö
dermanland utom Eekarne, medan den andres område blev 
sistnämnda härad samt hela Närke. Då fogdar 1538 ånyo 
ombyttes, synes distriktsindelnit'gen ändrats, ty den ene av 
de nytillsatte fick under sig blott Nyköpings län. Men redan 
1539, då den bekante herr Påvel Magni i Floda utsågs till 
»biskopsfogde», hörde Södertörn till hans fögderi, vilket sedan 
ytterligare utvidgades med det område, som av ålder räknats 
till G-ripsholms län, och dessutom omfattade åtskilliga rät-

1 Inom Öster-Rekarne funnos 78 landbor, fördelade på, elva socknar, inom 
Väster-Rekarne 19 i tre socknar, av vilka 13 i Gillberga ocb 5 i Torshälla.

2 Klosterhemmanen inom Östergötland fördelades 1555 på häradsfogdarne. 
Se vidare Södermani. handl. 1554: N. 8 .

3 S e  Vadstena klosters jordebok, u tg . av C. S i l f v e r s t o l p e  (H is t .  handl., 
D. 16:1), s. 217— 228, 243— 264 och 279— 281.
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taredömen, som beskrivas på olika sätt i länsregistret 15401 
och i räntekammarboken 1542, men sistnämnda år omfattade 
dels några biskopsgods, dels domprosteriets landbor, fem pre- 
benden (beatse virginis, Botvidi, Eschilli, corporis Christi och 
Petri) och Strängnäs’ klosters fasta egendom (jfr F. 87). 
Sedan större delen av dessa hemman (med undantag av klo
stergodsen) 1544 införlivats med arv och eget (se ovan F. 83) 
och herr Pavel avgått 1545, fingo hans efterträdare, vilkas 
område ånyo inskränktes till Nyköpings län, ett nytt verk
samhetsfält i uppsikten över sockenkyrkornas och lantpräster
nas hemman, som från sagda år började indragas till kronan. 
Enligt den äldsta bevarade räkenskapen, som är från 1547, 
voro dessa inom Rönö, Jönåkers, Oppunda och Villåttinge 
härad fördelade i åtta rättaredömen med sammanlagt 128 
landbor. De senares antal ökades sedermera och utgjorde 
1553 tillsammans 190 med följande fördelning:

1
Rättaredömen Härad Socknar

Antal

land
bor

ut-
jordar ■

Brink (i 1 
Lästringe) J Rönö . . . .

(Bälinge (4), Tystberga (3), Sät- 
< tersta (i), Bogsta (2), Torsåker 
l (3) och Lästringe (4) . . . . 17 9 i

Odensberga ) 
(i Runtuna)J J> . . . .

[Runtuna (12), Råby (2), Helgona 
< (9), Svärta (6), Ludgo (6), Spel- 
[ vik (2) och Lid ( 7 ) .................. 44 i*

. Tå~(i Niko- \ 
lai) . . . f Jönåker . . . (Nikolai (9), Bärbo (3), Halla (1) 

\ Stigtomta (3) och Nykyrka (3) 19 6

Krasta (i \ 
Tuna) . . / » . . .

|Tuna (7), Bergshammar (2), 
< Lunda (7), Kila (3) och Björk- 
l vik (12 ) ........................................ 31 15 1

Sävsta . . Oppunda . . Vingåker (8) och Österåker (1) 9 6

Rygglösa (i 1 
Bettna) . /

(Bettna (7), Blacksta (2),. Vads- 
\ bro (2), Husby (6) och Vrena (2) 19 4

Vik (i Ler- 
bo) . . 1

3> . .
(Lerbo (14), Floda (6), Sköldinge 
\ (10) och Malm (3) . . . . . 33

Villåttinge. . jForssa (5), Flen (2) och Årdala 
\ (2 u t j . ) ........................................ 7 40 8

Malma (i \ 
L:a Malma)/ 1 , . jDunker (4), Lilla Malma (2), 

\ Helgesta (4) och Hyltinge (1) 11 4

Summa 190 G3

1 Länsregistret sagda år uppräknar Vingåkers, Skedvi (i Oppunda), Näs’ (i 
Jönåker) och Ösmo rättaredömen samt de landbor, som ligga i Va:nhärads 
sockeu och i Villåttinge härad. Av dessa kunna Skedvi och Näs med säkerhet 
identifieras som biskopsgods.
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Samtidigt (1553) hade fogden under sin förvaltning tre rät- 
taredömen biskopsgods (Biskopsnäs, Skedvi och Gropetorp). 
Men 1554 frånskildes Malma rättaredöme, som då lades under 
Eskilstuna gård (F. 71), och från 1557 fördelades de återstå
ende landborna på häradsfögderierna. Fogdar voro:

F. 86. Lasse Holst, utn. 1 5 3 3 ^ .......................................................  1533— 1535
Sander Matsson, utn. 1536 ^ ..............................................  1536— 1538
Erik Esbjörnsson, utn. 1538j-| .............................................. 1538— 1539
Herr Påvel Magni, utn. 1 5 3 9 ^ .........................................  1540— 1545
Henrik Larsson, avsatt 1546 xg0 ......................................... . 1545— 1546
Sven Matsson, utn. 1 5 4 6 ^ ..................................................  1546— 1551
Lars T op rid er.............................................................................. 1552— 1556

Inom övriga delar av Södermanland fördelades kyrko- och 
prästlandbönderna redan omedelbart efter indragningen på 
häradsfögderierna. Under fogden i Öknebo, Daga och Hö- 
lebo (F. 64) lågo 1547 fem rättaredömen, som två år senare 
ökades till sju genom tillkomsten av kyrkolandborna i Daga 
härad. Det är dock sannolikt, att häri ingingo hemman av 
även annat ursprung. Därför talar dels det stora antalet 
gårdar i de olika socknarne, dels gemensamheten i namn mel
lan vissa av dessa rättaredömen och några av dem, som tidi
gare lytt under Tyhnelsö.1 Sistnämnda år (1549) var anta
let landbor 114, fördelade på följande sätt:

Rättare- Härad Socknar
Antal

dömen land
bor torp ut-

j ord ar

Söderby Öknebo . . f Tur inge (6), Ytter-Enhörna (4) 
\ och Telbo (2) .................. ....  . 12 1 2

Lidby . » . . iTveta (3), Ö.- o. Y.-Järna (4) 
l och Vårdinge (4) . . . , . . 1 1 15

Kvarnsta T veta ................................................. 7

Tösta . Hölebo . . Hölö (16) och Mörkö (3) . . . 19 6

Storetorp » . . JVästerljung (8), Vagnhärad (13) 
\’ och Trosa ( 9 ) ........................... 30 2 7

Sigtuna Daga . . . fPrustuna (4), Gåsinge (2), Dill- 
\ näs (2) och Björnlunda (1). . 9 1

Brink . » . . .
j Gåsinge (2), Dillnäs (3), Gryt 
< (1), Björnlunda (5), Prustuna 
1 (15) och K a ttn ä s ....................... 26 6 12

Summa 114 10 42
1 Rörande Söderby och Kvarnsta rättaredömen se F. 67. Även Sigtuna rät

taredöme omnämnes tidigare eller åren 1540— 42, då det låg under Gripsholm 
(F. 63).
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Även i Åkers och Selebo härad (F. 65) voro kyrkoland
borna från 1547 underlagda häradsfogden, till vars fögderi då 
hörde jämväl Ludgo socken i Rönö härad, vilken dock jämte 
därvarande rättaredöme 1549 förläntes till Johan Turesson 
[Tre rosor], samt biskopsgodsen i hela Södermanland. Kyrko- 
hemmanen inom detta område voro fördelade som följer:

Rättare
dömen Härad Socknar

Antal

land
bor torp ut-

jordar

Pinninge Åker . . . . Länna (4) och Strängnäs (24) . 28

/Härad (5), Vansö (9), Fogdö (4)
\ och Helgarö (2) ...................... 20 17

/Över-Selö (10), Aspö (1), Tore- 1
1 Jätna . \ sund (11), Ytter-Selö (4) och > 28 2 12

[Åsunda (IJppl.) Enköpings-Näs (2) .................. I
Ludgo . Rönö . . . . Ludgo ............................................. 5 2

Summa 81 4 29

Slutligen lågo kyrk ohem manen på Rekarne under fogden 
på Eskilstuna gård (F. 69), vilken 1554 övertog även upp
sikten över Malma rättaredöme i Yillåttinge (se s. 317 f.).

Yid sidan av ovannämnda landbofogde verkade allt ifrån 
mitten av 1530-talet en annan »biskopsfogde» inom ett område 
som enligt registraluret 'omfattade Närke och »Strängnäs» 
[stift], varmed troligen får förstås de delar av Södermanland, 
som ej ingingo i Nyköpings län. Åtminstone hade hans efter
trädare enligt 1540 års länsregister att svara för biskops- 
och fogdefodringen, kungssaker samt. alla kyrko-, klosters-, 
biskops-, präste- och prebendelandbor jämte biskopssaker i hela 
Närke, Östra och Västra Rekarne samt Åkers och Selebo hä
rad. Enligt samma källa hörde då till fögderiet sju rättare
dömen biskopsgods (Husby, Gredby, Ekå, Götevi, Närdevi, 
Länna och Segersjö), vilka kort därpå lades under Kungsör, 
två rättaredömen (Malmby och Björkeby), som tillhört dom- 
prosteriet, men redan 1544 blevo vederkända under arv och 
eget (se s. 317), vidare Eschilli och corporis Christi prebenden 
med Yeltesta och Norlanna rättaredömen, som också kort 
därpå tillhörde arvgodsen, samt slutligen Strängnäs’ och Öre
bro klosters landbor. Till en del överflyttades nu uppräk
nade landbohemman redan 1542 till grann fögderiet i Nykö-
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pings län (F. 86), vilket samtidigt utvidgades med Åkers och 
och Selebo härad, så att nu berörda fögderi blev inskränkt 
till »biskopssakerna» i Närke och Nekarne. Inga räkenska
per finnas härifrån i behåll före 1553 och da hithörde ej 
längre Kekarne. Men nämnda år bestod fögderiet av kyrko- 
landborna i Närke, som indragits i senare hälften av 1540- 
talet och lågo fördelade i sju rättaredömen, vilkas omfattning 
ses av nedanstående tabell:

Rättaredömen Härad Socknar
Antal

land-
bor

ut-
jordar

Baka . . . Örebro . . .

.Örebro stad (26 utj. och 31otom- 
ter), Långebro (2 lbor), Ansta 
(4), Almby (6), Hovstad (3), 

\ Axberg (5), Kil (9), Gräve (2), 
Eker (1), Tysslinge (6), Vint- 

l rosa (4), Täby (6) och Mosås (4) 51

'

128.

Repå . . . Glanshammar (Glanshammar (13), Rinkeby (4), 
\ Lillkyrka (3) och Götlunda (1) 21 46

1
Lännäs . . <

Asker . . . 

Sköllersta . .

(Asker (8), Lännäs (5), Mellösa 
\ (9) samt

INorrbyås (1), Sköllersta (8), 
< Svennevad (5), Ekeby (3) och 
l Gällersta (4) . . .......................

j  43 112

Öresta . . . Kumla . . . Kumla (23) och Hallsberg (8) . 31 44

Väsby . . . Hardemo . . Hardemo (8) och Kräklinge (8) 16 16

| Grimsten . . Viby (2) och Hackvad (2) samt i
Östa . . . 1

Edsberg . . .
[Edsberg (4), Tångeråsa (7), 
< Kvissbro (2), Knista (4) och 
| Hidinge ( 4 ) ...............................

| 25 61

Hammar . . Sundbo . . . (Lerbäck (8), Askersund(7), Ham- 
\ mar (8) och Snavlunda (2) . . 25 46

Summa 2 12 458

Landborna i Kumla, Götlunda och Lillkyrka socknar lades 
genom k. brevet den 17 dec. 1549 under Kägleholm (F. 80). 
Sedan kyrkohemmanen 1554 fördelats på häradsfögderierna, 
kommo de i Sundbo belägna att efter en tid tillhöra ett öst̂ - 
götädistrikt (F. 119). Fogdar före fördelningen voro:

F . 87. Nils Larsson, utn. 1536 *T6.
Joen Jönsson, utn. 1538§ (jfr F. 8 3 ) ...........................  . 1538— 1540
Ambjörn Jönsson S k räd dare ..................................................  1540— 1542
ilnders L å n g .........................................  . . .......................  1542
Nils Tune, utn. 1542 ......................................... ......................  1543-
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Jöran Larsson (jfr F. 6 9 ) .......................................................  1545— 1546
Olof Andersson (jfr F. 6 9 ) ..................................................  1547— 1549
Lars Eriksson, utn. 1551 y ..................................................  1551— 1553

I motsats mot i Uppland fanns vid tiden omkring 1540 ej 
någon tiondefogde i Strängnäs’ stift. Tionden redovisades näm
ligen redan då i Närke av därvarande tre prostar (för Öre
bro, Kumla och Snaflunda prosterier), och i Södermanland 
var förhållandet ungefär detsamma, men med den skillnaden, 
att uppbörden där handhades av tre kapitelledamöter, som 
gjorde räkenskap för var sitt distrikt.1 Sedermera övergick 
bestyret med tiondeleveransen även där till prostarne, vilkas 
förvaltning emellertid upphörde 1557 i likhet med vad fallet 
var i övriga delar av riket. Det dröjde dock ej länge, förrän 
ånyo särskilda redogörare tillsattes för dessa skatteinkomster. 
Då så gott som hela stiftet tillhörde hertig Karls fursten- 
döme, blevo till följd av bestämmelserna i Arboga artiklar 
kungliga tiondefogdar utnämnda för bevakande av kronans 
intressen gentemot hertigens befallningsmän. Efter revolu
tionen 1568 upphörde tiondefogdarnes verksamhet, till dess 
att dylika ånyo tillsattes i början av 1600-talet. Deras be
fattningar bibehöllos här längre än i Uppland och upphörde 
först efter indragningen av hertig Karl Filips furstendöme. 
Längre fram (1627) omtalas även i Södermanland en särskild
inspektor för kyrkotionden. Fogdar voro:
Måns P edersson .........................................................................  1563— 1564
Nils Andersson . .....................................................................  1565— 1567
Peder Andersson.........................................................................  1601— 1603
Johan Jakobsson, 2 utn. JL604 \ 5 .........................................  1604— 1612
Hans Jonsson [i Daga, Aker och Selebo].......................I
Birge Birgesson [övriga härad i Södermani. och Närke] j 1614 1617
Anders M ånsson......................................................................... 1618— 1622
Per Pålsson..................................................................................  1627

Hospital funnos i Nyköping, Strängnäs och Örebro. Från 
det förstnämnda hava räkenskaper inlevererats redan 1554, men 
från de båda andra först omkring 1580. Serierna förete åt
skilliga luckor, men gå eljes fram till slutet av perioden.

1 Enligt länsregistret 1540 svarade dock biskopsfogdarne vid sidan av de and
liga myndigheterna även för tionden. I länsregistret 1544 omtalas fyra prosterier 
i Närike (Kräklinge har tillkommit).

2 Jfr dock fullmakt 7 okt. 1608 för Peder Eshjörnsson (se F. 63) att hand
hava tionden från Södermanland. Sedan denne 1609 blivit domkyrkosyssloman, 
återinsattes den 17 nov. 1610 (Rreg.) Johan Jakobsson i tjänsten.

21— 172433. Meddel. från Riksarkivet 2: 6. Almquist. Lokalförvaltningen.

Tionde
uppbörden

F. 88.

Hospitals-
godsen.

\
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Landskapets 
indelning 
a) under 

medeltiden.

b) under 
1520- och 
30-talen.

Östergötland
(jämte Einda och Ydre).

Detta landskaps administrativa indelning vid nyare tidens 
början företedde stora likheter med den,1 som varit rådande 
nnder den senare medeltiden. Då hade åtminstone tre stora 
fögderier funnits, vilka efter sina huvudorter kallades Stege
borgs, Ringstadaholms och Hofs län, och dessa bestodo fortr 
farande med den skillnaden, att eftersom Ringstadaholm var 
förstört, Linköping blivit sätet för fogden i det mellersta fögde- 
riet. Härmed hade också följt en förskjutning i länens omfång, - 
som närmare framgår av nedanstående översikt, varjämte vissa 
härad intogo en vacklande ställning mellan de olika fögderi
erna, så att de än tillhörde det ena, än det andra eller, så
som Memmings härad, bildade ett självständigt förvaltnings- 
distrikt; Kinda och Ydre härad, som förut räknats till Små
land, ansågos numera höra till Östergötland, men lågo i dub
bel mening på gränsen mellan de båda landskapen, och vissa 
socknar lydde tidvis under Stäkeholms län, som eljes omfattade 
rent småländska områden.

Vid mitten av 1520-talet lydde största delen av Östergöt
land omedelbart under kronan. Kungliga fogdar finnas näm
ligen då omtalade i alla nedannämnda distrikt med undantag 
av Gullbergs härad, som var förlänt till biskop Hans Brask, 
samt Kinda och Ydre, där några kronouppbördsmän vid denna 
tid icke äro med bestämdhet kända.2

En jämförelse mellan förhållandena i slutet av 1400-talet 
å ena sidan och länsindelningen i mitten av 1520-talet å den 
andra visar, att nedanskrivna härad tillhörde:

1 Se St y f f e , Skand. under unionstiden, Uppl. 3, s. 242 och noten3).
2 V. Granlund  har visserligen i registren till Gust. I:s Reg., D 2—6, omnämnt 

Jöns Tysk som fogde i Kinda, 'men denne, som 1527 uppräknas bland västgöta- 
adeln, var anställd i Kinds härad i Västergötland. Däremot utnämndes Olof 
Skrivare 2 juli 1527 till hl. a. »kungsfogde* i Ydre, som således då lör en 
kort tid (jfr s. 325) låg omedelbart under kronan.
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1490-talet Härad 1525

f Gullberg Biskop Hans Brasks förläning.

Ringstadaholms län j

Biskopsstolens för- 
läning . ...............

Åkerbo och Lösing
Bråbo (med n.v. Finspånga 

län).

Östkind
Björkekind o. Hammarkind

> Stegeborgs län (F. 89).1

Stegeborgs län . . < Skärkind2
Bankekind, Hanekind och 

Valkebo
| Linköpings län (F. 104).

? Memming Memmings härads fögderi
Ulfåsa gårds län . . Boberg i (F. 98).
Vadstena kungsgårds 

l ä n ...................... Aska > Hofs län (F. 113).
Hofs län .................. Dal, Lysing, Vifolka och 

Göstring
Stäkeholms län (Små

land) .................. Kinda och Ydre [Kinda och Ydre härads 
fögderi] (F. 120).

Organisationen blev emellertid under den senare delen av 
1520-talet utsatt för betydliga rubbningar genom de stora 
förläningar, som då förunnades åtskilliga stormän. Den största 
av dessa tilldelades H olger K arlsson  [G-era], som åren 
1527—28 genom flera kungl. brev3 fick sig upplåtet ett om
råde, som omfattade hela det ovannämnda Stegeborgs län 
samt dessutom Gullbergs och större delen av Aska och Bo
bergs härad eller hela den norra hälften av landskapet med 
undantag av Memmings härad, som till en början i sin helhet 
var förlänt till K ristian  H enriksson [till Vesterby],4 samt

1 Greve Johan av Hoya, som 1524 förlänats med Stegeborgs län, lämnade 
detsamma, då han i jan. 1525 fick Viborgs m. fl. län i Finland.

2 Skärkind kom 1529 att tillhöra Stegeborgs län, med vilket det sedan de
lade öden till 1540-talets början.

3 Se förläningsbreven 2 juli 1527 (Bobergs, Gullbergs och Aska härad jämte 
Munkeboda eller Norsholms gård) i Gust. I Reg., D. 4 (1868): s. 265; och 4 okt. 
1528 (Stegeborgs län) ibid., D. 5 (1871): s. 153. — 1527 års hjälpskatt inleve
rerades av Nils Olsson (fogden på Stegeborg) från de härad, som ingingo i det 
medeltida Stegeborgs län (se ovanst. tabell).

4 Memmings härad förläntes till Kristian Henriksson i maj 1525 och behölls 
av honom till 1537, då Axel Nilsson [Baner] i november övertog detsamma. 
Dock hade Vånga fjärding redan dessförinnan (3 sept. 1534) förlänats till Axel. 
Eriksson [Bielke].
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Klockrike fjärding och Godegårds socken, vilka sedan 1526 
innehades av dels Peder Knutsson [Soop], dels Bengt K nuts
son [Ulf].1 Huruvida Holger Karlsson verkligen under de 
närmast följande åren var i oavbruten besittning av hela nämnda 
förläning, kan vara ovisst.2 I det stora hela innehade han 
emellertid densamma under första hälften av 1530-talet, och 
när han 1537 måste avstå större delen, indrogs ej denna till 
kronan, utan fick endast en ny innehavare i Svante Sture,3 
som då övertog Stegeborgs län (med Hammarkinds, Björke- 
kinds, Skärkinds, Lösings och Bråbo härad). Dagsbergs soc
ken undantogs dock och förläntes den 16 jan. 1537 till Måns 
Svensson [Somme]. Själv fick Holger Karlsson behålla en del 
av Östkind4 och hela Åkerbo härad enligt k. brevet den 4 dec. 
1537. Gullbergs härad hade redan något tidigare fråntagits 
honom och den 6 okt. 1536 förlänats åt A x e l E riksson  
[Bielke]. Beträffande slutligen Aska och Bobergs härad var 
det förra sedan nyåret 1536 förlänt till Joen Olsson [Gyllen- 
horn] och det senare fördelat på flera händer. Även där hade 
Joen Olsson till en början huvudparten, men den s. k. Bobergs 
fjärding innehades sedan januari 1536 av Axel Eriksson, som 
dock snart fick lämna den ifrån sig till fru Ebba Eriks- 
dotter [Vasa] (se k. brevet den 24 maj 1538). Den sistnämnda 
fick sedan genom k. brevet den 21 febr. 1539 även övriga de
lar av Bobergs härad jämte Godegårds berg.

Även i södra Östergötland ersatte på 1530-talet förlänin- 
garne den förra fogdeförvaltningen. Hofs län överläts näm
ligen den 15 juni 1531 till B irge  N ilsson [Grip], och sedan 
det en kort tid varit indraget till kronan (1534), erhöll 
Abraham  E riksson  [Leijonhufvud] detsamma den 6 okt. 1536. 
Dock utnämndes samtidigt en fogde i Dals härad (med Vi-

1 Se förläningsbrev å Klockrike fjärding 6 febr. 1526 ocb å Godegårds soc-' 
ken 28 juni s. å. Gust. I Reg., D. 3 (1865): s. 55 ocb 183.

2 Det fögderi, över vilket Anders Västgöte sattes som fogde 26 juni 1529, 
ocb vilket utgjorde en sammanslagning av Linköpings ocb Hofs län (F. 104), 
omfattade enligt den bevarade räkenskapen även Skobo fjärding samt Bobergs 
ocb Gullbergs härad, men möjligt är, att fogden redogjorde blott en del av 
skatten därifrån. A andra sidan erhöllo Holger Karlsson 18 maj 1530 särskilt 
förläningsbrev på Skrukeby socken (i Åkerbo härad), vilken bort tillhöra den 
förläning han redan förut innehade.

3 Enligt Gust. I Reg., D. 11: s. 378 utfärdades förläningsbrevet för Svante 
Sture i november 1537, men dagen är ej utsatt. I Sandb. saml. finnes en an
teckning, att datum var den 30 nov.

4 I förläningsbrevet (Gust. I Reg., D. 11: s. 384) nämnes, utom Åkerbo, 
blott Stenby socken [i Östkind] ocb »Ribby fjärding» [i Skärkind?]. I början 
av 1540-talet tyckes Holger Karlsson innehaft hela Östkind.

Landskapets indelning på 1520- och 30-talen. 325

singsö), som således då skildes från länet, men sedan inom 
kort åter torde förenats med detsamma.1 Ydre hade redan 
den 1 sept. 1527 förlänats till Måns Johansson [Natt och 
dag], som även innehade norra delen av Kinda härad (1528), 
under det att den södra delen, som ännu räknades till Stäke- 
holms län, genom k. brevet den 4 mars 1526 förlänts till 
borgmästaren N ils A rv id sson  i Jönköping. Men denne, som 
var inblandad i Västgötaupproret 1529, miste antagligen re
dan då denna förläning. I alla händelser synes han hava 
avlidit före 1534, och längre fram var Måns Johansson i be
sittning av också denna del av häradet. Längst höllo sig de 
kungliga fogdarne kvar i Linköpings län, men deras fögderi för
minskades, sedan Valkebo den 3 april 1534 förlänats till Måns 
Johansson, som då fick lägga detta härad till sina ovannämnda 
stora förläningar vid Smålandsgränsen, samt Hanekinds och 
Bankekinds härad den 15 juni 1534 övertagits av »Kalmar- 
N ils», som ansetts vara identisk med N ils  E riksson [Bielke]. 
Detta antagande styrkes för övrigt av det faktum, att den 
förres förläning den 6 okt. 1536 övergick till den sistnämndes 
broder A x e l E riksson  [Bielke], som efter vad vi sett kort 
förut kommit i besittning även av Gullbergs härad och Bo
bergs fjärding. En kunglig fogde på Linköpings gård »och 
i dess län» utnämndes väl ännu så sent som den 5 aug. 1535, 
men hans fögderi omfattade endast förutom själva gården och 
vissa städer (se k. brevet den 12 februari 1537, enligt vilket 
han skulle »ånyo» vidkännas Skenninge stad), på grund av 
särskilda förordnanden dels biskopssakerna (den 23 juli 1536), 
dels vissa andliga gods inom hela Östergötland (se nedan 
s. 349).

Den administration, som sålunda tillskapats, ägde i det stora 
hela bestånd ännu i början av 1540-talet, och hela Östergöt
land förvaltades alltså vid samma tid av läntagare. Några 
territoriella fögderier funnos icke, och de enda kungliga fog
darne inom landskapet voro förvaltare av dels arv- och egna
godsen, dels av kyrko- och klostergodsen.

Det dröjde emellertid icke länge, innan en grundlig om
kastning i motsatt riktning gjorde sig gällande. Genom tid

1 Se fullmakt för Nils Persson 23 juli 1536. Gust. I. Reg., D. 11 (1888): s. 
168 (jfr ibid., s. 251). — Nils Persson var förut fogde över Alvastra klosters 
landbor (sedan 21 dec. 1535). I början av 1540-talet tillhörde Dals härad Abra
ham Erikssons förläning.

c) vid 1540- 
talets 
början.
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efter annan skedda indragningar kommo redan under 1540- 
talet de flesta länen ånyo under kronans omedelbara förvalt
ning. De administrationsdistrikt, som därvid bildades och av 
vilka de flesta sedan vart för sig delades i nya fögderier, voro
följande:

I. Stegeborgs slott med dess län eller 
Hammarkinds härad och Söder
köpings stad (F. 89—91).

IT. Björkekinds, Östkinds, Lösings och 
Bråbo härad samt Norrköpings 
stad och Hällestad sberg (F. 92— 
97).

III. Memmings, Skärkinds, Åkerbo och
(Tullbergs härad jämte Munke- 
boda och Ringstadaholms rättar- 
dömen samt Vångaberg (F. 98— 
103).

IV. Linköpings gård och stad med

dess län 'eller Hanekinds, Valke- 
ho och Bankekinds härad (F. 
104-107).

V. Bobergs och Aska härad jämte 
Klockrike och Skobo fjärdingar 
samt Vadstena slott och stad 
(F. 108-112).

VI. Hofs län eller Dals, Lysings, Vi- 
folka och Göstrings härad (F. 
113—118).

VII. Östgöta bergslag (F. 119); samt 
VIII. Kinda och Ydre härad (F. 120),

vartill kommo de icke territoriella fögderier, som bildades av
IX. Arv- och egnagodsen (F. 121—124); samt X. Kyrkogodsen (F. 125—129).

De närmare detaljerna rörande dessa distrikt framgå av 
nedanstående redogörelser för vart och ett av dem (jfr Tab. 
14—19).

I. Stegeborgs slott och län.

Sedan Svante Stures förläning (se s. 324) indragits 1543,1 ut
nämndes en kunglig fogde på S tegeborgs slott, vars fögderi 
(F. 89) dessutom omfattade Söderköpings stad och Hammar
kinds härad, vilket hade samma utsträckning som nu. Detta 
fögderi undergick förändring först 1551,2 då en särskild fogde 
utnämndes i häradet (F. 90) med undantag av Gryts och 
Skäll viks socknar, som fortfarande jämte två ladugårdar

1 Indragningen omtalas 17 aug. 1543 (Glist. I Reg., D. 15: s. 493), men hade 
antagligen skett ett par månader tidigare, att döma av flera brev till den nye 
fogden, Esbjörn Skrivare. Svante Stare säges redan i mars hava framställt 
önskan att »bliva av med» Stegeborg (ibid., s. 119). Om Bråbo härad vet man. 
att det återkallades den 24 juni.

2 I Östergötl. register uppgives visserligen, att Jöns Korp, som var fogde i 
Aska härad (!), uppburit årliga räntan av Hammarkinds härad. 1547, men denna 
i och för sig otroliga uppgift vinner intet stöd i riksregistraturet, enligt vilket 
Lasse Persson utnämndes till fogde på Stegeborg den 13 maj 1547, medan hans 
företrädare, Arvid Jonsson, kvarstod i samma syssla ännu i juni s. å. (Gust. 
I Reg., D. 18: s. 530 och 588;. Räkenskaper saknas.
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(Rönö och Södra) samt Söderköpings stad lågo under slottet. 
Sedan nämnda två socknar förenats med häradsfögderiet 1559, 
bildades ett nytt slottslän av dels Kuddby, A och Östra Ny 
socknar i Björkekinds, dels Häradshammars socken i Östkinds 
härad, vilka dock åter bortföllo 1561. Vissa år (1570—71 och 
1583—87) hörde sedermera under slottet utom staden och ett 
växlande antal ladugårdar1 jämväl »Stegeborgs skär», som om
fattade S:t Annee kapell och Gryts skärgård, och genom k. 
brevet den 20 juni 1583 ditlades även Skäll viks socken. 
Härtill kom från 1588 ånyo hela Hammarkinds härad.2 Fög- 
deriet utvidgades åren 1591—92 med ytterligare några sock
nar (A och Kuddby samt Tåby3 i Björkekinds härad) och blev 
i denna omfattning 1595—98 förlänt till prinsessan Anna, som 
där 1596 insatte en särskild fogde. Hon innehade emellertid 
samtidigt även Stegeborgs slott, vars fogde 1596 fick under sin 
förvaltning större delen av Lösings härad samt Häradsham
mars och Östra Husby socknar i Östkind. Men sedan förlä- 
ningen indragits efter prinsessans avresa till Polen 1598, sam-- 
manslogos dessa båda fögderier till ett enda slottslän,4 som så
ledes då bestod av de fyra häradena med undantag av tre 
socknar (Konungssund, Ö. Stenby och Dagsberg), vilka till
hörde Bråborgs län (F. 96). Till följd av uppgörelsen med 
hertig Johan den 13 april 1608 kom hela detta område att i 
utbyte mot Dalsland och Läckö län ingå i dennes fursten- 
döme. Slottslänet minskades under hans tid genom frånskil
jandet av Lösings härad,5 som lades under Norrköpings gård 
(F. 98). Efter hertigens död bestämdes genom k. brevet den

1 Utom de i texten nämnda Södra och Rönö gårdar, av vilka den sistnämnda, 
som tidigare tillhört biskopsbordet (jfr nedan, s. 382), låg snett över Slätbaken 
gent emot Stegeborg i liknämnda socken av Björkekinds härad, omtalas vissa 
år som hithörande Linköpings (1573—77), Tuna (1573—77) och Brånäs’ (1576— 
83) ladugårdar. Rörande den sistnämnda se k. brevet 3 juni 1583. Rönö ut
arrenderades 5 april 1620 till Erik Jöransson, som fick sitt kontrakt förlängt i 
maj 1622.

2 Beträffande dagsverken och körslor skulle enligt k. brevet 20 juni 1583 
vid pågående slottsbygge hit lyda även Östra Ny, Östra Husby, Häradsham
mars och halva Stenby socknar. Däremot verkställdes icke k. brevet 14 jan. 
1584, enligt vilket Skällviks, Mogata, Ringarums, Å, Ny och Kuddby socknar 
skulle lagts under Stegeborg med alla årliga utskylder.

* Tåby socken återfördes 1594 till Östkinds fögderi (F. 92).
4 Vinterskatten 1599 av Hammarkind och Björkekind redovisades till F. 90, 

men sommarskatten samma år till F. 89.
5 När omregleringen skedde, har ej kunnat utrönas. Lösing upptages åren 

1611—13 ej i räkenskapen för F. 89, men i Östergötl. handl. 1612: N. 7 säges 
Stegeborgs län omfatta även detta härad. Från och med 1614 ingår Lösing i 
F. 98.
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11 juni 1618, att Stegeborgs hus och län skulle ingå i her
tiginnan Maria Elisabets livgeding i stället för Norrköpings 
hus och stad med underlydande, som tidigare varit avsedda för 
samma ändamål, men efter hertiginnans kort därpå inträffade 
frånfälle indrogs även förstnämnda län till kronan. Det min
skades då genom de båda östkindssocknarnes läggande till Norr
köpings län (F. 98) och bestod således efter sagda tid av en
dast Hammarkinds och större delen av Björkekinds härad. 
Av det sistnämnda bortförläntes genom k. brevet den 12 sept. 
1618 Kuddby ‘ socken till kammarrådet Joakim  Berndes 
( f  1623),1 från vilken den återkallades den 8 juni 1622. En
ligt k. brevet den 22 april 1619 anordnades dessutom räntan 
av Tåby socken till kammarrådet Per Banér på hans be
ställning. Hela länet jämte Stegeborgs slott lämnades den 5 
juni 1622 till pfalzgreven Johan K asim ir som pant för hans 
gemåls brudskatt och undandrogs därigenom för långa tider 
kronans disposition.2 Dessförinnan voro där anställda följande 
fogdar:

F. 89. Nils Olsson [till Gladhem].................................................  1524— 1527
(Tat). Esbjörn [Torkilsson (Bock)] Skrivare...............................  1543— 1545

14—16.) Arvid Jönsson...................................................................... 1546— 1547
Lasse Persson, utn. 1547 L f ............................................  1548— 1554
Esbjörn Persson [Lillieköök]............................................  1555— 1560
Knut Persson....................................................................  1561— 1563
Johan Gudmundsson [U lf] ................................................  1564
Kristoffer Olsson . . .........................................................1565— 1569
Erik Knutsson.................................... .... 1570— 1572
Per Persson........................................................................  1573— 1577
Per Olofsson, tilltr. 15783/ .............................................  1578— 1587
Nils Grelsson, utn. 1 5 8 8 ^ / .............................................  1588— 1590
Bengt Jöransson............................................................ 1591—f l 599
Nils Larsson3 ................................................................ 1599— 1601
Nils Jönsson3 ................................................................  1601— 1602
Mikael Persson, tilltr. 1602 4- .......................................... 1602— 1607
Bengt Larsson....................................................................  1609— 1611
Jon Olofsson, tilltr. 16112 0 ............................................  1611
Johan Björnsson...................................................................1612— 1613
Henrik Nilsson [till Skälboö].............................................. 1614— 1617
Johan Björnsson................................................ .' ånyo 1618— 1619

1 I Östergötl. bandi. 1620: N. 5 är anmärkt, att k. brevet ä Berndes’ förläning 
saknades. Revokationen är införd i kammarregistr.

2 Jfr kammarrådets immissionsbref 30 juli 1622 och k. hrevet 6 dec. s. å. 
'. 3 Verifikationerna äro ännu i augusti 1601 ställda till Nils Larsson, men

för tiden dec. 1601— april 1602 till Niis Jönsson.
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Nils Albrektsson......................................................................... 1619— 1620
Anders Svensson ......................................................................... 1621— 1622

I Hammarkinds härad (sju socknar) utgick huvudskatten Hammar- 
efter sättingtal, varvid sexton öresland beräknades som hel-kinds harad- 
sätting.1 Vid sidan av skattebönderna fanns dock ett stort 
antal sämjebönder eller ej mindre än 173 mot 92 av det förra 
slaget. Kronobönderna (21) erlade 1543 sina utskylder efter 
en gammal stadga. På samma sätt betalades den uråldriga 
avgift, som under namn av led ungslama ännu upptogs här 
liksom i hela Östergötland, allt efter jordens beskaffenhet av 
somliga mer och av andra mindre. Slutligen utgick en kvick
skatt efter gärdetal (med sex sättingar i varje gärd).2

Häradet hörde, som ovan visats, i sin helhet till Stege- 
borgs slotfslän före 1551. Sagda år bildades ett särskilt 
fögderi av fem socknar inom häradet (V. Husby, Drotthem,
Skönberga, Mogata och Ringarum), till vilka 1559 lades även 
de återstående socknarne, Skäll vik och Gryt, som dittills 
fortfarande, med undantag för sämjebönderna, lytt under 
slottet och delvis även sedermera vissa år dithörde (se F. 89).
År 1573 förenades Hammarkinds fögderi med Skärkinds härad 
(jfr F. 100), vilket åter skildes därifrån 1588, då Hammar
kind lades under Stegeborg. Åren 1596—98 bildade sistnämnda 
härad jämte Tåby, Kuddby, Å och Östra Ny socknar i Björke
kinds härad ett självständigt fögderi, som 1599 ånyo samman - 
slogs med Stegeborgs slottslän, till vilket det sedan hörde 
perioden ut. Enligt k. brevet den 22 april 1619 uppbar 
kammarrådet Per Banér någon tid räntan av Västra Husby 
socken på sin beställning.

Fogdar voro:

Sven H ansson.............................................................................. 1551— 1554
Kristoffer Olsson, utn. 1 5 5 5 1 / .............................................. 1555— 1562 (Tab. 14—15.)
Erik H ansson .............................................................................. 1563— 1569
Per J oen sson .......................  .............................................. 1570— 1571
Anders Gris (jfr F. 1 2 1 ) ...........................................................  1572— 1577

1 Bland de olika persedlarne märkas »sommarkopenningar» (5 skillingar och 
1 vit), »vinterkopenningar» (4 viter), »medföljespenningar> (2 viterl och »bor- 
garespannkorn> samt, utom smör, spannmål och dagsverken, även höns, ägg, hö 
(5V2 »såtar»), ved, stockar och näver.

2 För varje gärd betalades 1 ko, 3 får, 4 lamm och 2 gäss samt en tre 
alnar lång säck. Sistnämnda persedel går igen på flertalet orter i Östergöt
land. — Uppgifterna om skatten i Hammarkind äro hämtade ur Österg. handl.
1543: N. 7.
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Lars Olofsson (jfr F. 121)..................................... ... 1578— 1587
Henrik Nilsson [till Skälboö]1 (jfr F. 9 2 ) ....................  1596— 1597
Polykarpus Kop2 ................................................................  1597
Lars Olsson  ............................................................  1598— 1599

Liljestads Inom Hammarkinds härad låg i Skönberga socken L ilje - 
§ä,rd> stads gård, som jämte åtskilliga underlydande gods tillhörde 

Bielke-ätten (se ovan s. 38). Efter Johan Axelsson Bielkes 
död (1576) förvaltades gården för sterbhusets räkning av en 
fogde, vars medelsredogörelse för åren 1577—85 ingår i 1586 
års räkenskap för gården. Denna hade nämligen fallit på 
drottning Gunillas arvslott, och den förutvarande fogden be
höll även efter drottningens förmälning uppsikten över hennes 
arvgods. Efter 1595 lades dessa under fogden på Bråborg (F. 
96), som då innehades av änkedrottningen som änkesäte.

Dessförinnan funnos här följande gårdsfogdar:

F. 91. Hans Heliesson 
(Tab. 15.) Henrik Nilsson 

Knut Andersson 
Hans Olofsson .

[1577— J 1586— 1589 
. . . .  1590— 1593 
. . . .  1594
. . . .  1595

II. Björkekinds, Östkinds, Lösings och Bråbo härad.

Sedan Holger Karlsson [Gera] dött (1541) och Svante Stu
res förläning indragits 1543, bildades av ovannämnda härad 
ett fögderi (F. 92), som behöll samma omfattning till 1550, 
då Bråbo härad utbröts (se F. 94). Aret därpå frånskildes 
även Lösings härad, som i sin helhet ånyo hitlades först 1562 
(jfr s. 334). Med undantag av 1569, då Lösing låg under 
Brånäs’ gård (F. 96), och åren 1582—8.6, då största delen av 
nämnda härad tillsammans med Bråbo utgjorde ett fögderi 
(F. 94; jfr F. 98), hörde, ehuru tidvis med undantag av vissa 
socknar (se nedan), Björkekinds, Östkinds och Lösings härad 
tillsammans ända till 1590-talets mitt, då samma område upp
delades på tre fögderier, nämligen så att 1) två socknar (Östra

1 Uppbar 1597 endast vinterskatten.
2 För sommarskatten 1597. Av hertig Karls brev 5 aug. 1597 ses, att prin

sessan Anna begärt att i stället för Henrik Nilsson få Nils Grelsson (F. 98) 
till fogde. Att denne oi'kså verkligen en tid antagit denna syssla, men ej ville 
stanna hos prinsessan och därför fått återtaga sitt förra fögderi, framgår av 
hertigens brev 9 okt. s. å.
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Husby och Häradshammar) i Östkind och hela Lösing (med 
undantag av Dagsbergs socken) lades under Stegeborgs slott 
(F. 89); 2) Björkekinds härad utom Konungssunds socken 
sammanslogs med Hammarkinds fögderi (F. 90;; samt 3) sist
nämnda socken i Björkekind, Östra Stenby i Östkind och 
Dagsberg i Lösing bildade Bråborgs län (F. 96).

Inom hela detta område, med undantag av några socknar i 
Bråbo (se s. 335 f.), utgjordes huvud."katten på 1540-talet1 efter 
sättingtal. Full sätting motsvarade 16 öresland jord. Skatte- 
persedlarne voro i det stora hela av sainma slag som i Ham
markind (se s. 329), men beloppens storlek var, utom beträf
fande spannmålsräntan, icke densamma och växlade ganska 
avsevärt även mellan de olika häradena i ovanstående distrikt.
Yid sidan av huvudskatten erlades även här kvickskatt efter 
gärdetal (med sex sättingar i gärden) samt ledungslama enligt 
en av ålder fastställd stadga. Dessutom utgjordes i östkind 
och Lösing jämväl en skatt efter mantal. Kronobönderna 
voro ganska fåtaliga (10), men därjämte funnos inom Björke
kind sex och inom Östkind 42 stubbegods2 och inom alla tre 
häradena tillsammans'24 sämjebönder.

B jörkek in ds härad (med samma socknar som nu) delades Björkekind 
1559, därigenom att Kuddby, A  och Östra Ny socknar lades ä̂rad. 
under Stegeborg (F. 89). De återstående två socknarne (Ko- 
nungssund och Tåby) hörde väl fortfarande tillsammans med 
en del av Östkind och Lösing, men räknades till och med 1561 
till Brånäs’ gårdslän (F. 96). När 1562 fögderiets samhörig
het med gården upphörde, blev Konungssunds socken (jämte 
Askaby klosters landbor i sju härad) förlänt till ryttmästaren 
Jöran  Trulsson till Ravenäs, som behöll densamma ännu 
1564, och i slutet av 1560-talet innehades samma socken jämte 
Brånäs’ gård av G ustaf Olsson [Stenbock], efter vars död 
(1571) sonen A rv id  Gustafsson till oktober 1573 besatt fa
derns förläning. Samtidigt eller åren 1570—72 var Tåby soc
ken, som 1569 tillhört Brånäs’ län, förlänt till jungfru Ebba 
H o lg ersd otter  [Gera] (f  1580), vilken 1572 och följande år 
hck behålla blott en del av socknen. Den 20 juni 1583 lades 
dagsverken från Östra Ny och 1591 hela räntan från samma 
socken samt Kuddby och Å  till Stegeborgs län (F. 89), till

1 Se Österg. kandl. 1543: N. 1.
2 Stubbegodsens jord tillhörde kronan, men därå uppförda byggnader ägdes 

av åborna.
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Östkinds
härad.

vilket även Tåby hörde 1592—93. Alla fyra socknarne in- 
gingo i prinsessan Annas förläning 1595—98. Såväl dessa som 
samtliga socknar i Hammarkind tillhörde 1596—98 sistnämnda 
härads fögderi (F. 90) och alla från och med 1599 ånyo Stege
borgs län (F. 89). Konungssunds socken övergick däremot 1595 
till Bråborgs län (F. 96), dit den hörde till 1614, då den jämte 
sistnämnda län sammanslogs med Memmings m. fl. härads 
fögderi (F. 98). För tiden efter 1618 se ovan, s. 328 (F. 89).

Östkinds härad bestod av tre socknar. Kvarsebo och Jons- 
berg ingingo nämligen i resp. Östra Husby och Häradshammar. 
Sistnämnda socken var åren 1551—54 förlänt till fogden Lasse 
Persson (se k. brevet den 9 jan. 1551), men eljest delade hära
det öden med Björkekinds härad ända till 1558, då Östra 
Husby utbröts och för ett par år lades under Skenas’ gård 
(F. 97). Följande år voro häradets tre socknar delade på tre 
fögderier. Häradshammar låg till Stegeborgs län (F. 89) och 
Östra Stenby under Brånäs (F. 96), dit Östra Husby även 
förlädes 1560. Från 1562 hörde Häradshammar och östra 
Husby1 ånyo till Björkekinds fögderi (F. 92), under det att 
Östra Stenby var förlänt till Jöran H olgersson  [Gera] (f  
1588), som visserligen åter gick miste om denna förläning 
under en kort tid efter 1565, då den var igenkallad, men som 
sedan fick den tillbaka och konfirmerades vid besittningen 
genom k. brevet den 20 maj 1569. Östra Husby kom 1566 
ånyo under Skenas, till dess att socknen den 8 juli 1572 
donerades till markgrevinnan Cecilia av Baden-Rodemachern, 
som samtidigt fick Skenäs’ gård och Häradshammars socken 
och genom k. brevet den 2 jan. 1577 även hälften (20 gårdar) 
av Östra Stenby, vilken socken efter 15752 igenkallats till 
kronan från Jöran Gera. I mitten av 1580-talet lades hela 
häradet, sedan Cecilias förläning återkallats, först 1582 och 
sedan ytterligare genom, k. brevet till fogden Nils Olsson 
den 19 jan. 15853 ånyo omedelbart under kronan, ehuru det

1 Enligt k. brevet till Jakob Turcsson [Rosengren] 20 aug. 1562 skulle fog
den Tnve Skenning då vederkänna Husby socken från Karl Holgersson 
[Gera], som således dessförinnan innehaft densamma. Ännu 1564 uppbar 
samme man tionde från såväl denna som Östra Stenby socken.

2, Enligt avkortningslängden. Annars hade enligt registret över återkallade 
förläningar Stenby socken redan 7 mars 1573 indragits till kronan.

3 Tryckt av Bergius, a. a., s. 182. Ehuru Ö. Husby och Häradshammars 
socknar indragits redan 1582, ger k. brevet 28 jan. 1585 till Per Andersson vid 
handen, att markgrevinnan då skulle vederläggas »det som finnes anammadt 
af hennes förläning» åren 1582—84.
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till en början fördelades på olika fögderier. Genom k. bre
vet den 6 jan. 1583 förordnades nämligen, att Häradshäm- 
mars och Husby socknar skulle med årliga räntan lyda under 
Finspångs bruk (F. 95),1 medan Stenby efter indragningen 
tillhörde Björkekinds fögderi (F. 92). Dit fördes sedan även 
de förstnämnda två socknarne till följd av k. brevet den 22 
sept. 1586.2 Genom k. brevet den 22 nov. 1590 sammanslogs 
detta fögderi med Brånäs’ gårds län, men efter 1595 dithörde 
endast Stenby, medan Husby och Häradshammar lades ome
delbart under Stegeborgs slott (F. 89)3 för att längre fram 
(1619—21) tillhöra Memmings m. fl. härads fögderi (F. 98) 
och slutligen (från 1622) Skenäs’ gårds län (F. 97). Härads
hammars socken förpantades emellertid den 6 dec. 1622 till 
pfalzgreven Johan Kasimir under Stegeborgs län, och från 
1626 hörde dit även Östra Husby (se kontrakt den 30 juni 
1626, som ursprungligen avsåg två års sedermera prolongerad 
besittningsrätt).

Fogdar i huvudfögderiet voro:
Truls, Skrivare [Rosenstråle] (jfr F. 98)
Nils Birgersson [RosenqvistJ................
Henrik Persson....................................
Erik Svensson........................................
Erik Jakobsson.................... ...
Jöns Gunnarsson, utn. 1555 ^  . . .
Jöran Sonesson (jfr F. 9 6 ) ................
Tu ve Skenning....................................
Lars Gullesson....................................
Olof Larsson........................................
Lars Jönsson-........................................
Harald Persson....................................

1526— 1527 F. 92. 
1543— 1544 (Tab.14—15.) 
1545— 1549 

1550 
1551— 1554 
1555— 1558 
1559— 1561 

1562 
1563— 1568 

1569 
1570— 1571 
1572— 1575

Lars Jönsson............................................................ ånyo 1576— 1581
Nils Olofsson....................................................................  1582— 1586
Lars Jönsson............................................................ ånyo 1587— 1589
Hans Olofsson....................................................................  1590
Nils Grelsson (jfr F. 9 8 ) ................................................  1591— 1594
Henrik Nilsson [till Skälboö] (jfr F. 90)4 ....................  1595— 1596

Lösings härad omfattade under hela perioden Tingstads, 
Furingstads, Styrestads och Dagsbergs socknar, men däremot

Lösings
härad.

1 Beträffande dagsverken och körslor skulle dessa tillhandahållas vid Stege- 
borgs slottsbyggnad.

2 Brevets lydelse ger anledning antaga, att meningen varit, att socknarne 
skulle kommit under Stegeborg, men detta blev icke händelsen.

3 Häradshammar och Östra Husby hörde 1596 för vinterskatten till E. 92, 
men för sommarskatten till F. 89.

4 Uppbar såsom fogde här endast vinterskatten.
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först efter 1560 Norrköpings landsförsamling, som tidigare 
räknades till Bråbo härad. Till JDagsberg hörde även den 
n. v. Krokeks socken, som vid denna tid kallades Svintuna- 
bygden. Av dessa socknar återkallades de övriga till kronan 
från Svante Sture 1543, men Dagsberg, som den 16 jan. 
1537 förlänats till Måns Svensson [Somme], igenkallades 
först genom k. brevet den 13 febr. 1545. Denna socken fick 
då en särskild fogde (F. 93), som hade sitt säte vid Krokeks 
klostergård,1 men redan 1547 övertog häradsfogden även detta 
område (F. 92). Ar 1551 bildades emellertid ett särskilt fög
deri (F. 93) av hela Lösings samt Bråbo härad och Norrkö
pings stad, men 1553 bortföll Bråbo (se F. 98) och 1557 Dags- 
bergs och Furingstads socknar, som då lades under Brånäs' 
gård (F. 96). Samtidigt kom dock Bråbo ånyo hit, men 1562 
delades fögderiet därigenom att Lösings härad lades till Björ- 
kekinds m. fl. härads fögderi (F. 92), under det att Bråbo 
ensamt jämte Norrköpings gård och stad hade egen fogde 
(F. 94).

Denna ordning bibehölls under de närmaste åren, men 1569 
lades Lösings härad under fogden på Brånäs (F. 96). Sedan 
denna gård samma år lörlänts till G ustaf Olsson [Sten
bock], återförenades de återstående socknarne med Björke- 
kinds fögderi (F. 92),2 och sedan Dagsberg jämte Furingstad 
i oktober 1573 återkallats från A rv id  Gustafsson [Stenbock]* 
som efter sin ovannämnde fader övertagit den förra och själv 
1572 förlänats med den senare socknen under Brånäs’ gård* 
dithörde hela häradet till 1595 med undantag av åren 1582 
—86, då alla socknar utom Dagsberg3 lågo till Norrköpings 
(resp. Bråbo) fögderi (F. 98 och 94). Fogden bodde från och

1 Krokek hade genom k. brevet 28 febr. 1538 varit upplåtet till biskop 
Magnus Sommar, som 1543 förlorat denna förläning, ocb skulle 1545 vederkännas 
från handelsmannen Jöran Österman, som upptagit en koppargruva i trakten, 
(om honom se k. brevet 9 dec. 1544). Sedermera såldes Krokek jämte åtskilliga 
underlydande hemman i Tjust under frälse till Charles de Mnrnay 9 okt. 1562 
(köpeakten Nio 450 i KA), och efter dennes död bekom Arvid Gustafsson [Sten
bock] 16 mars 1575 klostergodsen.

2 Rörande Norrköpings gård, som 1573—79 låg under slottsfogden på Vad
stena, se nedan F. 111.

3 Uppgiften gäller endast Dagsbergs nuvarande område, ty Svintunabygden 
låg sagda år under Norrköping. Beträffande Dagsbergs socken synas dags
verken därifrån fortfarande utgjorts till Brånäs, till dess att k. brevet 30 dec. 
1583 bestämde, att socknen jämte hela häradet i övrigt skulle deltaga i de 
betungande forslor och körslor, som krävdes dels för Finspångs bruks koltill
försel, dels för pågående nybyggnad vid Norrköpings gård.
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med 1591 på Brånäs,1 men 1595 hörde under samma gård av 
Lösings härad endast Dagsbergs socken, och året därpå lades 
de övriga socknarne under Stegeborgs slott (F. 89). Denna 
fördelning ägde sedan bestånd till 1614, då hela häradet 
sammanslogs med Memmings fögderi (F. 98). Genom k. bre
vet den 7 mars 1626 skedde en ny delning, därigenom att 
friherre K arl Oxenstjerna (f 1629) då bekom Styrestads och 
Norrköpings socknar mot avgift på två år. Enligt ett annat 
kontrakt den 2 nov. samma år upplätos dock samma socknar 
jämte Norrköpings gård på arrende till Peder Larsson, som 
torde innehaft dem under de närmast följande åren. Ting
stads och Furingstads socknar övertogos kort därefter enligt 
kontrakt den 31 ma] 1627 av Nils Jönsson, som redan förut på 
arrende innehade dels Vifolka härad (F. 117), dels Eneby och 
Kvillinge socknar i Bråbo härad. Dagsbergs socken låg där
emot sedan 1626 ånyo under Bråborg (F. 96), som 1630 blev 
medelpunkten för hela häradet.

Under de jämförelsevis kortvariga perioder, under vilka 
Lösings härad eller delar därav utgjorde ett självständigt 
fögderi, funnos där följande fogdar:
Filpus Mårtensson [Krokeks gård och Dagsbergs socken], F. 93.

utn. 1545 .........................................................................  1545— 1547 (Tab. 14 och
Erik Svensson....................................................................  1551— 1554 16.)
Per Ambjörnsson, utn. 1555 2j2 ........................................  1555— 1561
Per Larsson [Norrköpings och Styrestads socknar] (arr.) 1627[— 1629]

Bråbo härad omfattade dels Eneby och Kvillinge (medBråbo härad, 
n. v. Simonstorps) socknar eller det nuvarande häradet, till 
vilket före 1560 räknades jämväl Norrköpings landsförsam
ling, som sagda år lades till Lösings härad, dels Risinge,
Regna och Skedvi socknar samt Hällestads berg (och socken), 
som numera tillhöra Finspångaläns nybildade härad. I be
skattningshänseende var häradet redan på -1540-talet2 delat 
i skilda distrikt, så till vida som utskylderna i Eneby och 
Kvillinge erlades efter en annan norm än i det övriga områ
det. I de två nämnda socknarne, inom vilka funnos sju krono- 
och tio stubbegods, följdes nämligen i det närmaste samma 
uppbördssätt som på Vikbolandet (se s. 331), medan i bergslags- 
socknarne huvudskatten utgick efter mantal, men eljes inom

1 Se k. brevet den 2 2  nov. 1590 till Nils Grelsson att under Brånäs veder
känna bl. a. hela Lösings härad.

2 Österg. handl. 1543: N. 1.
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var socken för sig var olika beträffande persedlarnes såväl 
belopp som beskaffenhet.1 I Hällestad voro för övrigt tjugo 
bergsmän befriade från övriga utlagor mot erläggande av 
skattejärn, och i avlösning för fodringen levererade de häst
skor. I  Risinge funnos nio kronobönder, men i Hällestad 
inga och i Regna och Skedvi tillsammans endast tre.

Efter häradets indragning från Svante Sture den 24 juni 
1543 ingick detsamma i Björkekinds m. fl. härads stora 
fögderi (F. 92), men utbröts 1550 för att bilda eget fögderi 
(F. 94), som dock redan året därpå förenades med Lösings 
härad (F. 93) och 1553 med Memmings härads fögderi (F. 
98). Hällestadsberg (med vilket Risinge socken 1554 var 
förenat) låg dock 1550—54 och efter 1557 under fogden i 
bergslagen (F. 119) och var därmed för hela återstoden av 
perioden skilt från det övriga häradet. Genom k. brevet 
den 5 okt. 1556 blev dåvarande fogden i Lösings härad och 
Norrköpings stad (F. 93) ånyo fogde även i Eneby och Kvil- 
linge socknar, och den 12 dec. s. å. lades till samma fögderi 
även Skedvi, Regna och Risinge socknar. Men sedan Lösing 
1562 återförenats med Björkekinds härad (se s. 334), bildade 
Bråbo tillsammans med Norrköpings gård och stad ett själv
ständigt fögderi (F. 94), som 1572 sam man slogs med Mem
mings härad (F. 98). Av Risinge socken utbröts härifrån 
1579 en fjärdedel och 1581 återstoden för att läggas tillsam
mans med bergslagen (F. 119), med vilken sistnämnda år 
förenades jämväl Regna och Skedvi. Följande år bildade 
dessa tre socknar ett självständigt fögderi (F. 95), och 1584 
fingo Norrköpings gård, som åren 1573—79 torde legat till 
Vadstena slott (F. 111), men sedan återförenats med Bråbo 
härad, samt Eneby och Kvillinge socknar jämte större delen 
av Lösings härad åter en egen fogde (F. 94), vars distrikt 
1587 dels minskades med Lösings-delen, dels ökades med 
Borgs socken (i Memming). Följande år tillkommo Regna 
och Skedvi samt tre fjärdedelar av Risinge,2 vars sista fjär- 
ding även hitlades 1589 (jfr F. 119). Med undantag av 1592, 
då dessa socknar hade egen fogde (F. 95), voro de sedan före
nade med Bråbo till 1599, då de för beständigt lades till

1 I  Regna socken märkas bland persedlarne bumle, näver och bast.
2 Se k. fullmakt 13 okt. 1586 för Nils Grelsson att vederkänDa Borg. Ri

singe, Regna och Skedvi. Såsom synes av texten, kom detta förorduande 
beträffande de tre sistnämnda socknarne till verkställighet först efter ett år.
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bergslagen (F. 119). Återstoden av Bråbo eller de socknar, 
som numera ensamma utgöra häradet, låg 1591 och 1594 un
der fogden i Björkekind (F. 92), men var åren 1592—93 och 
1595—1625 införlivad med Memmings fögderi (F. 98). Dess 
årliga ränta var emellertid till följd av k. brevet den 20nov. 
1594 för de närmast följande åren anslagen till underhåll åt 
hertiginnan Elisabet av Mecklenburg,1 som dog i november 
1597.

Genom kontrakt den 2 nov. 1625 upplätos Eneby och Kvil
linge socknar på arrende för ej utsatt tid till Nils Jönsson, 
som sedan 1624 arrenderade jämväl Vifolka härad (F. 117), 
men 1630 lydde samma socknar under Bråborgs hus (F. 96).

Under de tider, då Bråbo bildade eget fögderi, funnos där 
följande fogdar:

Henrik Persson....................♦
Änders Olofsson....................
Erik Knutsson........................
Per Danske............................
Jöran Sonesson....................
ISJils Grelsson (jfr F. 98) . . 
Bengt Jöransson . . . . . .

1550 F . 94. 
1562— 1563 (Tab.14—15.) 
1564— 1567 

1569 
1570— 1572 
1584— 1587 
1588— 1590

Åren 1582—87 och 1592 funnos därjämte nedanskrivna fog-Bråbo härads 
dar i bergslagssocknarne, som då lågo under F inspångs hergsiagsdei. 

gård och bruk. De mellanliggande åren var detta på grund 
av k. brevet den 1 febr. 1587 (jfr hertig Karls brev den 26 
juni 1593) utarrenderat till Willem de Wijk, som dock icke 
hade något att skaffa med det underliggande distriktet (ifr 
F. 94 och F. 119).

Hans Eriksson....................................................................  1582— 1583 F. 95.
Lars Jonsson....................................................................  1584— 1585 (Tab 15 \
Per Andersson,2 utn. 1586 ........................................  1586— 1587
Jöran Andersson................................................................  1592

Inom Lösings härad låg i Dagsbergs socken Brånäs’ gård, Brånäs’ gård. 
där en särskild fogde (F. 96) första gången omnämnes 1555 
och där året därpå åtskilliga nybyggnader företogos. Fogden 
fick 1557 under sig ett gårdslän, bestående av Dagsbergs och

1 B e r g i g s , a. a., s. 296 ff. Jfr nedan s. 342, 344, 346 och 354.
2 Per Andersson, vars räkenskap slutar 1 febr. 1587, avgav före sin ut- ,

nämning till? fogde 1581—84 räkenskap för själva bruksdriften vid Finspång
och flera andra östgötska järnbruk (jfr nedan, s. 371) och var således redan 
då anställd som redovisande inom distriktet.

22—172433. Meddel. från Riksarkivet 2: 6. Almqvist. Lokalförvaltningen.
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Furingstads socknar, och detta område ökades 1559 med Ko- 
nungssunds och Tåby socknar i Björkekinds härad samt Östra 
Stenby socken i östkind, vartill 1560 lades även östra Husby 
i sistnämnda härad. Ar 1562 bortföll länet, men ersattes 
1569 av Lösings härad. Samma år förläntes dock gården 
(jämte Dagsbergs socken) till G u sta f Olsson [Stenbock] 
( f  1571) och övergick efter hans frånfälle för en kortare tid 
till sonen A rv id  G ustafsson .1 När den igenkallades till 
kronan (1576), blev den ladugård under Stegeborgs slott (F. 
89) ända till 1591, då den förläntes till drottning Gunilla, 
men stod under förvaltning av fogden i Björkekinds m. fl. 
härads föderi (F. 92), till dess att en särskild gårdsfogde 
ånyo tillsattes, vilken fick under sig jämväl Dagsbergs, Ko- 
nungssunds och Östra Stenby socknar (jfr k. brevet den 14 
jan. 1591) samt från och med 1596 även Liljestads gård (jfr 
F. 91). Drottning Gunilla lät 1588—90 vid Brånäs uppföra 
en slottsbyggnad, och namnet ändrades därefter till Bråborg. 
Efter hennes död (1597) tillföll slottet hennes son, hertig Jo
han, som en tid skrev sig greve av Bråborg och enligt gifter- 
målskontraktet den 23 febr. 1611 bestämde slottet med under
lydande län till livgeding åt sin gemål (se ovan s. 41). Under 
hertig Johans tid äro fogdarnes namn kända blott för enstaka 
år. Gårdslänets omfattning (Dagsbergs, Konungssunds och 
östra Stenby socknar) framgår likväl av räkenskaperna för 
Stegeborgs län. Det uppgick 1614 i Memmings m. fl. härads 
fögderi (F. 98), men blev med samma utsträckning som ti
digare ånyo ett helt för sig på 1620-talet. Sedan det näm
ligen ingått i det stora distrikt, som enligt kontrakt den 
9 febr. 1623 utarrenderats till Adam Henrik Pentz på tolv 
år, behöll denne enligt nytt kontrakt den 1 dec. 1625 Brå- 
borgs län, även sedan han i slutet av samma år avstått 
arrendet av övriga områden. De nya arrendatorer, som till
trädde 1630, hade dock skatteuppbörden utom i det förra lä
net även i Lösings och Bråbo härad. Själva Bråborgs hus 
och ladugård jämte 161/* underlydande mantal inköptes av 
pfalzgreven Johan Kasimir enligt kammarens brev den 30 nov. 
1631 och bibehölls i hans släkt ända till reduktionen (1689). 
Fogdar på Brånäs (Bråborg) hava varit:

1 Se härom k. hrevet 26 april 1572 till Erik Gustafsson [Stenbock], att 
K. M:t allaredan haver förlänt hans broder herr Arvid Gustafsson Brånäs’ 
gård.
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Joen Månsson [i Stensvad], utn. 15553T°
Jöran Sonesson (jfr F. 9 2 ) ..................
Erik Jakobsson....................................
Anders Persson....................................
Jöns Gunnarsson................ • . . . .
Erik Persson........................................
Arvid Jonsson.........................................
Hans Hansson........................................
Henrik Nilsson....................................
Anders Svensson....................................
Johan Björsson ('fr F. 9 8 ) ..................
Staffan Svensson (jfr F. 9 8 ) ..................
Adam Henrik Pentz (arr.) [jfr F. 98] . 
Erik Persson \ , n
Anders Svensson J v

1556
1557— 1562
1563— 1564
1565— 1568

1569
1595
1596 

1597— 1598 
1599
1611— 1613 
1614- 1618 
1618— 1621 
1623— 1628

F . 96.
(Tab.14—16.)

1630

Skenäs’ gård i Östra Husby socken (Östkinds härad) till- Skenäs’ gård 
hörde, efter vad ovan (s. 72) visats, den äldre grenen av Vasa- 
ätten. Dorotea Knutsdotter [Banér] bortsålde emellertid, 
medan hennes fader ännu levde, den 29 juli 1510 godset för 
2 000 mark till Nils Bosson [Grip]. Dennes änka, Anna Ar- 
vidsdotter [Trolle] avyttrade det sedan tredje dag påsk (30 
mars) 1529 till fru Ingeborg Lauritzdotter [Tott], som var 
änka efter Nils Eskilsson [Banér]. Sedan Gustaf I förskaffat 
sig börd srätt till Dorotea Knutsdotters fästa egendomar, tvin- «
gade han nämnda makars son, Isak Nilsson [Banér], att på 
sig överlåta Skenäs. Överlåtelsen är dagtecknad den 28 april 
1554 och omfattade även elva underlydande gårdar i Östra 
Husby och Östra Stenby socknar, vilka delvis på annan väg 
kommit i Isak Nilssons ägo.1 Efter verkställt förvärv till
satte konungen den 30 juli 1555 vid Skenäs en fogde, som 
1558 fick under sig östra Husby socken. Denna fråntogs ho
nom dock åter redan 1560. Inga fogdar äro heller sedan 
nämnda vid själva gården förrän 1565, och följande år gjordes 
ånyo socknen till gårdslän. Vid arvskiftet 1572 kom Skenäs 
att tillfalla hertig Karl, som den 8 juli samma år upplät god
set jämte 46 sina landbohemman i Östkinds härad till sin 
syster, markgrevinnan C ecilia  av Baden-Rodemachern, vilken 
samtidigt av kronan fick i förläning östra Husby och Härads- 
hammars socknar. Därefter omtalas inga gårdsfogdar förrän

1 Tuna (i Ö. Husby), som omfattade sex av de elva gårdarne, hade av fru 
Anna Lauritzdotter 1529 lösts från hennes svåger, Holger Karlsson [Gera] för 
Nils Eskilssons barns räkning. Jfr i övrigt Gust. I Reg., D. 24 (1906): 
s. 433.
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1581, från vilken tid räkenskaper åter begynna. Skenas var 
nämligen då sätet för hertig Karls landbofogde, vilken utom 
för gården redovisade för dennes arvgods i Östergötland östan- 
stång, fördelade i tre rättarelag, Torsnäs eller Egby, Konungs- 
sund och Folberga. Från 1593 blev landbodistriktet för öv
rigt utsträckt till hela Östergötland och Småland (jfr F. 123). 
Efter Karl IX:s död tillföll Skenäs hertig Karl Filip, vars 
arvgods inom Östergötland förvaltades av därvarande gårds
fogdar ända till 1620. Men på grund av k. brevet den 3 juni 
1622 disponerades godset av änkedrottning Kristina, vars 
fogde där för drottningens räkning uppbar räntan' av Härads- 
hammars och Östra Husby socknar i Östkind jämte smärre 
delar av Lunda och Kila socknar i Södermanland. Redan 
den 6 dec. samma år pantförskrevs emellertid Häradshammar 
till pfalzgreven Johan Kasimir, som efter Kristinas död (1625) 
också kom i besittning av Skenäs’ gård och Östra Husby 
socken.1

Vid Skenäs äro följande fogdar kända:

F. 97. Clemet Mårtensson,2 utn. lööö3̂0 .......................................... 1556— 1557
(Tab.14— 16.) Hans Persson....................................................................  1 5 5 8— 1559

Jöns Larsson.....................................................................1565— 1572
Olof Andersson................................................................  1581— 1586
Per Larsson........................................................................  1587— 1591
Olof Birgesson (jfr F. 1 2 3 ) ................................................ 1592— 1595
Mikael Persson (jfr F. 123)............................................  1596 —1601
Mårten Jönsson . .............................................................1601— 1615
Anders Jönsson................................................................. 1616
Anders Siraonsson 3 ........................ ’ ................................. 1618— 1619
Bengt Månsson............................ ....................................1619— 1625

III. Memmings, Skärkinds, Åkerbo och Gullbergs
härad.

Enligt en odaterad anteckning från början av 1542 4 ut
nämndes då Tord Olofsson till fogde i Åkerbo härad, Vånga

1 Se k. brevet 15 juni 1626, varigenom Skenäs donerades till pfalzgrevinnan
Katarina för evärdlig tid. Östergötl. kopiebok, D. 1, s. 358. (KA.) Jfr

'  kontraktsboken under 30 juni 1626.
2 I registraturet kallas den 1555 utnämnde fogden Clemet Jönsson. Anta

gandet av två olika personer förefaller osannolikt.
3 Anders Simonsson fortfor, även efter sitt entledigande från gårdsfogde- 

sĵ sslan, att redovisa för hertig Karl Filips östgötska arvgods åren 1620—21.
4 Gust. I Reg., D. 14 (1893): s. 10.
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fjärding och Norrköpings stad, varjämte han skulle redogöra 
för Munkeboda och Ringstadaholms1 rättaredömen och uppbära 
äll biskopstionde från kyrko-, kloster- och prebend elan dbönder 
i Bråbo, Lösings, Östkinds, Björkekinds, Hammarkinds, Skär
kinds och Memmings härad. Han hade likväl alltsedan H o l
ger K arlsson  [G-eras] död på våren 1541 omhänderhaft 
Åkerbo härad, och hans räkenskap för samma år omfattar 
även Norrköping,2 som tidigare tillhört annat fögderi (F. 125). 
Beträffande däremot Vångaberg, indrogs detta först den 6 
nov. 1542 från A x e l E riksson  [Bielke], som även fick avstå 
Vånga fjärding den 17 aug. 1543 och Gullbergs härad den 14 
okt. s. å. Vånga lades väl då till Tord Olofssons fögderi, 
men för Gullbergs härad redogjorde under 1543 fogden på 
Linköpings gård (F. 104), och först 1544 kom det att tillhöra 
ovanstående fögderi (F. 98). Dessförinnan hade detta emel
lertid utsträckts även, till Memmings härad, som 1542 åter
kallats från A x e l N ilsson  [Banér], samt tre socknar i Skär
kinds härad, vilka Svante Sture fått återlämna samma år. 
Sedan återstod i hela distriktet blott en större förläning eller 
Östra Ryds och Yxnerums socknar i Skärkind, vilka fortfa
rande innehades av Holger Karlssons änka, fru Beata Grip, 
och efter hennes död (1547) överläts till sonen K arl H o l
gersson [Gera] (f  1566).

I oförändrad utsträckning voro de fyra häradena förenade 
till 1549, då de utbrytningar började, vilka sedan hastigt 
förminskade fögderiets omfång. Vångaberg fördes nämligen 
detta år till bergslagen, och följande år bildade Gullbergs 
och Åkerbo härad ett särskilt fögderi (F. 102). Skärkinds 
härad bortföll likaledes 1562 (se F. 100), och sedan återstod 
av det ursprungliga fögderiet endast Memmings härad. En 
ersättning gavs 1573, då hela Bråbo härad tillkom, och åren 
1582—83 hitlades ytterligare Lösings härad, sedan likvisst 
Finspångsdelen av Bråbo redan 1581 bortfallit. Under tiden 
hade den 27 dec. 1576 H ogenskild  B ielke inom själva Mem- 
ming fått i förläning 28 hemman i Borgs socken, som åter
kallades först 1587, och från och med 1584 var fögderiet in-

1 Enligt räkenskapen för Munkeboda ocb Ströne rättaredömen åren 1543— 
52 gällde redovisningen för Munkeboda endast årliga räntan från själva rättare- 
dömet (13 landbor), men ej Munkeboda (Norsholms) gård. Ringstadaholms 
rättaredöme omfattade 1543 aderton landbohemman. Jfr nedan s. 382.

2 Se Östergötl. bandi. 1541: N. 6. Skatten från Norrköpings stad, som erla- 
des enligt en gammal stadga, utgick 1543 med 30 mark danska i ett för allt.
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skränkt till Memmings härads återstående socknar (Kimstad, 
Kullerstad och Löt),1 men 1588 återförenades med Memming 
Skärkinds härad. Tre år senare (1591) upplöstes fögderiet 
alldeles, i det att Skärkind förenades med Åkerbo härad (F. 
101) och Memming lades till Björkekinds m. fl. härads fögderi 
(F. 92). Redan året därpå tillsattes dock åter i Memmings 
härad en fogde, som 1592 hade under sin förvaltning även 
Norrköpings gård samt Eneby och Kvillinge socknar och 1593 
därjämte övriga socknar i Bråbo härad, som med undantag 
av 1594, då" det ersattes av Skärkind, i sin helhet hithörde 
till och med 1598. Årliga räntan från större delen av om
rådet (Bråbo, Memmings och Skärkinds härad) uppbars dock 
1595—97 av hertiginnan Elisabet av Mecklenburg (jfr ovan 
s. 337) på grund av hertig Karls brev den 20 nov. 1594.2 Efter 
1598 bestod fögderiet av Memmings och Skärkinds härad (se 
hertig Karls brev den 14 nov. 1598), Norrköpings gård samt 
Eneby och Kvillinge socknar, vartill 1614 koramo Lösings 
härad, som dessförinnan sedan 1596 legat under Stegeborgs 
slott (F. 89), och Bråborgs län (jfr F. 96) samt 1619 även Öst
kinds härad, som dock 1622 åter skildes därifrån. Det åter
stående stora fögderiet sammanslogs 1623 med Linköpings 
fögderi (F. 104) till följd av det kontrakt, som den 9 febr. 
s. å. upprättades med Adam Henrik Pentz, vilken enligt det
samma skulle arrendera hela detta område under tolv år för 
en årlig avgäld av 27,649:14 daler. Pentz tröttnade emeller
tid på avtalet och avstod större delen av arrendet i slutet av 
1625 (jfr F. 96). Det område, från vilket han ägt uppbära 
skatten, delades i flera smärre arrendedistrikt, av vilka ett, 
som omfattade Memmings och Skärkinds härad, enligt kontrakt 
den 2 nov. 1625 utarrenderades på fyra år till Louis de Geers 
substitut, Welam Giliusson [de Besche], som innehade det
samma under Finspångs bruk ännu 1629. Följande år avgav 
en vanlig fogde redovisning för samma härad.

Huvudskatten erlades i Memmings härad efter mantal, men

1 I Österg. handl. 1582: N. 8 och 1588: N. 12 uppgives dels att Löts socken 
blivit lagd till F. 119, dels att Kullerstads socken hörde till F. 95. Ehuru 
sistnämnda förhållande bestyrkes av k. brevet 4 juni 1583, saknas i resp. rä
kenskaper för sistnämnda fögderier redogörelse för dessa socknar.

2 I hertig Karls registr. är brevet till fogden Nils Grelsson rör. inrymningen 
dat. 6 december. Jfr ovan s. 337. Redan dessförinnan hade furstinnan tagit 
Norrköpings husoi besittning. Se hert. Karls brev till kon. Sigismund 30 okt. 
1594. Rörande Åkerbo se nedan s. 846.
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på 1540-talet hette det,1 att detta skedde »efter ingen rätt 
skick eller ordinants, utan efter en gammal årlig stadga, som 
var opålagd varit haver, somliga mer och somliga mindre 
efter var mans förmåga». Den skatt, som därjämte utgick 
efter gärdetal, skilde sig från den inom provinsen annars van
liga, därigenom att, nio bönder (i stället för sex) ingingo i 
varje gärd. Inom Yånga fjärding erlade alla bönder, av vilka 
tio kronolandbor, stadgeskatt, medan femton bergsmän beta
lade sina utskylder i järn. I det övriga häradet funnos tretton 
kronobönder.

Fogdar i Memmings m. fl. härads fögderi hava varit:

Truls Skrivare [Rosenstråle], utn. 1523f§ (jfr F. 92). . 1524— 1525 F. 98.
Tord Olofsson .  ............................................................ 1541— 1545 (Tab
Tuve Skenning . . . . ; ........................ .................... 1546— 1549
Håkan Andersson .  ........................ ' .......................... 1550— 1551
Jöran Arvidsson, utn. 1551^ ......................................... 1552
Nils. Munk (jfr F. 119).....................   1553— 1559
Hans Jonsson....................................................................  1560— 1564
Nils Håkansson................................................................  1565— 1566 •
Jöns Svensson....................................................................  1567— 1572
Sven Andersson................................................................  1573— 1575
Nils Grelsson....................................................................  1576—1578
Erik Knutsson................................................ .................... 1579— 1581
Nils Grelsson (jfr F. 94) .....................................ånyo 1582— 1583
Olof Nilsson .....................................................................■ 1584
Per Månsson....................................................................  1585— 1587
Lars Olofsson................................ : ................................ 1588 —1590
Nils Grelsson (jfr F. 92) 2 ................................ ånyo 1590— 1591
Hans Clemétsson................................................................. 1592
Lars Simonsson (jfr F. 101)............................ .... 1593— 1594
Hans Hindersson f ............................................................. 1595
Nils Grelsson J ................................................ ånyo 1595— 1598
Hans Gade.........................................................................l3—3g° 1598
Jakob Tomasson.................................................... ...  1599— 1602
Henrik Nilsson, tilltr. 1602XT7 ........................................  1602— 1603
Johan Hansson .................................................................  1604— 1605
Lasse Trulsson . . .   1605— 1606 *
Johan Björsson (jfr F. 9 6 ) ............................................ 1614— 1618

, Staffan Svensson (jfr F. 9 6 ) ............................................  1618 — 1621
Adam Henrik Pentz (arr.) [jfr F. 96 och F. 104] . . . 1623— 1625 
Welam Giliusson [de Besche] (arr.) [se F. 119] . . . . 1626— 1629 
Lars Håkansson............................ >...................................  1630

1 Österg. handl. 1543: N. 3.
2 Nils Grelsson. tillträdde fögderiet vid Mikaelis 1590, då han efterträdde 

Lars Olofsson. Han avstod 1 april 1591 Norsholms gård till Lars Simonsson. 
(F. 101).

\
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Norsholms På N orsholm s (f. d. Munkeboda) gård i Kimstads socken 
gård (Memming), vilken i allmänhet tillhörde ovanstående fögderi, 

fanns tidvis (1553—55, 1563—64 och 1604—06) en särskild 
gårdsfogde, som enstaka år redovisade helt (1606) eller delvis 
(1554) även för Skärkinds härad. Norsholm var jämte 51 
underlydande gårdar enligt k. brevet den 2 mars 1569 för
länt till grevinnan Ebba M ånsdotter [Lilliehöök], Sten 
Eriksson [Leijonhutvuds] änka, som dock behöll denna förlä- 
ning blott till och med 1570. Åren 1573—79 torde gården 
hava legat under slottsfogden i Vadstena (F. 111). Den hörde 
1591—92 och 1595—97 till Åkerbo m. fl. härads fögderi (F. 
101), men disponerades sistnämnda tre år av hertiginnan av 
Mecklenburg (se hertig Karls brev till Nils Grelsson den 
22 dec. 1594). År 1595 låg det underlydande godset under 
fogden på Linköpings gård (F. 104), men återförenades 1596 
med Memmings m. fl. härads fögderi.

Ovannämnda gårdsfogdar hava varit:

F. 99.' Lasse E r ik s s o n .........................................................................  1553— 1555
(Tab. 14 0 c h  Anders J o n s s o n .........................................................................  1563— 1564

16.) Måns Olsson (se hertig Karls brev 15941J6)
Erik N i l s s o n ..............................................................................  1604— 1606

Skärkinds I Skärkinds härad, som med fem socknar hade samma om- 
härad. fattning $om nu (en liten del av Yxnerum hörde likasom ännu 

till Bankekinds härad), funnos 26 kronobönder, som betalade 
stadgeskatt. För övrigt erlades utskylderna »efter en sämja 
enligt vars och ens förmåga», så att somliga betalade mera 
och somliga mindre. Elva sämjebönder utgjorde 1543 till
sammans 4Va mark danska i ett för allt.

Häradet bildade 1562 jämte Åkerbo härad ett särskilt 
fögderi (F. 100). Detta upphörde emellertid redan 1572, efter 
vilket år Skärkind sammanslogs med Hammarkind (F. 90) 
för att 1588 återförenas med Memmings härads fögderi, som 
det sedan tillhörde med oundantag av åren 1591—92 och 
1595—97, då det ingick i Åkerbo fögderi (F. 101), samt 1598, 
då det låg under Linköpings gård (F. 104). Efter Karl Hol
gersson [Geras] död (se s. 341) lämnades hans förläning (Östra 
Ryds och Yxnerums socknar) genom k. brevet den 5 nov. 1566 
till brodern Jöran H olgersson  [Gera], som fick konfirmation 
därå den 20 maj 1569. Efter dennes död (1588) återkallades 
förläningen den 19 febr. 1589, ehuru änkan fick behålla dags-
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verken från de båda socknarne. Redan genom 'k. brevet den 
23 juni 1590 förläntes emellertid dessa ånyo till K ristiern  Ga- 
brielsson  [Oxenstierna] ( f  1592),1 vars änka Beata K a r ls 
dotter [Gera] konfirmerades i deras besittning den 2 aug.
15942 och behöll dem ännu 1598, efter vilket år de återföllo 
till kronan. Senare hade riks kammarrådet Per Banér till 
följd av k. brevet den 9 april 1619 under ett par år (1619—
21) årliga räntan av Gistads och Gårdby socknar i förläning 
på sin beställning.

Fogdar i Skärkinds fögderi (1562—72) voro:
Olof Mikaelsson3 (jfr F. 1 0 1 ) .................................................. [1 5 6 1 — ]1 5 6 2  100.
Sten B u r e ..................................................................................................... 1 5 6 2 — 1 56 5  (Tab*

Å k erbo  härad räknade sex och en halv socknar eller sam- Åkerbo 
ma antal som f. n., om man undantager, att Vårdsberg i sin härad‘ 
helhet hörde till Bankekind. S:t Lars var likasom senare delad 
mellan dessa "båda härad och Hanekind. Huvudskatten utgick 
efter mantal och likaså fodringen, som här var drygare än 
inom kringliggande orter, för så vitt som de årliga hästarne 
voro åtta i stället för de vanliga sex. Även gärdeskatten 
var rundligare tilltagen än eljest var brukligt, ty ehuru blott 
sex bönder efter vanligheten ingingo i gärden, skulle här 
utgöras två kor (i stället för annars en) utom småkreatur.
Aderton skattebönder erlade dock stadgeskatt, och samma 
förmån delades av häradets fjorton kronobönder.

Åkerbo bildade åren 1550—51 jämte Gullberg ett fögderi 
(F. 102), men lades 1552—54 till Linköpings län (F. 104).
På den i Rystads socken belägna Tuna gård 4 fanns emel- Tuna gård. 
lertid sedan 1549 en särskild gårdsfogde, som under sin för
valtning hade prebende- och klosterlandbönder i Åkerbo och 
Memmings härad, fördelade på tre rättaredömen (Harg, Fors by 
och Tegneby),5 och vissa år även konungens arv- och egna
gods inom sitt eget distrikt. Denne fick 1555 därjämte under

1 Dock uppbar Kristiern Gabrielsson för år 1590 allenast smörräntan från 
dessa socknar, emedan all annan skatt redan uppburits till K. Maj:ts behov, 
innan det k. brevet hunnit anlända.

2 Emedan hon försummat att i tid förskaffa sig »nu regerande K. Maj:ts» 
konfirmation, indrogs dock 1594 sommarskatten av förläningen till Norsholm

3 Jfr Gust. I  Reg. D. 29 (1916): s. 492, varest ett fogdebrev för Olof Krook 
[ =  Olof Mikaelsson?] på Konungstuna gård finnes infört under 8 april 1560.

4 Tuna, som var Sten Sture d. ä:s köpgods, hörde till de gårdar, som Gustaf 
I  återvann i Lödöse 1528 från fru Ingeborgs arvingar.

5 Jfr nedan s. 387, noten 3, och s. 397.
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sig hela Åkerbo härad (jämte en del av Bankekind). Sedan 
emellertid Skrnkeby och Lillkyrka socknar den 11 augusti 
1561 förlänats till Jakob Turesson [Rosengren] (f  1571) och 
Tuna gård samtidigt tillagts Hofs gårdslän (F. 114), samman- 
slogos övriga delar av häradet, efter vad redan omtalats, 1562 
med Skärkinds härad (F. 100), och 1563 blev Tuna ånyo fog
dens säte. Åren 1567—68 var Jakob Turessons förläning 
indragen, men han fick den åter efter tronförändringen, och 
hans barn behöllo den ännu ett par år efter hans död (t. o. m. 
oktober 1573). Samma år kom Åkerbo ånyo att räknas till 
Linköpings län (F. 104), men Tuna gård, som ett par år legat 
under fogden på Linköpings gård (F. 105), lades under Stege- 
borgs slott (F. 89). Sedan 1578 även Tuna förenats med Lin
köpings län, till vilket det hörde till 1580-talets slut, bildade 
Åkerbo 1579 åter ett självständigt fögderi (F. 101), till vilket 
denna gång hörde hela Bankekinds härad och efter 1590 även 
Skärkind. Norsholms gård, som tidigare haft växlande öden 
(se F. 99), blev säte för fogden i Åkerbo 1591. I nämnda om
fattning ägde fögderiet bestånd till och med 1592 samt åren 
1595—97. På grund av hertig Karls brev den 1 dec. 1596 
tillhörde Åkerbo ett par år hertiginnans av Mecklenburg un- 
derhållsländer, men häradet var eljest (1593—94 och från 1598) 
till periodens slut förenat med Linköpings län (F. 104).1 Tuna 
gård, som åter lagts under häradsfogden åtminstone från 1590, 
förlänades dock den 16 okt. 1602 till O tto H elm er von 
Mörner (f 1612), vars ättlingar behöllo och skrevo sig till 
densamma.

Under nedanskrivna år funnos dels på Tuna gård, dels i 
Åkerbo m. fl. härads fögderi följande fogdar:

01of„Mikaelsson, utn. i häradet 1555V ...........................  1549— 1559
Erik P e r s s o n ......................................... • .................................  1560
Jöns P e r s s o n .............................................. ................................ 1579— 1590
Lars Simonsson (jfr F. 98)2 .........................................  . . 1591— 1597

G ullbergs härad, av vars socknar flertalet än i dag lik
som under 1500-talet överskrider häradsgränsen och delvis

1 Se hertig Karls fullmakt 20 dec. 01597 för fogden Sven Månsson (F. 104) 
att hava befallningen jämväl i bl. a. Åkerbo härad.

2 Lars Simonsson, som den 1 april 1591 efterträdde Nils Grelsson (F. 98) på 
Norsholms gård, uppgives 1595 varit fogde endast på denna gård och i Skär
kinds härado Samma år omnämnes Må.is Olofsson som [under-]fogde på Tuna 
gård och i Åkerbo härad. —  Sven Månsson (F. 104) tillträdde Tuna den 18 mars 
1597 och Norsholm den 15 april s. å.
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tillhör andra härad, omfattade vissa år under 1550-talet även 
Ledberg jämte en del av Rappestads socken i Yalkebo, en del 
av Kaga socken i Hanekind samt en fjärding av Tjällmo soc
ken, som annars låg inom det dåvarande Bobergs härad. Av 
dessa bortföllo i början av 1560-talet alla1 utom Tjällmo 
sockendel, som först 1579 förenades med övriga fjärdingar i 
det bergslagsdistrikt (F. 119), som sedermera kom att bilda 
Finspånga läns härad. Stjernorp, som blev egen socken först 
genom k. resolutionen den 13 dec. 1810, utgjorde under 1500- 
talet en del av Vreta. I hela häradet funnos på 1540-talet blott 
tjugo skattebönder, som alla tillhopa betalade stadgeskatt.2

Efter utbrytningen ur Memmings m. fl. härads fögderi (F. 
98) bildade Gullberg 1550 ett med Åkerbo gemensamt fogde
distrikt (F. 102), som dock upplöstes redan året därpå, och 
1552 var Gullberg ånyo förenat med Memming. Men 1553 
blev häradet ett självständigt förvaltningsområde (F. 102), 
vars fogde från och med 1555 hade sitt säte på K ungsbro 
gård (i Vreta socken), som under namn av Biskopsbro till
hört biskopsbordet i Linköping, men efter reduktionen legat 
dels under Linköpings gård (F. 104), dels under konungens 
landbofogde (F. 125), innan den 1550 fick egen fogde (F. 103) 
och 1555 uppgick i Gullbergs fögderi (F. 102). Detta fogde- 
distrikt, som i begynnelsen ej torde omfattat de delar av hä
radet, som räknades till Klockrike fjärding (se F. 109), kom 
sedan att jämte dessa få en under hela 1500-talet oförändrad 
territoriell omfattning, om man undantager, att häradet 1568 
var sammanslaget med Boberg. Kungsbro hade dock enstaka 
år särskilda fogdar och lydde åren 1573—78 under slottsfog
den på Vadstena (F. 111).3 Men åren 1600 och 1604—06 före
nades därmed Vifolka och Bobergs härad, av vilka det förra 
hithörde även 1618—21 och. 1630. Övriga år efter sekelskiftet 
utgjorde Gullberg ensamt fortfarande ett fögderi utom 1614 
—15, då det var sammanslaget med Linköpings län (F. 104). 
Enligt kontrakt, dateradt i maj 1622, utarrenderades häradet 
jämte Kungsbro gård, som dessförinnan sedan 1619 haft sär-

1 Ledberg hithörde dock ännu 1562.
2 Österg. handl. 1547: N. 1 och 1549: N. 1.
3 I inventariet vid Kungsbro 3 sept. 1578 uppgives uttryckligen, att Krister 

Matsson sagda dag efterträdde Bengt Karlsson, som dittills varit slottsfogde 
på Vadstena. —  Hertig Karls fullmakt 20 dec. iö97 för fogden Sven Månsson 
{F. 104) att hava befallningen jämväl på Kungsbro och i Gullbergs härad ledde 
ej till någon påföljd. Jfr hertigens brev 9 okt. s. å.

i

Kungsbro
gård.
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F. 102.
(Tab. 14, 
1 8 -1 9 .)

skild ärren dator (Peder Pedersson),1 på två år till Jöns Persson 
för en årlig avgäld av 2,010:29: 16Vs daler för det förra ock 
400 daler för den senare, och enligt nytt kontrakt den 30 juli 
1624 (jfr den 18 sept. s. å. och kammarrådets brev den 3 jan. 
1625) på sex år till Grustaf Nilsson. Ar 1630 redogjorde åter 
en vanlig fogde för G-ullbergs och Yifolka då förenade härad.

Fogdar voro:

Hans Helsing . . . . . . .
Lasse Hallandsfar (jfr F. 103) 
Anders Eriksson, tilltr. 1555^
Joen Jonsson . . ...................
Joen O lofsson .................. ....  .
Anders Eriksson (jfr F. 103) 
Kristoffer Johansson . . . .  
Krister Matsson . . . . . .
Mikael Olofsson ........................
Anders Månsson (jfr F. 108) . 
Krister Matsson . . . . . .
Jon N ilsson ................................
Krister M a tsson .......................
Tyke Larsson [Gyllencreutz] 2 .
Johan Månsson3 .................. ....
Sven Månsson, utn. 1597f§ .
Måns H eliesson .......................
Jon Nilsson4 ............................
Simon Arentsson (jfr F. 108) 
Kristoffer Andersson . . . .  
Änders Svensson (se F. 104) .
Anders G o o s .......................&
Jöns Persson (a r r .) ..................
Gustaf Nilsson (arr.) . . . .  
Peder Jonsson............................

t
. . 1550— 1551 
. . 1553— 1554 
. . 1555— 1566 

. . . 1567
. . 1568

ånyo 1568— 1570 
. . 1571
. . 1572
. . 1573

. . . 1574— 1577 
ånyo 1578— 1580 

. . 1581— 1583 
ånyo 1584— 1587 

. . 1588— 1597 
. . . 1597

. . 1598— 1600 

. . 1601— 1604 
ånyo 1604— 1606 

. . 1611— 1612 
. . . 1613
. . . 1614— 1615 
, . . 1618— 1621 
. . . 1622— 1624 
. . . 1624— 1629 
. . .' 1630

Grårdsfogdarne på Kungsbro gård hade under förra hälften 
av 1550-talet uppbörden även från Yreta klosters landbor (se 
nedan s. 396 f.). Senare funnos där självständiga redogörare 
blott enstaka år såsom framgår av nedanskrivna fogdelängd:

F. 103.’ Lasse Hallandsfar (jfr F. 1 0 2 ) ..............................................  1550— 1552
(Tab. 14 och Clemet Larsson, avgick 1 5 5 5 ^ ..............................................  1553— 1555

1 Kontraktet, som saknas i kopieboken på arrenden, finnes infört i kammar-
registr. under 31 augusti 1619 och gällde två år. Arrendebeloppet utgjorde 
530 daler. ,

2 Redogjorde 1597 endast för vinterskatten.
3 » ■ » > » sommarskatten.
4 Jon Nilsson uppbar 1604 endast sommarskatten. Vinterskatten från Bo

bergs och Yifolka härad redovisades av Torkel Andersson (F. 108).
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Anders Eriksson (jfr F. 1 0 2 ) .............................................. 1571
Anders Haraldsson, tilltr. 1597§ och avgick 1598 f .  . . 1597
Erik Olofsson, tilltr. 1 6 0 4 ^ ..................................................  1604— 1606
Peder Pedersson ( a r r . ) .................................................. ! . 1619— 1621

IV. Linköpings län eller Hanekinds, Valkebo och 
Bankekinds härad.

Ar 1543 fanns på Linköpings gård en fogde, som hade 
under sin förvaltning Linköpings stad samt större delen av 
då indragna kapitelgods. Följande år, då dessas antal ökats 
genom fortsatt reduktion (se k. brevet den 29 juli 1544), skedde 
en omreglering, varigenom hithörande prebenden delvis blevo 
andra än förut.1 Efter 1547 upphörde dock alldeles gårds
fogdens befattning med kyrkogodsen, som i deras helhet om- 
händertogos av den landbofogde (F. 125), som dittills svarat 
för blott en del av dessa. Fedan 1543 hade emellertid fogden 
på Linköping fått under sig även ett territoriellt distrikt. 
Sedan- nämligen Gullberg den 14 okt. sagda år återkallats 
från Axel Eriksson [Bielke] (se ovan s. 325), hade detta härad 
för en tid lagts under Linköping, men då detsamma 1544 
förenades med Memming (F. 98), ersattes det av Hanekind, 
som då revocerats från samme låntagare.

Sistnämnda härad, som var delat i fjärdingar (Skebo, Blä- 
dista, Tibo och Yisbo) hade under 1500-talet i huvudsak sam-

1 Se Tab. 20 och jämför redogörelsen för de prebenden, som ingingo i F. 125. 
De av dessa, som. åren 1543— 47 tillhörde Linköpings gårdslän, förvaltades 
emellertid icke var för sig, utan voro hoplagda i elva rättaredömen, vid vilkas 
bildande ingen hänsyn tagits till ursprunget. Dessa rättaredömen voro enligt 
Östergötl. handl. 1545: N. 2 följande:

Sätuna (fem socknar i Hanekinds och Gullbergs h ä ra d )..................26 landbor
Harg (fem socknar i Åkerbo och Risinge socken i Bråbo härad) . 40 »
Landaryd (fem socknar i Hanekind och Bankekind) 19 ».
Ånestad (tre socknar i H anekind)............................................................18 >
Fittjastad (fyra socknar i V a lk e b o ) ..........................................................  7 »
Skonberga (fem socknar i Vifolka) ................................................................... 11 >
Ullevid (tre socknar i Göstring och Örberga i Dals härad) . . . .  11 » :
Alboga (två socknar i Vista h ä r a d ) ...................................................  3 »
Utdala (tre socknar i Kinda och Gamleby i S. T ju st)...........................11 ■»
Gädderstad (två socknar i Hammarkind och Ö. Husby i Östkind) . 6 »
Tannefors (S. Lars’ socken i Hanekind) .................................................. 5  . »

Summa 157 landbor

Hanekinds
härad.
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ma omfattning som i våra dagar. Dock räknades åtminstone 
tidvis Ledbergs socken, som under medeltiden tillhört Grull- 
berg och i slutet av 1560-talet införlivades med Yalkebo, till 
Hanekind, vars fogde på 1550-talet redogjorde för uppbörden 
därifrån.1 I de delar av sistnämnda härad, som på 1540- 
talet voro kronan behållna, erlades stadgeskatt (»somliga mer 
och somliga mindre»), men antalet skattebönder var obetyd
ligt eller endast tolv fullsuttna och åtta balvgårdsmän. Alla 
hemman i övrigt, utom elva hela och åtta halva kronogårdar, 
innehades nämligen av f. d. prebendelandbor, som 1545 beräk
nades till 183.2 En del av häradet eller Yisbo fjärding, i vil
ken bl. a. Yists socken ingick, innehades emellertid av Måns 
Johansson [Natt och Dag], från vilken denna förläning 1545 
(eller 1546) övergick till Johan Turesson [Tre rosor], som 
hade den kvar ännu 1548.3 Följande år var väl Hanekind 
sammanslaget med Memmings m. fl. härads fögderi (F. 98), men 
blev ånyo självständigt 1550. Ett enstaka år (1554) hörde 
Yists socken enligt k. brevet den 13 okt. 1553 samman med 
det fögderi, som delar av Bankekinds härad då bildade (F. 
107), och åren 1562—66 var samma socken förlänt till fru 
K arin  Jöransdotter [Gyllenstierna], som då var gift med 
Ivar Ivarsson  [Lillieörn] (f  1566). Sedermera innehade Ture 
B ielke några år Yists och Skeda socknar (jämte Svinstads 
socken i Bankekind) på grund av hertig Karls brev den 4 
febr. 1593, och frih. K arl O xenstierna 1626[—27?] Skeda 
socken mot avgift enligt kontrakt den 7 mars 1626, men eljes 
utgjorde hela Hanekinds härad perioden ut kärnan av ett 
fögderi, vars säte vanligen var Linköpings gård, och som helt 
eller delvis under flertalet år omfattade även Yalkebo och 
Bankekind (jfr s. 352 och 354) samt Åkerbo härad (se s. 346). 
Hela detta område ingick 1623—25 i Adam Henrik Pentz! 
arrende (se F. 98), men åren 1626—29 arrenderades det av 
Per Matsson [Stjernefelt], som då innehade även Kinda och 
Ydre härad.

1 .Tfr dock Gustaf I:s testamente den 1 juli 1560, i vilket Ledberg fort
farande hänföres till Gullberg. —  Rörande Kaga socken se ovan under Gull- 
berg (s. 347).

Österg. handl. 1545: N. 2.
3 Jfr förläningsbrev den 9 dec. 1543 för Johan Turesson på kela Hanekinds 

härad, ett förfogande, som ej torde bragts till verkställighet och i varje fall 
ej längre var i kraft efter den 12 sept. 1544, då Peder Hanssons räkenskap 
begynner.
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Fogdar i Linköpings län voro:
Bengt Skrivare1 ..................................................................... 1525[— 1529]
Anders Västgöte, 2 utn. 15292£6 .............................................. 1529— 1531
Peder Svenske, 3 utn. 1531T70 (jfr F. 1 1 3 ) .......................  1532— 1533
Peder Andersson, 4 utn. 1 5 3 3 H .........................................  1534[— 1535]
Jöran Hansson, 5 utn. 1 5 3 5 § ................................................... 1535— 1537
Arvid B jörn sson .........................................................................  1543 — 1544
Herr Nils Bruse, tilltr. 1 5 4 4 | ..............................................  1544
Per Hansson Skrivare, tilltr. 1 5 4 4 ^ ................................  1544— 1547
Peder Hööss, utn. 1548244; tilltr. s. å. L3 ...........................  1548— 1552
Kettil Nilsson [Böllja] , 6 utn. 1 5 5 1 ( ! ) f f ...........................  1553— 1556
Bengt Karlsson, utn. I556j5ö ..................................................  1557— 1560
Måns Persson Skrivare (jfr F. 1 0 6 ) .....................................  1561
Jakob H olst......................................................................................1562— 1564
Per Clemetsson7 .........................................................................  1565— 1581
Johan Kop, utn. 15811-8 .......................................................  1581— 1583
Nils Jonsson ..............................................................................  1584— 1590
Hans Eriksson8 ......................................................................... i 591— 1597
Sven Månsson9 .........................................................................  1597— 1598
Nils Jonsson, tilltr. 15981)......................................... ånyo 1598
Per M a t s s o n .............................................................................. 1599— 1606
Hans Henriksson.........................................................................  1607— 1608
Per Larsson................................................................................... 1609
Erik N i ls s o n .............................................................................. 1611— 1613
Anders Svensson, tilltr. 1613g (jfr F. 1 0 2 ) .......................1613— 1615
Nils J o n s s o n ..............................................................................1618— 1621
Adam Henrik Pentz (arr.) [jfr F. 9 8 ] ................................. 1623— 1625
Per Matsson [Stjernefelt] (arr.) [jfr F. 1 2 0 ] ..................  1626— 1629
Bengt M å n s s o n .......................................................................... 1630

F . 104.
(Tab. 1 4 -1 9 .)

- -----------  t
1 Bengt Skrivares fögderi omfattade Hanekinds, Valkebo, Bankekinds och 

Skärkinds härad.
2 Anders Västgöte redogjorde dels för Hanekinds, Valkebo och Bankekinds 

härad (Skärkind hörde då till Stegeborgs län), dels för Vifolka, Lysings, Göst- 
rings, Aska (med Skobo fjärding), Dals, Gullbergs och Bobergs härad.

3 Peder Svenske var fogde på Linköpings gård »med de härad därunder 
pläga ligga». Troligen avsågs härmed i detta fall även hela Hofs län.

* Peder Anderssons fögderi bestod av Linköpings gård och stad, Vadstena 
och Skenninge städer samt »de s e x  härad därunder ligga»;

5 På Jöran Hanssons tid voro Valkebo och Bankekind bortförlänta sedan 
1534 och Hanekind förläntes 1536, då fögderiet kom att bestå endast av Lin
köpings gård och Strå rättaredöme. Efter samma tid upphörde fögderiet för 
några år.

6 Kettil Nilsson utnämndes 28 nov. 1551 till fogde påo Linköpings gård 
och i Hanekinds härad samt 4 febr. 1552 jämväl till fogde i Åkerbo härad, men 
enligt räkenskaperna redogjorde Peder Hööss även för 1552.

7 Oaktat Johan III redan 18 jan. 1581 tillskrev Johan Kop att tillträda 
Linköpings län i stället för Per Clemetsson, har den senare avgivit räkenskap 
för år 1581.

8 Hans Eriksson redogjorde 1597 endast för vinterskatten.
9 Sven "Månssons räkenskap för 1597 omfattar endast sommarskatten. Han 

tillträdde Tuna gård 18 mars 1597 och Norsholm 15 april s. å. efter Lars 
Simonsson (F. 101).
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Linköpings Under L inköpings gård, som vanligen tillhörde ovanstå- 
gård. en(j e fögderi, men åren 1573—77 själv var ladugård under 

Stegeborgs slott (F. 89), lydde från 1589 Stångs ladugård, 
som tidigare tillhört biskopsbordet. Huvudgården hade några 
år särskilda gårdsfogdar, av vilka Olof Mikaelsson även svarade 
för ovan (s. 349) omnämnda kyrkogods. Dessa fogdar voro:

F. 105. Olof Mikaelsson, tilltr. 15458F° ..............................................  1545— 1547
(Tab. 17_18.) Jöns Eriksson [till S u ntorp]...................................................  1571— 1572

Valkebo V alkebo härad hade samma omfattning som nu och samma 
härad. socknar, om man undantager, att Ledbergs socken hitlades 

först i slutet av 1560-talet (jfr Hanekind), och att Ulrika 
socken, som tillkom först genom k. resolutionen den 9 jan. 
1736, då nybildades genom utbrytning från åtskilliga socknar 
(Nykil, Gammalkil, Kisa, Y. Eneby och V. Harg) i ej blott 
Valkebo, utan jämväl i Kinda och Yifolka härad, dit delar av 
denna socken ännu räknas. Valkebo återkallades till kronan 
efter Måns Johansson [Natt och Dags] död (1555)1 och bildade 
då ett fögderi för sig (F. 106), vars fogde var

F. 106. Måns Persson Skrivare, utn. 1555L 1 (jfr F. 1 04 ) . . . 1 5 5 5 — 15G0 

(Tab. 17.)
När denne, som redan från 1555 hade uppbörden jämväl av 

vissa bönder i Hanekinds härad (delar av Kaga, S:t Lars’, 
Skeda, Kärna och Slaka socknar), 1561 blev fogde jämväl på 
Linköpings gård, banades därigenom vägen för Valkebo hä- 

Vads förening med Linköpings län (Hanekinds härad), som 
- sedan ägde bestånd perioden ut (se F. 104). Körande förlä- 

ningar inom Valkebo må nämnas,.att fru M argareta B irgers- 
dotter [Grip] (f 1586), sedan 1563 änka efter Erik Månsson. 
[Natt och Dag], genom k. brevet den 21 juli 1565 fick Nykils 
socken, i vars besittning’ hon konfirmerades den 1 febr. 1568, 
men som tyckes blivit igenkallad, då hon 1570 gifte om sig 
med Sten Banér. På grund av k. brevet den 2 nov. 1573 
erhöll Anders K eith  44 hemman inom Kappestads och Viking
stads socknar, vilka genom k. brevet den 23 febr. 1574 ökades

1 Enligt Österg. bandi. 1555: N. 27 redovisade Måns Johansson s. å. för 
kungsfodringen från Valkebo. I  övrigt saknas uppgifter om skatten från detta 
härad under hela Gustaf I:s regering, ty de räkenskaper, som finnas i behåll 
efter indragningen till kronan, bestå endast av fragment, ur vilka nödiga upp
lysningar ej stå att vinna. Detsamma gäller för övrigt även om Bankekind, 
där emellertid skatteböndernas antal vid denna tid var mycket obetydligt 
(17).
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till 52, men en del av samma socknar var fortfarande kronan 
behållen och resten igenkallades genom k. brevet den 14 aug.
1586. Senare återfick Keith dock samma förläning (se hertig 
Karls skyddsbrev för socknarne den 3 jan. 1595). Rörande 
den del av Slaka socken, som hörde till häradet, finnes (1581) 
antecknat, att den var anslagen till »de fattiga [på hospitalet] 
och hålla de sin kapellan».

Bankekinds härad (med samma utsträckning som nu) Bankekinds 
igenkallades, från A x e l E riksson [Bielke] (se ovan s. 325) karad. 

i olika repriser. Örtomta och Björsäters socknar hemföllo till 
kronan redan 1542, men överlätos samtidigt till Johan Tures- 
son [Tre rosor], som i sin ordning fick avstå dem till Svante 
Sture i febr. 1548.1 Björsäter återkallades från honom i slu
tet av 15532 och Örtomta året därpå. Båda dessa socknar lä
des 1555 till Åkerbo fögderi (F.101), men såväl 1554 som 
1556 och närmast följande år var Björsäter förenat med det 
fögderi (F. 107), som bildats 1553 av Åtvidaberg jämte Åt- 
veds och Grebo m. fl. socknar,3 vilka först då indragits från 
Axel Eriksson. Denne miste före 1555 sina sista förläningar 
inom häradet, då Landeryds, Vårdsbergs och Askaby socknar 
jämte Askaby klosters landbor indrogos och förenades med 
Linköpings län (F. 104). Från samma tid var Bankekind följ
aktligen några år framåt delat mellan tre särskilda fögderier 
(F. 101, 104 och 107). Snart utdelades dock där nya för
läningar. Björsäter lades till K arl H olgersson [Geras] öv
riga förläning (i Skärkinds härad) redan 1561 och återkalla
des sedan ej förrän efter dennes död (1566), 1562 återfick 
Svante Sture vid Åkerbo fögderis upplösning örtomta socken, 
som även hans änka innehade 1569—71, och från 1563 hade 
N ils B irgersson  [Grip] (åtminstone tionden av) Svinstads,
Grebo och Värna socknar. Sedan vidare Iva r Ivarsson 
[Lillieörn] ( f  1566) och hans änka, fru K arin  Jöransdotter 
[Gyllenstierna] 1566 kommit i besittning av Åtveds socken,

1 Se återkallelseb revet från Johan Turesson 4 febr. 1548 och förläningsbrev 
för Svante Sture 11 febr. s. å. —  Kyrkolandbönderna i båda socknarne inne
hades 1545 av Axel Eriksson [Bielke]. Räkenskap för Johan Turessons förlä
ning där s. å. finnes i Smål. handl. 1545: N. 12.

2 Se Gust. I Reg., D. 24 (1906): s. 216, och jfr följ. not.
3 Se utv. kon. Eriks brev 19o okt. 1553, som befaller Engelbrekt Olofsson 

att vederkänna Åtvidaberg samt Åtveds, Gärdserums, Svinsta, Grebo och Björ
säters socknar, >item en socken i Hanekinde härad, then ther nämest ligger». 
Av dessa ligger Gärdserum i Tjust Socknen i Hanekind blev Yist. Räken
skapen 1554 upptager av de övriga Atved, Grebo och Björsäter, men ej Svinstad.

23— 172433. Mecldel. från Riksarkivet 2 :6 .  Almquist. Lokalförvaltningen.

I
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som jämte Åtvidaberg till följd av k. brevet den 21 aug. 
1568 (jfr 4 juli 1575) överlämnades till Jöran E riksson  
[Gyllenstierna] (fl576), upphörde alldeles det ovannämnla 
fögderiet (F. 107), vars tidigare huvudbeståndsdel och från 1560 
enda område utgjorts av denna socken och bergslag. Tillägges, 
att S igvard  Kruse till följd av k. brevet den 27 april 1565 
kom i besittning av Askaby klosters landbor, vilka fråntogos 
honom först den 20 sept. 1568, då de överlätos på Johan 
A xelsson  [Bielke] (f  1576), blir resultatet, att större delen 
av häradets ränta ånyo undan dragits kronan. Allt vad som 
fanns behållet efter 1565 räknades emellertid till Linköpings 
län, dit även övriga socknar lades allt efter som de seder
mera åter hemföllo. Men 1579 förenades hela häradet, i vil
ket dåmera inga större förläningar funnos kvar, med Åkerbo 
härad, till vars återupprättade fögderi (F. 101) det sedan 
hörde, till dess att hela detta distrikt ånyo sammanslogs med 
Linköpings län (se F. 104). Rörande förläningar inom hära
det under denna senare period kan nämnas, att Svinstads soc
ken till följd av hertig Karls brev den 4 febr. 1593 innehades 
av Ture B ielke till och med 1597 (jfr Hanekind), och att 
räntan från det övriga häradet 1595—97 delvis på grund av 
hertigens brev den 20 nov. 1594 disponerades till underhåll 
åt hertiginnan av Mecklenburg. I övrigt var det endast Åt- 
veds socken, som var undandragen kronans förvaltning. Ge
nom k. brevet den 8 juni 1601 förläntes nämligen denna soc
ken till N ils  N ilsson  [Natt och dag] till Säby (f 1613), men 
indrogs den 20 okt. 1606,1 då den lades under Åtveds koppar- 
och salpeterbruk, som dittills lytt under häradsfogden, men nu 
ånyo ställdes under en särskild fogde (F. 107), vars räkenska
per dock äro i behåll endast för ett enstaka år (1611) och vars 
befattning åtminstone med socknen som sådan upphörde 1612. 
Likväl återfinnes denna i kronoräkenskaperna endast till en 
liten del (några kronobönder), som sagda år redovisades av 
fogden i Linköpings län (F. 104). En förklaring, vart återsto
den tagit vägen, torde erhållas i hertig Johans brev den 2 nov. 
1610, enligt vilket Åtveds socken lades till bergslagen. Seder
mera uppläts detta område åt L indorm  R ib b in g  mot avgift 
i sex år enligt kontrakt den 27 maj 1626.2 Enligt k. brevet

1 Nils Nilsson fick s. d. som ersättning Linneryds gäll i Konga härad (se 
F. 154).

2 Enligt 1626 års räntekammarbok inbetalades detta år arrendet för Atvids 
socken av Arvid Larsson (på Ribbings vägnar?).
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den 9 april 1619 uppbar slutligen kammarrådet Per Banér 
någon tid räntan av Örtomta socken på sin beställning (jfr 
Skärkind).

Fogdar i Åtvidabergs fögderi, till vilket tidvis hörde även 
flera socknar inom Tjust, hava varit:

Engelbrekt Olofsson, utn. 1 5 5 3 ^ § .........................................  1553— 1554 1()7.
Erik Persson1 ..............................................................................  1554— 1563 (Tab. 16—17).
Engelbrekt Olofsson, till t r. 1 5 6 3 - ............................ånyo 1563— 1565
Hans Olofsson, tilltr. 1610| och avgick 1 6 1 2  . . . .  1610— 1612

V. Bobergs och Aska härad.
»

Joen Olsson [Gyllenhorns] förläning i Aska härad (se ovan 
s. 324) indrogs 1543,2 och samtidigt igenkallades för en tid från 
fru Ebba E rik sd otter [Vasa] större delen av Bobergs härad.
Till en början fingo dessa till kronan hemfallna län en ge
mensam fogde, som dock redan följande år redovisade endast 
för Bobergs härad, medan Aska låg till Linköpings län (F.
104). Men sedan fru Ebba 1545 återfått förstnämnda härad i 
dess helhet,3 vilket hon sedan behöll till sin död i oktober 
1549, blev Aska ett eget fögderi (F. 108), till vilket hörde 
även ett par socknar i Dals härad, vilka dock bortföllo redan 
1547. Däremot tillkom 1551 ånyo Bobergs härad, och sedan 
Aska 1553 och 1554 fördelats på två andra fögderier (se s.
359), blev Boberg huvudbeståndsdelen i nedan nämnda fögderi •
(F. 108).

B obergs härad, som av ålder var fördelat i Kloekrike, Bobergs 
Vallersta, Fornåsa och Skobo 4 fjärdingar, hade under större kärad, 
delen av 1500-talet ett område, som var betydligt mera vid
sträckt än nu. Dit hörde nämligen utom de socknar, som 
ännu diträknas, och av vilka några överskrida häradsgränsen- 
och således delvis ligga i andra (Aska och Gullbergs) härad, 
även Tjällmo socken, som småningom lades till Finspångs län, 
dit den administrativt hänfördes i sin helhet först 1579, ehuru

1 Avgav 1554 räkenskap gemensamt med Engelbrekt Olofsson.
2 Gast. I Reg., D. 15 (1893): s. 493.
8 Endast landgillet av kyrkolandbönderna var kronan bebållet.
4 Med Skobo fjärding i Boberg, som bör noga skiljas från Skobo fjärding i 

Aska (jfr s. 358), menas den norra delen, till hvilken hörde Tjällmo socken



356 Fögderiindelningen i Östergötland.

en fjärding alltifrån 1560-talet varit förenad med den egent
liga bergslagsbygden.

Huvudskatten i Boberg utgick efter sättingtal. Här lika
som eljes i häradena västanstång betalades i stället för de i 
östanstång brukliga sommarnöts- ocb vinternötspenningarne 
en penningskatt under namn av »arbetspenningar» (här en 
mark danskt mynt). Förhållandevis voro naturapersedlarne 
högt upptagna, men detta ersattes av ett mindre antal. Där
emot var kvickskatten, vilken som vanligt utgick efter gärde
tal, ovanligt dryg, emedan i varje gärd räknades blott fyra 
(i stället för sex) sättingar, ehuru persedelbeloppen (en ko, 
fyra får och två gäss) ej synnerligen mycket understeg det 
på andra orter vanliga.1

Ännu i början av 1550-talet räknades till Bobergs fög
deri hela Tjällmo socken och även häradets övriga socknar 
dithörde, om man undantager, att Klockrike fjärding 1553— 
54 låg under Norrby gård, som då hade egen fogde (F. 109) 
och först 1555 blev säte för häradsfogden. Sedan, emellertid 
Norrby hus 1568 avbränts, blev hela fögderiet förenat med 
Gullberg (F. 102), och samma var förhållandet med det egent
liga. Bobergs härad även 1571 och 1573—77. När fögderiet 
återupprättades 1578, lades till detsamma även Yifolka härad, 
som sedan med undantag av vissa år var förenat med Boberg 
långt in på 1600-talet (jfr s. 368). År 1588, då Tjällmo 
(jämte Godegårds berg) tillfälligtvis tyckes hava ånyo hit- 
hört, tillsattes ännu en gång en särskild gårdsfogde på Norr
by gård,2 som dock redan 1591 åter lades till häradsfögderiet, 
men 1593 skedde en ny och betydligare avsöndring, sedan 
H ogensk ild  Bielke, som redan genom k. brevet 27 dec. 
1576 bekommit 36 gårdar i Skeppsås’, Valler stads, Fornåsa 
och Egbyborna socknar och senare fått denna förläning ökad 
till 109 gårdar i förenämnda socknar samt i Lönsås och 
Kristberg, genom hertig Karls brev den 30 maj 1593 för- 
läntes med Lönsås’, Kristbergs och Egbyborna socknar i de
ras helhet3 (jfr rörande Askadelarne av sistnämnda båda 
socknar nedan s. 360). Sedan denna förläning igenkallats

1 Österg. han dl. 1543: N. 2.
2 Enligt Östergötl. handl. 1581: N. 15 lades då, fyra hemman som avelsgård 

under Norrby, som alltså troligen vid samma tid var återuppbyggt.
3 Jfr hertigens brev 7 juni 1593 till fogden Kristoffer Bagge, att herr Hogen

skild skulle få uppbära räntan av sin förra förläning, »som han några år mist 
haver».
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1598, blev fögderiet 1599 ånyo sammanslaget med Gullberg 
(F. 102), ocb denna förening ägde sedan bestånd ännu 1606, 
ehuru dessemellan Boberg och Vifolka haft egen fogde 1601— 
03. När räkenskaper ånyo möta 1611, utgjorde dessa båda 
härad ett självständigt fögderi, från vilket dock Kristbergs 
socken då var utbruten och lagd till Ullasa gård, där Valen
tin Hansson då residerade som fogde över Hogenskild Bielkes 
förbrutna gods. Detta fögderi minskades 1613 genom Vifolka 
härads frånskiljande (se F. 116). Är 1622 blev även fögderiets 
återstående område eller Bobergs härad delat, sedan Fornåsa 
och Elvestads socknar genom kontrakt den 11 april 1622 (pro- 
longerat på tre år den 16 mars 1625) utarrenderats till förut
varande fogden Simon Arentsson. Övriga socknar fingo sam
tidigt en annan fogde, men utarrenderades den 28 okt. 1623 
(jfr 14 juni 1626) till Regina Basilier, vars kontraktsenliga 
rätt från och med 1627 övertogs av sonen, Niklas Basilier, 
som innehade arrendet av »Norrby län» ännu 1630.1

Fogdar i detta fögderi hava varit:

Johan Beriesson, utn. 1523f§ .
Erik Skrivare, utn. 1543 y  . . .
Jöns K o r p .....................................
Esbjörn Persson, utn. 1551 u® . 
Jakob Holst, utn. 1555 ^  . . . 
Johan Siggesson, utn. 1560 .
Nils S lä t t e .....................................
Erik O lo fsson ................................
Lars Joensson................................
Anders B irgersson .......................
Mikael O lo fsson ............................
Anders Månsson (jfr F. 102) 
Kristoffer Bagge, utn. 1591 l® .
Didrik H araldsson .......................
Torkel Andersson,2 avgick 16042g2

Håkan Persson3 ............................
Simon A re n tsso n ............................

Henrik Isa k sson ............................

1 5 2 3 — 1 525  F. 108. 
1 5 4 3 — 1 544  (Tab.17— 19). 
1 5 4 5 — 1 55 0  
1 5 5 1 — 1 5 5 4  
1 5 5 5 — 1559

.......................  1560— 1561

.......................  1562— 1563

.................. *  1564— 1566

.......................  1570

.......................  1572

.......................  1578— 1590

.......................  1591— 1594

.......................  1595— 1597

.......................  1597— 1598
och 1601— 1604

........................ 1611— 1612
.................. 1612[— ]1621

[och (arr.4) 1622— 1627] 
.......................  1622— 1623

1 Norrby gård tillhörde hertig Johans arvgods (k. br. 31 juli 1605) och kom 
efter hans död (1618) vid arvskiftet 31 juli 1619 på konung Gustaf Adolfs lott.

2 Uppbar endast vinterskatten. Jfr. F. 102.
8 Avgav 1612 års räkenskap gemensamt med sin efterträdare Simon Arents

son.
4 Endast Fornåsa och Elvestads socknar.
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Regina Basilier ( a r r . ) ......................... ........................ ....  1624— 1626
Niklas Basilier (a r r .) .....................................................................  1627— 1630

Norrby hus. N orrby gård (i Brunneby socken), som vanligen var sätet 
för fogden i ovanstående fögderi, hade nedannämnda år egen 
gårdsfogde (F. 109). Denne hade 1550 under sin förvaltning 
hela Bobergs härad, men 1553—54 endast den s. k. Klockrike 
fjärding, som bestod av Klockrike, Elvestads och Brunneby 
socknar i Bobergs samt Flistads och Ljungs socknar i Gull- 
bergs härad. Detta distrikt uppgick 1555 i häradsfögderiet, 
därigenom att den dittillsvarande fogden på Norrby då fick 
under sig även det sistnämnda. Aren 1588—90 hade gårds
fogden på Norrby blott godset med underlydande, som dock 
omfattade spridda hemman i ej mindre än femton socknar. 
Håkan Persson, som 1607—08 där hade sitt säte, var då (och 
tidigare) fogde över hertig Johans arvgods inom hela pro
vinsen. Norrby »län», som därefter tillhörde furstinnan Maria 
Elisabets livgeding (se heirathskontraktet den 23 febr. 1611 
och k. brevet den 11 juni 1618), innehades efter hennes död 
1620—23 enligt kammarens kontrakt den 14 febr. 1620 av 
greve F ilip  [Ernst] av M ansfeld, vilken vid samma tid var 
anställd som överste i svensk tjänst, men redan kort därefter 
torde återvänt till Tyskland, där han dog 1631.1

Fogdar:

F. 109. Håkan L a r s s o n ...............................................................................  1550
(Tab. 17— 19). Jakob H olst......................................................................................... 1551— 1554

Måns Heliesson  ..........................................................................  1588— 1590
Håkan Persson (jfr F. 124) . . . .% ................................... 1607— 1608

Aska härad. A ska härads norra del kallades Skobo fjärding. Denna 
omfattade Godegårds socken, som numera räknas till Fin- 
spånga län, samt Motala och Nykyrka (Västra Ny) jämte 
delar av Kristbergs' och Vinnerstads socknar. I den södra de
len, vars omfattning ej senare undergått någon väsentlig för
ändring, var likväl sockenindelningen olika mot nu. Västra 
Stenby var nämligen ännu fördelad i Stens och Kälvestens 
socknar, Hofs socken ansågs ligga utanför häradet (i Dal och 
Göstring), varemot S:t Per helt och hållet hithörde. Den 
del av Strå, som räknas till Dals härad, var på 1500-talet en

1 Se k. br. 28 aug. 1623 till ståthåll. Lindorm Ribbing att vederkänna 
Norrby hus och län från greven av Mansfeld (Kammarregistr.).
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självständig socken (Broby), och Strå kan på detta sätt då 
sägas i sin helhet hava tillhört Aska härad.

Huvudskatten utgick här liksom i kringliggande härad på 
1540-talet efter sättingtal, men var för varje fullsätting i 
allmänhet lägre än motsvarande persedelbelopp i kringlig
gande härad.1 I och för kvickskatten ingingo sex sättingar 
i varje gärd. Fodringen utgjordes efter mantal. Ledungs- 
laman betalades däremot efter jordetal med fyra penningar 
för var åtting jord, men ovisshet rådde om storleken aV 
sistnämnda begrepp.2 Kronobönderna (55) hade slutligen 
»ingen ordinants, huru de sin skatt utgöra skola». Denna 
utgick därför ännu 1543 »efter som de av ålder skattlagde 
varit».

När Aska i första hälften av 1550-talet utbröts ur Aska 
och Bobergs dittills gemensamma fögderi (F. 108), lades en 
del av häradet under Vadstena slott (se F. 111) och en annan 
del under Motala gård (F. 112). Ar 1562 upprättades ur 
förstnämnda område ett tredje fögderi (F. 110), som till en 
början omfattade, utom Aska härad söder om Boren och Mo
tala ström, även Dals oeh Lysings härad. Detta fögderi upp
löstes dock redan 1564, och när det 1566 återupprättades, be
stod det blott av Dals och ovannämnda södra del av Aska 
härad. Härtill lades 1569 även Skobo fjärding med undantag 
av Godegårds socken (jfr F. 77), men samtidigt förlänades 
Egbyborna socken tilL Svante Stures änka, Märta E riksdotter 
[Leijonhufvud] ( f  1583), från vilken denna socken sedan igen
kallades 1572. Vissa av de följande åren (1571 och 1573—74) 
hithörde ånyo Lysings härad, andra år (1572 och 1575—77) 
bildade detta härad jämte Dals härad ett eget fögderi (F.

1 Arbetspenningarne för varje fullsätting voro endast tolv skillingar mot en 
mark danska i Boberg och två mark i Lysing och Dal. A v smör erlades 14 
markpund och av fläsk ett lispund (mot resp. 15 markpund och l */2 lispund i 
Boberg). Inga medföljespenningar förekommo.

2 »Och är vetandes, att åttingarne icke alla äro lika stora, och icke veta 
heller bönderna att ogöra rätt reda, huru mycket var åtting gäller.» Österg. 
handl. 1543: N. 2. A  en bilagd minnessedel är emellertid antecknat, att med 
en åtting borde förstås en åker med tolv alnars bredd och två tunnors utsäde. 
Enligt Österg. handl. 1543: N. 6 var åttingen i Vifolka härad viss del av full- 
sutten gård, men icke som man av namnet skulle förmoda en åttondedel, utan 
blott en sjättedel av hel sätting: »Desslikes utgörs en partsel utav samma 
härad, kallas ledungslamanspenningar, vilken partsel uti fordom tid skulle 
vara ett bevis, huru mycken jord var skattebonde hade, så att dé plägade giva 
av var åtting jord fyra penningar och sex åttingar borde utgöra en hel sätting, 
men nu äro samma åttingar ovissa, huru många de äro, utan de utgöras efter 
mantal.»
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115), så att Aska ensamt utgjorde ett förvaltningsdistrikt för 
sig (F. 110), men från ock med 1578 voro Aska ock Dal ånyo 
sammanslagna, ock denna förening räckte sedan, med undantag 
av 1591, då Aska körde till Bobergs fögderi (F. 108) ochDal 
låg under Vadstena slott (F. 111), ända inpå 1620-talet. Aren 
1593—97 var kela Egbyborna socken på grund av kertig Karls 

• brev den 30 maj 1593 förlänt till H ogenskild  B ielke 
( f  1605), som i denna socken egde Ulfåsa gård ock redan på 
1'580-talet därunder kaft i förläning åtskilliga gårdar i Asks, 
Motala, Vinnerstads, Egbyborna ock Kristbergs socknar (jfr 
rörande Bobergsdelarne av sistnämnda båda socknar ovan s. 
356). Ar 1598 blev dåvarande häradsfogden redogörare jäm
väl för Vadstena slott, till vilket dittills kört blott Vadstena 
stad ock Hofs gård (i Göstrings kärad), samt Starby ock 
Kedevads (Kedve) ladugårdar. Fogdarne i detta län även efter 
samma tid redovisas därför härnedan under F. 110. På 1620- 
talet delades Vadstena län i ej mindre än nio olika arrenden, 
av vilka de flesta dock uppkörde inom ett par år.1 Härigenom 
inskränktes det egentliga slottslänet till Hageby ock S:t Pers 
socknar, ock även detta län ändrade karaktär, sedan slotts
fogden själv fått detta område på arrende genom kontrakt 
den 1 juli 1626. Övriga arrendedistrikt voro:

1) Motala ock Nykyrka socknar, som enligt kontrakt den 2 
april 1625 utarrenderades till Anders G-oos (1. Göde) på 
två år (för tiden 1627—30 se nedan);

2) Kälvestens, Asks ock Egbyborna socknar, som utarren
derades till Nils Nilsson genom kontrakt den 3 juni 1625 
på tre år;

3) Varvs ock Styra socknar, som utarrenderades till Nils 
Persson den 3 juni 1625;

4) Västra Stenby ock Vinnerstads socknar samt Askadelen av 
Kristbergs socken, som förpaktades till Lars Månsson 
den 2 mars 1625;

5) Fivelstads ock Helgona socknar, som utarrenderades till 
Per Andersson den 6 okt. 1625, men för vilka icke desto 
mindre slottsfogden Lars Svensson redogjorde 1626 enligt 
samma års räntekammarbok;

6) Orlunda, Hofs, Strå ock Broby socknar, av vilka den 
sistnämnda, som numera utgör en del av Strå, räknades

De äro å Tat». 19 betecknade dels med 110, dels med 110: 1 — 8, som ne
dan i arrendelängden motsvaras av 1 )— 8).
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till Dals härad. Av dessa socknar utarrenderades Or
lunda tidigare än de övriga eller redan den 23 maj
1624 till Henrik Isaksson, som enligt kontrakt den 18 
januari 1625 även fick sig upplåten skatten från de 
senare;

7) örberga socken (i Dals kärad) utarrenderades till Jöns 
Isaksson den 18 januari 1625 på två år, efter vilkas slut 
denna socken lades till Knut Jönssons arrende (se 110:8);

8) Bogslösa, Väversunda, Herrstads, Källstads ock Nässja 
socknar (alla i Dals kärad) utarrenderades den 3 juni
1625 till Knut Jönsson, som sedan 1624 arrenderade 
även Stora Aby ock Ödeskogs socknar i Lysings kärad, 
och som 1627 övertog arrendet jämväl av Örberga socken 
(se 110: 7).

De flesta kontrakt, som ovan citerats, voro ställda på två 
år, och utlöpte således med år 1626 eller i förra hälften av 
1627. Genom nytt kontrakt den 27 juni 1627 övertog därefter 
Peder Eriksson (med undantag av det ovannämnda egentliga 
slottslänet) alla dessa arrenden, av vilka dock de två sist
nämnda (7  ock 8) tillföllo honom först 1628. Den nye för- 
paktaren kade likväl en kompanjon i den ovannämnde Nils 
Nilsson, vars treåriga arrende av Kälvestens, Asks ock Egby
borna socknar ej uppkörde förrän med 1627 års slut, ock som 
genom kontrakt den 20 febr. 1629 ensam övertog kela arren
det. Någon räkenskap för hans förvaltning 1629 blev dock 
icke inlämnad, och föJjande år (1630) lågo Aska och Dals kä
rad under slottsfogden på Vadstena, men utarrenderades åter
igen enligt kontrakt den 7 dec. 1631 för två år till handels
mannen Anders Mattsson i Norrköping.

Fogdar i det fögderi, i vilket Aska enligt ovanstående redo
görelse alltifrån 1562 utgjorde huvuddelen, voro följande:
Arvid Nilsson (jfr F. 115). .
Måns Andersson.........................
Nils H åkansson.........................
Per Ambjörnsson (jfr F. 115)
Kristoffer J o n s s o n ....................
Per Am björnsson....................
Kristoffer Jonsson . . . .
Erik Knutsson..............................
Kristoffer Jonsson....................
Kristiern M attsson ....................
Jon Nilsson...................................

. . 1562— 1563
• • 1 5 6 6  (Tal>. 17— 19).
. . 1 5 6 7 — 1 570
. . 1571

...........  1572
ånyo 1573— 1574 
ånyo 1575— 1577 
, . . 1578
ånyo 1579— 1580 

. . 1581— 1583
, . . 1584— 1588

e



Vadstena
slott.
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Nils L a r s s o n .................................................................................... 1589— 1590
Kristoffer J o n s s o n ................................................................ånyo 1592
Olof Olofsson, utn. 1593 ̂ ........................................................  1593— 1596
Börje Jönsson [Rosenstråle] (jfr F. 1 1 1 ) .............................. 1597— 1599
Sven Jon sson !.................................................................................... 1600— 1603
Lars Pryss J .................................................................................... 1603
Jöns P e r s s o n ................................................................ ....  1604[— ]1612
Per Larsson . .............. ..............................................................1612— 1617
Lars Svensson (jfr ovan 1 1 0 :5 ) ......................................................1618— 1629
Hans Olsson ...............................................................................  1630

Vadstena slott uppfördes på 1540-talet. Redan på 1520- 
talet talas dock om Vadstena gård, som i förra hälften av 
förstnämnda årtionde låg under fogden i Hofs län. I sep
tember 1545 övertogs emellertid förvaltningen av Hofs, Starby 1 
och Vadstena gårdar av en särskild fogde, som vid sin sida 
hade en redogörare för slottsbyggnaden.

På hösten 1546 förenades dessa båda befattningar därigenom 
att Joakim Bulgrin, som dessförinnan blott varit byggmästare, 
då jämväl blev fogde. Till slottsfögderiet hörde åtminstone 
från 1550-talet och framgent Vadstena stad samt åren 1550 
—52 Sundbo härad i Närke och 1551—52 även Örberga och 
Nässja socknar i Hals härad. År 1553 frånskildes emellertid 
ej blott dessa områden, utan även Hofs gård, som då fick egen 
fogde. Men 1555—61 och 1564—65 hörde under Vadstena 
slott hela Dals samt södra delen av Aska härad. Övriga år 
hörde under slottet, utom staden, blott två ladugårdar, näm
ligen den ovannämnda Starby gård i S:t Pers samt (från 
1561) Kedevad i Strå socken. 3 Men 1572 hitlades ånyo 
Hofs gård, som sedan till 1625 var förenad med slottslänet, 
varjämte Motala gård och kvarn från förstnämnda år mesta
dels omtalas som hithörande. Slottsfogden på Vadstena mottog 
därjämte från 1573 under några år redovisning från Nors- 
holms, Kungsbro, Norrby och Norrköpings gårdar, men detta 
förhållande upphörde för Kungsbros vidkommande redan 1578 
och för de övriga i varje fäll före 1570-talets utgång. 3 Från 
1598 blev häradsfogden i Aska och Dals härad tillika slotts-

1 På, Starby fanns dock 1545 (före 13/e) en särskild gårdsfogde, Nils Arvids
son, som för detta år avgivit en självständig räkenskap. Sedermera omtalas 
Joen Jute både 1561 och 1569 som ladugårdsfogde på platsen, men denne redo
visade till slottet. Starby avbrann 1572. Se k. brevet 9 sept. 1572 till 
fogden Erik Jonsson.

2 Vid Kedevad fanns 1561— 65 en underfogde vid namn Lasse Marbo, och 
dennes efterträdare 1569 hette Jöns Jönsson.

3 Österg. handl. 1574: N:o 8 . Jfr Kungsbro inventarium 3 sept. 1578.
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fogde, och sistnämnda befattning upphörde således att utgöra 
någon syssla för sig (se F. 110). Ladugårdarne lågo emel
lertid fortfarande under slottet, till dess att Starby den 29 
mars 1625 utarrenderades till slottsfogden Lars Svensson och 
borgmästaren Arvid Håkansson. Det ursprungliga kontraktet 
lydde på fyra års tid och ett arrendebelopp av 400 daler, 
men villkoren ändrades i dec. 1627 till 350 daler i sex år.

Slottsfogdar voro (1545—99):
Lasse Jute, tilltr. 1545 ..............................
Nils Bagge, tilltr. 1546 2-3 . . . . . . . .
Joakim Bulgrin, tilltr. 1546 Tsc ....................
Joen Karlsson [Blå falk] utn. 1555 2£  . .
Arvid H åkansson.................................................
Erik O lo fs s o n ......................................................
Olof A rvidsson......................................................
Nils E sk ilsso n ......................................................
Arvid N i l s s o n ......................................................
Per Ambjörnsson.................................................
Påvel Eriksson [Rosenstråle] .........................
Erik Jonsson.................................. ....  . . . .
Bengt Karlsson [Hjortbufvud].........................
Anders G r i s ...........................................................
Bengt Knutsson......................................................
Nils Arvidsson [Gyllenållon], tilltr. 1594 L3
Gustaf Eriksson, utn. 1596 \ .........................
Börje Jönsson [Rosenstråle] (se F. 110)

1 5 4 5 —  1 54 6  F. 111. 
1 546  (Tab.17— 18).

1 5 4 6 —  1 55 4  
1 5 5 5 — 1561

1 562
1 564
1 56 5
1 56 6  

1 5 6 7 — 1 568
1 569

1 5 7 0 — 1571
1 572

1 5 7 3 — 1577
1 5 7 8 — 1587
1 5 8 8 — 1 594
1 5 9 4 — 1 59 5
1 5 9 6 — 1597
1 5 9 8 — 1 599

På M otala gård omtalas en fogde 1552. Två år senare Motala gård. 
lades under gården Motala, Nykyrka och Godegårds samt de
lar av Kristbergs och Vinnerstads socknar eller den s. k. Skobo 
fjärding, som 1555 inom sitt område räknade 121 bönder av 
alla slag. På 1560-talet (antagligen redan 1561, men säkert 
före 1567) frånskildes Godegårds socken, som därefter tillhörde 
Sundbo härad i Närke (F. 77), och 1569 uppgick hela det öv
riga fögderiet i Aska och Dals härads fögderi (F. 110).

Fogdar på Motala gård voro:
1 5 5 2 — 1 555  F. 112. 
1 5 5 6 — 1 5 5 9  (Tab. 17.) 

1 5 6 0 [— ]1 5 6 2  .
1 56 4  

1 5 6 5 — 1568

1 I Österg. register uppgives, att Jöran Olsson, som 1561 var fogde i Vifolka 
härad (F. 117), detta år tillika varit fogde på Motala gård (»för Vifolka härad 
med mantalsboken af Motala gård»); I  saknad av räkenskaper kan riktigheten 
härav ej kontrolleras, men skäl tala för att uppgiften är felaktig.

Sven Bondesson..................................
Per Jonsson Skrivare, utn. 1555 ^
Arvid Larsson 1 ..................................
Per N ils s o n .......................................
Kristoffer ’ Jönsson.............................
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VI. Hofs län eller Dals, Lysings, Göstrings och Vifolka
härad.

I hela del område, som räknades till Hofs län, utgjordes på 
1540-talet huvudskatten enligt sättingtal, kvickskatten efter 
gärdetal (med sex sättingar i gärden) och ledungslaman efter 
mantal. Inom varje härad voro emellertid persedelbeloppen 
delvis väsentligt olika. Vid sidan av »arbetspenningar», som 
överallt utgingo med det förhållandevis betydliga beloppet 
av två mark danska utom i Vifolka, där de utgjorde 24 skil- 
lingar (IV 2 mark), betalades även »medföljespenningar» efter 
olika taxa. Om sålunda penningskatten var ovanligt dryg, 
voro däremot flera naturapersedlar upptagna lägre än som 
var vanligt på andra orter. I  gärdeskatten ingick, utom kor, 
gödda galtar, får, gäss och höns, även »gåskorn», som eljes ej 
förekom inom provinsen.1

Hofs län indrogs från Abraham  E riksson  [Leijonhufvud] 
den 17 au g. 1543.2 Redan tidigare fanns här dock en kunglig 
fogde, som avsattes den 2 okt. 1542. Till länet, som åren 
1543—49 i sin helhet utgjorde ett fögderi (E. 113), inom vil
ket dock en särskild gårdsfogde fanns på Alvastra (se P. 118), 
räknades 1545 Vadstena slott, som då var säte för fogden. 
Den 13 sept. samma år frånskildes såväl Vadstena som Hofs 
och Starby gårdar (se F. 111). Ar 1550 delades fögderiet, 
därigenom att Dals och Lysings härad bildade ett (F. 115) 
samt Vifolka och Göstrings härad ett annat fögderi (F. 116), 
och efter samma tid fanns således ej längre något Hofs län, 
om man ej därmed vill beteckna Hofs gårdslän, som åren 
1553—70 hade egna fogdar, och som åren 1564—65 omfattade 
även Lysings härad (F. 114).

Sedan Hofs gård 1571 lagts under Vadstena slott (F. 111) 
och denna förening ägt bestånd även efter sammanslagningen 
med Aska och Dals härads fögderi (F. 110), utarrenderades 
gården enligt kontrakt den 22 mars 1625 för fyra år mot ett 
arrende av 340 daler till Måns Andersson, som den 31 okt. 
1627 fick prolongation på sex år.

1 Österg. handl. 1543: N. 6 .
2 Rörande Dals härad 1537 se F. 127.
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Fogdar i hela Hofs län hava varit:

Gudmund Persson [ S lä t t e ] .............................
Arvid Joensson, utn. 1526 2gS ........................
Peder Svenske (jfr F. 104) 1 ....................
Jöns Andersson, utn. 1534 254 ........................
Nils Persson,2 utn. 1536 \3.
Lasse Pedersson, avsatt 1542 T2b.
Nils Eskilsson V ä s t g ö te ..................................
Olof Eskilsson, utn. 1547 .........................

Gårdsfogdar på Hofs gärd voro:
Joen Svensson .................................................
Mårten Jöransson............................................
Gerd Månsson, tilltr. 1554 § ....................
Håkan Larsson .................................................
Lars Svensson, utn. 1560 .........................
Björn Andersson (jfr F. 1 1 5 )3 . . . .
Lars N ilsson ......................................................
Måns Andersson [jfr F. 116] (arr.) . .

— 1526 F . 113. 
1526— 1529 (Tab< 17) 
1529— 1531 
1534— 1536

1543— 1546
1547— 1549

1 5 4 4 — 1 54 5  F. 114.
1 5 5 3 —  1 55 4  (Tab.17— 19.)
1 5 5 4 —  1559  

1 56 0
1 56 0 — 1561
1 5 6 2 — 1566
1 5 6 7 — 1 57 0
1 6 2 5 — 1 63 0

Dals härad, av vars socknar hithörande del av Strå om- Dals härad, 

fattade Broby numera försvunna kyrkosocken (kyrkan revs i 
slutet av 1600-talet) och S:t Per i sin helhet räknades till Aska 
härad, men som i övrigt hade sin nuvarande omfattning, var 
åren 1550—54 förenat med Lysings härad, om man undantager 
Örberga och Nässja socknar, som 1551—52 lågo under Vadstena 
slott (F. 111).4 Sedermera kom hela häradet att förenas med 
Aska härad (F. 110 och 111), vars öden det delade perioden 
ut, bortsett från de enstaka år (1572, 1575—77 och 1591), då 
en tillfällig sammanslagning med Lysings härad åter kom till 
stånd. På sätt och vis kan en dylik förening sägas hava ägt 
rum även åren 1625—27, då större delen av Dals härad hade 
samma arrendator som Lysings härad (se F. 110: 8).

1 Peder Svenske inlevererade redan 1527 tillsammans med Peder Knutsson 
hjälpskatten från Hofs län. S. å. avlämnade Arvid Joensson sakören från 
samma distrikt. RKB. Sannolikt kvarstod den förstnämnde som fogde här 
till 1534, även sedan han tillträtt samma syssla i Linköpings län (F. 104).

2 Endast i Dals härad och på Visingsö.
3 Av Lysings härad uppbar Björn Andersson blott vinterskatten. Sommar

skatten uppbar Erik Jönsson (F. 115).
4 Olika delar av Örberga och Nässja samt Källstads socknar räknades på 

1540- och 50-talen till skilda fögderier. Ehuru dessa socknar å Tab.'17 an
givas tillhöra F. 108 och 104 resp. år 1543 och 1544, räknades vissa hemman 
till F. 113 i likhet med Dals härad i övrigt. Åren 1551— 52 lågo förstnämnda 
två socknar till F. 111, och ännu 1554 dithörde fem gårdar i Örberga, Strå 
och Källstads socknar, medan dessa annars tillhörde F. 115.



Lysings
härad.

F. 115.
(Tab. 17— 18
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L ysin gs  härad hade samma utsträckning som nu, men av 
de nuvarande socknarne tillkom Trehörna först i mitten av 
1600-talet, då densamma bildades av dels vissa hemman (7x/8 
mantal) i Åby socken inom detta härad, dels genom utbryt
ning från ett par socknar i Norra Vedbo. Harstad var (som 
nu) delat mellan Lysings och Göstrings härad.

Efter skilsmässan från Dals härad 1555 bildade Lysing en
samt ett fögderi, vars självständighet dock genom sammanslag
ning med tillgränsande områden vissa år upphörde. Så var 
fallet åren 1562—63, 1571 och 1573—74, då häradet uppgick 
i Aska och Dals fögderi (F. 110), och 1564— 65, då det låg 
under Hofs gård (F. 114). Men de mellanliggande åren fun- 
nos särskilda fogdar dels för Lysing ensamt (1566—70), dels 
för detta härad i förening med Dal (1572 och 1575—77). 
Samhörigheten mellan sistnämnda båda härad upphörde 
dock 1578, då Lysing lades till Göstrings härads fögderi (F. 
116), och kom sedan ånyo till stånd blott enstaka år (jfr ovan 
s. 365). Några större förläningar funnos under perioden 
icke inom Lysing, om man undantager, att Ödeshögs socken 
den 10 aug. 1599 uppläts åt E rik  Brahe, som innehade den
samma under år 1600. Genom kontrakt den 29 juli 1624 ut
arrenderades Äby och Ödeshögs socknar ursprungligen på ett 
år till Knut Jönsson, som sedan fick prolongation den 18 
sept. 1627 på två år, den 1 juli 1628 på ytterligare ett år 
från sista kontraktets utgång och den 20 juli 1631 på ett år. 
Då samme man genom kontrakt den 3 juni 1625 arrenderade 
även Väver sunda och Herr stad samt enligt räkenskaperna upp
bar skatten 1625—27 jämväl från Rogslösa, Källstads och 
Nässja socknar samt 1627 från örberga (alla i Dals härad) 
kommo på detta sätt delar av Dals och Lysings härad att 
under samma tid utgöra ett gemensamt förvaltningsdistrikt 
(F. 110: 8), som för de närmast följande åren var inskränkt 
till de båda Lysingssocknarne. Rörande arrendet av övriga 
socknar i Lysing se nedan under Göstring (s. 368).

Under de år, då Lysing ensamt eller i förening med Dal 
bildade eget fögderi, funnos där följande fogdar:

Måns B a g g e .................................................................................. 1550
) Lasse V ästgöte.............................................................................  1551

Påvel Svensson, utn. 1551 ^ .................................................  1552
Arvid Nilsson (jfr F. 1 1 0 ) ..................................................  1553— 1563
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Björn Andersson'(se F. 114) 1 ............................................  1564— 1565
Erik Jönsson 1 ............................................................................... 1566— 1569
Mats Broms2   1570
Per Ambjörnsson (jfr F. 1 1 0 ) .................................................  1571— 1574
Nils Hansson.................................................................................... 1575— 1577

G östrin gs härad (med samma utsträckning som nu) ut- 
bröts ur Hofs län 1550 och bildade då tillsammans med Vi- 
folka härad ett fögderi (F. 116), som så gott som oavbrutet 
ägde bestånd perioden ut, ehuru omfånget under tidernas lopp 
undergick åtskilliga förändringar. Ären 1559—61 och 1565 
—67 utgjorde sålunda Vifolka ett eget fögderi (F. 117), och 
Göstring var då ensamt ett förvaltningsområde för sig. När 
sedermera Vifolka 1578 förenades med Bobergs härad (F. 108), 
lades Lysings härad tillsammans med Göstring, och denna 
förening bibehölls sedan med undantag av år 1591, då även 
sistnämnda härad låg under fogden i Boberg (F. 108). Vid 
återupprättandet av Göstrings fögderi 1592, hänfördes åter 
dit Lysings och Vifolka härad, men det senare bortföll ånyo 
1594. Åren 1598—99 hade härvarande fogde förvaltningen 
även av oförlänta socknar i Norra Vedbo (jfr F. 162). Längre 
fram eller åren 1613—17 tillhörde Vifolka ännu en gång detta 
fögderi (F. 116).

Av förläningar inom Göstring må följande nämnas. Rinna 
socken var sedan 1593 Lörlänt till A rv id  G ustafsson [Sten
bock], som ägde det i trakten belägna Boxholms gods och 
som innehade socknen ännu 1596, då han dock uppbar blott 
vinterskatten, innan förläningen indrogs den 11 juni (jfr her
tig Karls brev till fogden 29 aug. s. å.). Sedermera för- 
läntes såväl Rinna och Ekeby socknar som Boxholms gård 
till följd af k. brevet den 9 juni 1603 åt Herman Wrangel 
(vid den tiden ryttmästare vid Östgöta ryttare),3 som fortfa
rande var i besittning av denna förläning 1605, efter vilken 
tid räkenskaper saknas för åtskilliga år. När sådana ånyo 
möta 1611, var Rinna återkallad, men Ekeby socken inne
hades på grund av k. brevet den 18 dec. 1609 av Lindorm 
Ribbing, som då ägde Boxholm och antagligen behöll för-

1 Björn Andersson uppbar även vinterskatten 1566, men sommarskatten s. å. 
uppbars av Erik Jönsson.

2 Tillsatt av ståthållaren Jakob Turesson [Rosengren] till följd av k. full
makt 1 apr. 1569.

3 I  riksregistr. är brevet infört under den 7 juni ocb läntagaren kallas 
Mauritz Wrangel.

Göstrings
härad.
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läningen till. sin död (1627). — Genom kontrakt den 24 mars 
1625 utarrenderades Göstrings och Lysings härad (med un
dantag av Aby och Ödeshögs socknar) till Måns Andersson 
och Gudmund Gudmundsson för ej utsått tid,' som den 28 juli 
1627 prolongerades på två år för den sistnämnde ensam. Är 
1630 fanns här åter en kunglig fogde, men den 16 nov. 1631 
blevo de båda häradena (med samma inskränkning som förut) 
ånyo utarrenderade, denna gång till Sten Jespersson för en 
tid av två år.

Fogdar i Göstrings m. fl. härads fögderi hava varit:

F . 116. Lasse Svensson................................................................................ , 1550— 1552
(Tab. 1 7 -19 ).Peder ^ o x .........................................................................................1553— 1559

Anders O ls s o n ............................................................................... 1560— 1561
Jöran Olsson (jfr F. 1 1 7 ) ......................................................  1562— 1564
Lars Persson........................  ............................................  1565— 1577
Hans E rik sso n ..............................................................................  1578— 1580
Anders Persson............................................................................... 1581 — 1582
Clemet von Eisleben .....................................................................  1583
Anders O ls s o n ............................................................................... 1584— 1585
Börje Nilsson...................................................................................  1586
Nils O ls s o n ..................................................................... ....  1587— y 1589
Jöns K o rp .....................................................................   1590
Jöns Persson..................................................................................... 1592— 1593
Anders Månsson, utn. 1593 x5° ..........................................  . 1594
Jöns Persson..................................  ånyo 1595
Anders Månsson1 ' . ............................................................. ånyo 1596—-1597
Anders Andersson 2 .....................................................................  1597— 1605
Per Håkansson...............................................................................1611— 1612
Håkan P ersson...............................................................................  1613
Per Eriksson....................................................................................1614— 1623
Jöns Persson.................................................................................... 1624
Måns Andersson (jfr F. 114)( f 1625— 1627
Gudmund Gudmundsson J va n 0 ...................................(1625— 1629
Jöns Persson............................................................................ ånyo 1630

Vifolka V ifolka" härad hade samma utsträckning som nu. En 
härad. Hten del, som ingår i n. v. Ulrika socken (se s. 352 under 

Yalkebo) hörde före 1736 till Y. Harg. Häradet, som före 
1550 ingick i Hofs län (F. 113), tillhörde Göstrings fögderi 
(F. 116) åren 1550—58, 1562—64, 1568—77, 1592—93 och 1613 
—17, Bobergs fögderi (F. Ij08) 1578—90, 1594—98, 1601—03, 
1611—12 och 1622—23, samt Gullbergs fögderi (F. 102) 1599

. 1 Uppbar 1597 endast vinterskatten.
2 Uppbar 1597 endast sommarskatten.
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—1600, 1604—06, 1618—21 och 1630. Ett enstaka år (1591) 
låg det under fogden på Linköpings gård (F. 104). Övriga 
år (1559—61 och 1565—67) bildade Vifolka ett eget fögderi 
(F. 117), som kan sägas blivit återupprättat, sedan häradet 
genom kontrakt den 14 april 1624 utarrenderats till Nils 
Jönsson, som ännu 1628 .uppbar skatterna därifrån. 1 Samme 
man arrenderade dels från 1625 Eneby och Kvillinge socknar 
i Bråbo, dels från 1627 Tingstads och Furingstads socknar i 
Lösings härad. Dessa båda områden, som gränsa intill var
andra, men äro långt avlägsna från Yifolka, måste således 
då anses hava tillhört samma administrativa enhet som sist
nämnda härad, ehuru föreningen ägde bestånd blott en kort 
tid.

Under de år, då Vifolka bildade eget fögderi, funnos där 
följande fogdar:
Jöran Olsson (jfr F. 1 1 6 ) ......................................................  1559— 1564
Clas Hansson ......................................................  1565
Hans Jonsson...................................................................................  1566
Anders Eriksson . .....................................................................  1567— 1568
Nils Jönsson ( a r r . ) ..................................................................... 1624— 1628

Inom Hofs län fanns från 1540-talets början under ett par 
årtionden ännu ett fögderi, som i det föregående'icke berörts. 
På A lv a stra  gård hade alltifrån 1520-talet varit anställda 
kungliga befallningsmän, som dels mot taxa själva uppburo, dels 
direkt redovisade inkomsterna från klostrets underlydande land- 
bor (F. 127). Men år 1543 skildes själva gården från landbo- 
fögderiet och utgjorde efter samma tid ett självständigt 
gårdslän (F. 118), till dess att det i början av 1560-talet in
gick i förvaltningen av arvgodsen.

Gårdsfogdar på Alvastra (1543—63) hava varit:
Joen Svensson Smed,2 tilltr. 1543 f ..................................  1543 — 1550
Mårten Helsing..............................................................................  1552— 1553
Bengt Eriksson Västgöte...........................................................  1554— 1559
Olof Larsson S k räddare...........................................................  1560
Olof K n u tsso n ..............................................................................  1561— 1563

1 Enligt k. brevet .13 febr. 1627 skulle Normlösa socken och några byar i 
Västerb sa, som räknades till Vifolka härad, läggas till Gullberg (F. 102), för 
att Kungsbro gård skulle kunna »hållas vid makt», men förordnandet ble.v 
aldrig verkställt, emedan räntan från ifrågavarande områden befunnits dispo
nerade till underhåll åt ryttmästarne vid Ostgöta kavalleri.

2 Enligt Östergötl. register skall fogden 1548 hava hetat Per Smed. Räken
skaper saknas och kontrollen är således omöjliggjord, men uppgiften torde lik
väl få anses bero på en felskrivning.

24— 172433. Meddel. från Riksarkivet 2 :6 .  Almquist. Lokalförvaltningen.

F .  117.
(Tab. 17 och 

19.)

Alvastra
gård.

F.  118.
(Tab. 17).
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VII. Östgöta bergslag.

Under den senare medeltiden och ännn på 1540-talet räkna
des Vånga socken till Memmings, Hällestad till Bråbo samt 
Godegård till Aska och Tjällmo till Bobergs härad. Till- 
sammanstagna bilda dessa socknar Östergötlands norra bergslag, 
som jämte de till Bråbo tidigare hörande Risinge, Regna och 
Skedvi socknar vid olika tillfällen under senare hälften av 
1500-talet utbrötos ur sina dittillsvarande förvaltningsdistrikt 
för att bilda ett särskilt fögderi och slutligen ett njtt härad, 
det s. k. Finspånga län. Första början gjordes med Vånga 
berg, som hade egen fogde redan 1549 (F. 119). Aret därpå 
hade denne under sin förvaltning också Godegårds- och Hälle- 
stadsberg, där en hammare uppbyggts 1548, och 1554 lades 
även Risinge socken till samma fögderi. Under de två därpå 
följande åren voro dessa områden, med undantag av Gode- 
gårdsberg, som då tillhörde Bobergs fögderi (F. 108), väl sam
manslagna med Memmings fögderi (F. 98), men 1557 voro de 
tre bergen åter förenade under en fogde, vars distrikt ett 
enstaka år (1563) ånyo tillökades med Risinge socken, men å 
andra sidan minskades under 1560-talet, därigenom att Gode- 
gårdsberg utbröts och jämte socknen av samma namn och en 
fjärding av Tjällmo socken då lades till Närkes bergslag (F. 
77). Men sedan Finspångs bruk anlagts under 1570-talet, 
vidgades fögderiet betydligt, ty dels blev sistnämnda distrikt 
utökat med Sundbo härad i Närke och återstående delar av 
Tjällmo socken detsamma tillagda 1573,1 dels tillkommo Ris
inge, Regna och Skedvi socknar 1581. Följande år bildade 
väl dessa jämte Finspångs gård och bruk (F. 95) ett eget 
fögderi, till vilket Häradshammars och östra Husby socknar 
lades genom k. brevet den 6 jan. 1583 och dit även Vånga - 
berg2 räknades åren 1585—87 och 1592. Men redan 1587

1 Gullbergs-delen av Tjällmo tillädes dock bergslagsfögderiet först 1579.
2 Vångaberg var åren 1589— 90 förenat med Bråbo fögderi (F. 94) och såle

des även då skilt från bergslagsfögderiet. Genom k. brevet 5 ang. 1587 hade 
annars bestämts, att Vångaberg jämte Gammalstorps fjärding av Risinge soc
ken skulle utgöra en del av det sistnämnda (F. 119). Under år 1588 hörde 
också samma fjärding dit, men den återförenades 1589 med övriga delar av 
socknen (jfr F. 94). Genom k. brevet 11 juli 1606 förklarades slutligen hela 
Risinge socken höra till Vånga bergslag, men detta förfogande ändrade ingen-, 
ting i fögderiindelningen.
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bortföllo de båda östkinds-socknarne, och genom hertig Karls 
brev den 2 maj 1599 bestämdes, att de tre ovannämnda sock- 
narne i det dåvarande Bråbo härad skulle för framtiden till
höra Finspångs län, som efter samma tid hade den utsträck
ning, som det då nybildade häradet med samma namn har 
ännu i dag.

Själva Finspångs gård  (jfr F. 95) gjordes 1580 till kung
lig avelsgård genom avkortning av två bergsmanshemman i 
Östra Finspång. Bruket, som till en början drevs för kro
nans räkning (se Per Anderssons räkenskaper för åren 1581 
—84 bland Bergverkshandlingar i KA.), utarrenderades genom 
k. brevet 1 febr. 1587 till Willem de Wijk. Sedan detsamma 
1588 förklarats tillhöra hertig Karls arv och eget,1 bekräftades 
arrendet av denne den' 26 juni 1593,2 och efter Willem de 
Wijks död fick hans änka på grund av hertigens brev den 
28 juli 1597 (jfr 11 mars s. å.) behålla själva gården. Den 
vederkändes dock redan den 12 mars 1598 (jfr 7 april s. å.), 
och efter den tiden blev bruket huvudort för fögderiet med 
samma namn.

Genom kontrakt den 22 juli 1618 (Rreg.) utarrenderades 
Finspångs bruk och län jämte Sundbo härad (i Närke) på sex 
år till m:r Welam Giliusson [de Besche],3 som fick prolonga- 
tion av samma kontrakt den 22 juni 1625 för ytterligare sex 
år och den 2 nov. samma år fick lägga jämväl Memmings och 
Skärkinds härad (jfr F. 98) till det stora bruksdistrikt han 
förpaktade. Den egentliga arrendatorn var dock som bekant 
Louis de Geer, som vars substitut Welam Giliusson får an
ses, och som 1627 även till namnet övertog arrendet tillsam
mans med den sistnämnde.

Fogdar i bergslagsfögderiet hava varit:

Jakob Turesson [R osen gren ].........................................  . . 1549
Bengt P ersson .............................................................................. 1550
Rasmus N ils s o n ......................................... ...............................  1551— 1552
Olof V ä stg ö te .......................................................■ ..................  1553— 1554
Nils Munk (jfr F. 9 8 ) ............................................................ 1555— 1556

1 Redan den 13 sept. 1586 hade hertig Karl genom hävdebyte med Måns 
Eriksson kommit i besittning av Lilla Finspång.

2 Jfr hertig Karls brev 1 nov. 1594 till Sven Tykesson att inrymma Willem  
de W ijk jämväl Vånga socken.

8 Egendomligt nog utnämndes enligt riksregistr. samma dag som arrende
överlåtelsen ägde rum en fogde »i Finspånga län». Därtill utsågs nämligen 
då Nils Nilsson, som tidigare tjänstgjort i samma egenskap åren 1611— 13.* t

Finspångs
bruk.

F. 119.
(Tab.14— 19.)
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Hans Jönsson1 .......................
Måns Storkarlsson2 . . . .
Hans Jönsson . ..................
Måns Storkarlsson . . . . 
Jöns Gudmundsson . . . .
Mårten J o n s s o n ..................
Nils G re lsso n .......................
Mikapl N i l s s o n ..................
Abraham Melkersson . . .
Lars Jönsson .......................
Karl N i l s s o n .......................
Erik Knutsson.......................
Sven Tykesson.......................
Hans Olofsson .......................
Nils Nilsson...........................
Kristoffer Andersson3 . . . 
Welam Giliusson [de Besche 
Louis de Geer ]l (arr.)

. . 1557— 1559 

. . 1560— 1562 
ånyo 1563
ånyo 1564— 1570 

. . 1571— 1572 

. . 1573— 1578 

. . 1579— 1581 

. . 1581— 1585 

. . 1586— 1588 

. . ‘ 1589

. . 1590

. . 1591— 1593 

. . 1594— 1603 

. . 1604— 16.06 

. . 1611— 1613 

. . 1614— 1617 
11618— 1630 

' 11627— 1630

VIII. Kinda och Ydre härad.

Måns Johansson [Natt och dag] behöll sin förläning i 
Kinda härad (se ovan s. 325) till sin död (1555), varefter detta 
härad förläntes till K arl H olgersson [Gera], som behöll det 
tiU Gustaf I:s bortgång. Vad däremot beträffar Ydre härad 
indrogs detta från Måns Johansson troligen i sammanhang 
med de småländska öroligheterna i början av 1540-talet, men 
överlämnades i augusti 1544 till A x e l E riksson [Bielke],4 
som i september s. å. (jfr den 13 febr. 1548) fick denna för
läning förbättrad med biskopssakören och gästning av hela 
häradet, som han (jämte Södra Vedbo i Småland) innehade 
ännu vid sin död (1559), varefter hans änka, Elsa A x e ls 
dotter [Posse],- behöll räntan- de närmast följande två åren. 
Som vanligt hade dock vissa skattetitlar under de förflutna

1 Namnet skrives 1559 Joen Joensson och avser då möjligen annan per- 
son.

2 Måns Storkarlssons namn efter räkenskaperna. I Östergötl. register före
kommer eljest formen Måns Torkilsson, vilken får anses som ett misslyckat 
försök att förklara det ovanliga namnet.

8 Kristoffer Andersson var kvar i fögderiet även sedan det utarrenderats. 
Hans räkenskap för 1619 finnes delvis i behåll bl.'Finspångs gårds räkenskaper 
i  KA.

4 Se brev till denne den 2 ang. 1544 i Gust. I Reg., D. 16 (1895), s. 517. —  
Axel Erikssons enskilda fogdar i Ydre uppräknas av Rääf i hans Samlingar 
och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre härad, D. 3 (1861): s. 124 f.

VIII. Kinda och Ydre härad (F. 120). 9 7 9
o ( o

åren influtit till kronan. Så redogjorde fogden i Sevede och 
Aspelands härad 1548—51 för kyrko- och klosterlandbönderna 
i Kinda och Ydre, och från 1556 fanns inom sistnämnda hä
rad en särskild fogde för samma uppbörd, som dock hade sin 
egentliga verksamhet utom häradena dels vid Virbo fiskeläge 
i Misterhults socken av Tunaläns härad (1556) och dels som 
landbofogde i Kalmar län. Efter Kinda härads indragning 
1560 tillsattes där en vanlig häradsfogde, som 1562 redogjorde 
även för Ydre, och dessa härad voro sedan förenade perio
den ut. Vissa år (1591—93) hörde till samma fögderi Norra 
och Södra Vedbo härad i Småland. Genom kontrakt den 30 
juni 1619 (jfr den 29 juli s. å.)1 utarrenderades Kinda och 
Ydre till Peder Matsson [Stjernefelt], som den 18 sept. 1624 ' •
fick detta arrende prolongerat på två år och 1626 ytterligare 
på fyra år, samtidigt med att han övertog arrendet av Lin
köpings län, tillsammans med vilket ovannämnda två härad 
alltså åren 1626—29 bildade en administrativ enhet. Efter 
den nämnda arrendetidens slut torde Peder Matsson fått ännu 
ett års förlängning på ensamt Kinda och Ydre, ty för dessa 
härad har han avlämnat räkenskap även 1630, och först 1631 
omtalas en ny arrendator, som 1637 övergick till att bliva 
kronofogde.2

Den mellanställning Kinda och Ydre intogo mellan Små
land och Östergötland, i det att dessa härad tidtals hörde 
ihop med rent småländska distrikt har vållat, att räkenska
perna till större delen i kammaren kommit att hänföras till 
Smålands handlingar, under det att spridda årsräkningar 
förvaras bland Östergötlands handlingar.3

Inom K inda härad, som under 1500-talet hade samma om-Kinda härad, 
fattning som i våra dagar, förekommo även efter häradsfög- 
deriets upprättande åtskilliga förläningar. Sålunda innehade 
1567 Peder Bagge av Berga (f  efter 1599) Kettilstads och 
Hägerstads socknar, vilka jämte Kisa, Oppeby, Västra Eneby 
och Tjärstads socknar 1569 förläntes till Sten Banér (f 1600).
Kisa återkallades redan 1572, men de övriga behöllos till och 
med 1590 och återfingos på grund av hertig Karls brev 
den 15 febr. 1593 (jämte åtta gårdar i Atveds socken) för

1 I Sandb. saml. åberopas ytterligare ett kontrakt den 11 april 1620, som 
ej är upptaget i kontraktsregistr.

2 Se Rä ä f , a. a., D. 3, s 128.
3 Rörande den s. k. Lägerbobygden, se D. 2 under Norra Yedbo (F. 162).
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att' 1598 åter hemfalla till kronan, sedan läntagaren dock 
redan hunnit uppbära kungsfodringen för 1598 (39272 årliga 
hästar).1 Grenom k. brevet den 21 jan. 1604’ förläntes sedan 
Hägerstads och Oppeby socknar till Otto Scheding, som 
innehade dem åtminstone ännu 1606.

Ydre härad. Inom Y dre härad förekommo efter 1560-talets början inga 
större förläningar av årliga räntan, och den förläning som 
O lof G ustafsson  [Stjernbjelke] åren 1562—64 hade i Asby, 
Ryds, Sunds och Svinhults socknar gällde endast tionden. 

Fogdar voro:2

F. 120. Olof [Törne], utn. 1527 -f [i Ydre] (jfr F. 125).
Tab 17—191 Ij£irs ^ r o r ............................................................................... • . 1556

Olof Nilsson [Plåt] ....................................................................... 1558— 1561
Kristman Andersson (jfr F. 1 2 8 ) .........................................  1561 — 1563
Anders Olsson .  ..................................................  1564— 1566
Erik Andersson . . ................................................................  1567— 4570
Per S ta ffa n sson .................................................................... 1571— f]5 8 4
Olof Esbjörnsson . ................................  ...........................  1584— 1590
Jöns Bosson [till Syreda] .  .............................................. 1591— 1593
Erik Arvidsson .........................................................................  1594— 1596
Hans H a n s s o n ................................ .... ....................................  1597— 1598
Jöns P e r s s o n ........................................................... ....  . . . 1599— 1603
Bo Jonsson8 ......................    1604
Guldbrand Olofsson..................................................................... 1604— 1605
Peder Matsson [Stjernefelt] (arr. fr. 1619) [jfr F. 104] . 1607— 1630

IX. Arv och eget.

Den tidigast bekante fogden över arv och eget i Östergöt
land utnämndes till sin befattning om Larsmässotid (10 aug.) 
1529 och har avlämnat ännu behållna räkenskaper för åren 
1529—31. Enligt 1531 års jordebok omfattade hans fögderi 
89 gårdar, av vilka dock endast omkring 20 utgjorde gamla arv
gods, spridda inom nio olika härad. Återstoden hade sitt ur
sprung från skilda håll. Några hemman hade sålunda inköpts 
efter 1525, åtta östgötalandbor hade åtföljt förvärvet av Grips- 
holms kloster (se ovan s. 68 f.), och genom uppgörelsen med fru 
Ingeborgs släkt 1528 hade 28 gårdar (bland dem Mem och

1 Se hertig Karls brev den 20 nov. 1598 till Hans Hansson att hålla inne 
alla förläningar i Kinda och Ydre samt av dessa särskilt Sten Banérs.

2 Jfr Rääf, a. a., D. 3, s. 125 f. ,
' ‘ 3 Avgav 1604 räkenskap gemensamt med Guldbrand Olofsson.
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Tuna) inom detta landskap tillförts arv och eget. Samma 
urspruDg hade för övrigt de första sju hemman, av vilka Gu
staf Yasa kom i besittning i Västergötland, och detta gav an
ledning till att härvarande landbofogdes distrikt till en början 
kom att omfatta även denna provins. Slutligen hade biskop 
Hans Brask vid sin landsflykt efterlämnat 23 hemman inom. 
Östergötland, vilka ansågos som hans personliga egendom 
(»Brasks köpgods») och vilka utan vidare anammats av konun
gen för hans egen räkning.

Redan under den första landbofogdens efterträdare (1533— 
45) utvidgades distriktet högst betydligt såväl genom ökat 
antal landbor inom de gamla gränserna som genom dessas ut
vidgning över nya områden. Sålunda tillkommo på 1530-talet 
tolv gårdar i Halland, och förvärv gjordes även i Värmland, 
vilka tills vidare lydde under landbofogden i Östergötland. 
Detsamma var för övrigt fallet också med några spridda går
dar i Småland (Tjust och Norra Vedbo) samt Södermanland 
(Oppunda), vilka kommit att tillhöra östgötska rättaredömen. 
Områdets oformliga storlek nödvändiggjorde en delning, som 
snart betingades även av det växande antalet gårdsbruk. Vid 
fogdeskiftet 1545 tillsattes därför en särskild fogde för land- 
bohemmanen väster om Vättern, och Östergötland blev i stort 
sett ett förvaltningsdistrikt för sig.

Därvarande rättaredömen, som ännu 1540 vöro blott tolv, 
ökades efter hand och utgjorde 1551 ett antal av sjutton med 
nedannämnda belägenhet och omfattning:

Rättaredömen: • Socknar, inom vilka 
rättarne bodde:

Härad, inom vilka landbo- 
hemmanen lågo:

Antal
landbor

1539 1551

a) fö re  1 5 4 0 :  
Hvittinge . . . . Kuddby .................. Björkekind, Östkind, Lö- 

sing och Hammarkind : 26
Ramsvik . . . . . S k ä llv ik .................. Hammarkind och Tjust 

( S m å l . ) ........................... 10 12

H a k u lla .................. T järstad .................. Kinda .................................... 10 1 1

Ginkelösa . . . . Vårdsberg . . . . Bankekind, Åkerbo och 
V a lk c b o ........................... 24 46

F orssa...................... Rappestad . . . . Valkebo och Hanekind . 10 24
Linkelösa . . . . Björkeberg . . . . Gullberg, Boberg och Vi- 

f o l k a ............................... 24 44

Transport 104 137
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Rättaredömen: Socknar, inom vilka 
rättarne bodde:

Härad, inom vilka landbo- 
hemmanen lågo:

Antal
landbor

1539 1551

- Transport 104 137

Klemetstorp . . . Ö deshög.................. Lysing och Norra Vedbo 
(Smål.) . ....................... 4 7

Skrukeby . . . . V. Skrukeby . . . Göstring, Vifolka och Ly
sing .................................... 23 46

Kolstorp 1. Med- 
hammar . . . . Hagebyhöga . . . Dal och Aska1 .................. 16 38

Kristberg . . . . Kristberg . . . . Bråbo, Boberg och Gull
berg samt bergslagen . 16 18

Folberga . •. . . -. Ö. Eneby . . . . Bråbo, Memming och Opp- 
unda (Södermani.) . . . 19 27

Kettlinge . . . . V å n g a ....................... M em m in g ........................... 6 8

b) senare t i l l -
kom na:

Stenbytorp 1. Sö
derby (1541) . . Ö. Stenby (Härads- 

hammar) . . . . Östkind och Björkekind . 4

Övregård (1542). . Ö. N y ...................... Björkekind ...................... — 8

Broby 1. När by 
(1542) .................. V. Husby (Drotthem) Hammarkind....................... — 14

Fjärdingstad (1546 
- 5 0 ) .................. Ö. Skrukeby . . . Åkerbo och Skärkind — —

Harenäs (1547) . . Dagsberg.................. L ö s i n g ............................... — 1 1

Egby (1547) . . . Skärkind . . . . Skärkind ........................... — 1 1

Stensvad (1551) T å b y ...................... Björkekind ...................... — 21

Skatna (1551) . . K im sta d .................. M em m in g ........................... — 16

Härna2 .................. V r e t a ...................... Gullberg............................... — 15

Summa 188 381

Avsöndringar förekommo dock även. Hvittinge och Fjär- 
dingstads rättaredömen omnämnas ej efter 1550, och dithöran- 
de landhohemman uppgingo antagligen i de nybildningar, som 
just då uppstodo. Men 1552 överflyttades Hakulla rättare- 
döme till Grönskogs fögderi (F. 168), varigenom en verklig 
minskning i hemmantal uppstod. Icke desto mindre tillväxte 
antalet landbor alltjämt och under 1550-talet i raskare takt 
än någonsin förut. Det var nämligen först under detta år
tionde, som igenrappandet från såväl de kyrkliga stiftel-

1 Inom Vadstena' stad dessutom 4 gårdar.
2 Härna rättaredöme omfattade en del av drottning Margaretas arvgods.
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serna1 som enskilda personer2 tog riktig fart inom Östergötland, 
och även en stor del av köpgodsen3 tillkom vid samma tid. 
Resultatet härav blev, att arv- och egnahemmanen under decen
niet fördubblades och 1560 räknade 691 gårdar. Den hastiga 
tillväxten gav anledning till fögderiets delning, som kom till 
stånd 1554, då den dittillsvarande landbofogdens distrikt in
skränktes till landskapet östanstång och en annan fogde till- 

v sattes för uppsikten över arv och eget västanstång. Samtidigt 
upphörde den gamla indelningen i rättaredömen, och landborna 
omtalas endast efter deras boningsorter inom härad och socknar.

Det dröjde emellertid icke länge, förrän dessa två fögderier 
ännu mera inskränktes. Ar 1555 överflyttades nämligen 11 
landbor till Grönskogs gårdslän, hemmanen i Bobergs härad 
(55) lades under Norrby (F. 108) och i Gullbergs härad (24) 
under Kungsbro gård (F. 103). Återstoden fördelades så att 
fogden östanstång förvaltade arv och eget i Lösing, Östkind, 
Björkekind och Hammarkind (138 landbor), medan motsvaran
de distrikt västanstång utgjordes av Bankekind, Vhlkebo, 
Hanekind, Yifolka, Göstring, Dal, Aska, Bråbo och Lysing 
(187 landbor). Under de följande åren ägde väl vissa för
skjutningar rum i denna fördelning,4 men i stort sett hade

1 Från Vadstena kloster igenbördades inom Östergötland 1550— 59 samman
lagt 97 gårdar, av vilka 5 bortgingo genom byten, så att 92 funnos kvar 
1560. Av de ursprungliga donatorerna, efter vilka konungen åberopade börds- 
rätt, nämnas följande: Brita Månsdotter [tre sjöblad], Karl Ulfsson [Sparre] 
till Tofta, Kristina Stensdotter [Bielke], Lars Ulfsson [Leijonörn?], Märta Ly- 
dikesdotter [Stralendorf], Sigrid Tomasdotter, Sten Bengtsson [Bielke], Sten 
Sture d. ä., Torkel Haraldsson och Ture Bengtsson [Bielke]. —  Jfr Vadstena 
klosters jordebok, utg. av C a r l  S x l f v e r s t o l p e  (Hist. handl. 16:1 , 1897).

2 De från enskilda personer igenbördade godsen hade till större delen till
hört Knut Eskilsson [Banér] och hans dotter Dorotea Knutsdotter (se ovan s. 
72). Bland de närmaste innehavarne, som drabbades av åtgärderna, märkas 
Birge Nilsson [Grip], som fick avstå 15 gårdar, fru Gunilla [Bese] till Ben
hammar (12), Isak Nilsson [Banér] (29), Per Turesson (14), Svante Sture (6) 
m. fl.

3 Av inköpta, tillbytta eller skänkta östgötagårdar, införda i Gustaf I:s köp- 
godslängd, tillhöra 36 åren 1525— 49 mot 55 åren 1550—60.

4 Bankekind hörde 1557 till fögderiet östanstång, och s. å. lades arvgodsen 
i Boberg och Gullberg ånyo under landbofogden västanstång, som däremot 
då ej o hade att skaffa med Bråbo. Landgillet från såväl detta härad som 
från Åkerbo och flera andra härad inlevererades nämligen detta år av resp. 
häradsfogdar. 1558 redogjorde Kristoffer Ribbing för 275 landbor östanstång 
och i två härad västanstång, under det att Johan Siggesson hade uppsikten 
över 308 landbor dels i övriga härad västanstång, dels även i Norra Vedbo, 
Tveta och Vista (Smål.). S. å. lågo 15 drottning Margaretas hemman under 
Norrby gård. År 1559 var fördelningen åter en annan. Simon Larsson redo
gjorde då för arvgodsen i Hammarkind, Björkekind, Östkind, Lösing, Bråbo, 
Memming, Skärkind, Åkerbo och Bankekind, medan Olof Nilssons distrikt ut
gjordes av Hanekind, Valkebo, Gullberg, Boberg, Aska, Dal, Göstring, Vifolka 
och Lysing samt ovannämnda tre härad i Småland.
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.den bestånd till 1562, då landbofogden västanstång övertog 

.förvaltningen även i de östra häradena, varigenom arv och 
•eget i hela landskapet åter förenades till ett enda fögderi, 
vars hemmantal dock till följd av den vid samma tid före
tagna reduktionen till kronan starkt minskades, och som åren 
1566—70 sammanslogs med motsvarande landbofögderi i Små
land (jfr F. 170). Efter 1572 års skifte förvaltades konungens 
andel i de östgötska arvgodsen (172 hemman) av fogden i 
Hammarkinds och Skärkinds härad (F. 90), till dess att 1579 
en särskild landbofogde tillsattes, vars verksamhet upphörde 
'1583. Efter denna tid övertogo häradsfogdarne var i sitt di
strikt vården om därinom belägna arv- och egnahemman. .

Kungliga landbofogdar voro:

a) i hela Östergötland (1554—61 blott östanstång):
F . 121. Sven Skrivare, utn. 1529 ^ ..................................................  1529— 1531

Jöran Nilsson, utn. 1533 ..................................................  1533— 1545
Erik H ansson .............................................................................. 1546— 1550
Olof J ö n s s o n .........................................  . . .......................  1551
Lasse Hansson, utn. 1552 . . . .................. ' ....................  1552— 1554
Kristoffer R ib b in g ..................................................................... 1555— 1558
Simon Larsson.............................................................................. 1559— 1561
Olof Nilsson (jfr F. 1 2 2 ) ....................................................... 1562— 1564
Ivar Torstensson.........................................................................  1565
Olof Nilsson  ................................................................ ånyo 1566
Långe R a g v a l d .........................................................................  1567— 1568
Per Simonsson.............................................................................. 1569— 1572
Anders Gris (jfr F. 9 0 ) ...........................................................  1573— 1577
Lars Olofsson (jfr F. 9 0 ) ....................................................... 1578
.Simön Larsson................................................................ånyo 1579— 1583

b) i Östergötland västanstång:
F . 122. Jöran Torstensson, utn. 1555 (sic) ^ ...........................  1554(!)— 1556

Johan S iggesson ...........................................................  1557— 1558
Olof Nilsson (jfr F. 1 2 1 ) .......................................................  1559— 1561

Den stora förminskning arv- och egnahemmanen ledo under 
Erik XIY:s regering drabbade ej minst östgötagodsen. Av de 
691 gårdar, som i denna provins beräknats hava tillhört Gu
staf I vid hans frånfälle, funnos 1566 kvar blott 386, av vilka 
45 tillhört drottning Margareta. Yid skiftet 1572 hade-antä- 

Hertig Karls let ytterligare nedgått, ehuru ej mycket, och efter vad redan 
arvgods. omnämnts blevo då 372 gårdar föremål för delning, av vilka 

Skenäs jämte 200 hemman tillföllo hertig Karl. Dennes land-
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bofogde i Östergötland hade dock ett betydligt större distrikt, 
ty han redogjorde även för hertigens arvgods i Sundbo härad 
(Närke) och i Västergötland (med Bohuslän och Dalsland).

Hela fögderiet utgjorde på detta sätt 1574 ett antal av 375 
gårdar, men växlade något under 1570-talets lopp. Är 1578 
undergingo emellertid distrikten en omreglering, varvid Öster
götland och Sundbo skildes från Västergötland och såmman- 
slogos med Smålåndsfögderiet (F. 171). Men 1583 skedde en 
ny uppdelning, i det att landbönderna i Björkekinds, Öst
kinds, Lösings och Bråbo samt en del av Memmings härad, 
som tillsammans utgjorde ungefär hälften av hertigens arvgods 
inom Östergötland, lades i tre rättaredömen (Torsnäs eller Egby, 
Konungssund och Folberga) under fogden på Skenäs’ gård (F. 
97), och 1593 övertog denne jämväl vården om de hertigliga 
arvgodsen i det övriga Östergötland (med Sundbo) och Småland. 
Det sammanslagna fögderiet räknade i mitten av 1590-talet 
494 hela och 89 halva gårdar (mot 504 inom samma område 
vid 1572 års skifte). Men genom hertig Karls räfst 1596 
tillkommo i ett slag 193 hela och 38 halva hemman, av vilka 
en del vederkänts från grevskapet i Södra Vedbo, ocb genom 
de reduktionsåtgärder, som vidtogos 1600, ökades nyförvärven 
ytterligare, så att hela godskomplexet 1601 utgjorde 809 hela 
och 154 halva hemman, eller ungefär samma antal som under 
Karl IX:s sista levnadsår.1 Antagligen var det denna till
växt, som gav anledning till att landbofogdesysslan ej längre 
ansågs lämpligen kunna förenas med gårdsfogdebefattningen 
på Skenäs. I alla händelser hade dessa båda tjänster skilda 
innehavare från och med 1602 ända till konungens död. För
teckningen på dennes landbofogdar, dels i Öster- och Väster
götland (1573—78), dels i förstnämnda landskap och Småland 
(1579—1610) får sålunda följande utseende:
Kristoffer Persson . . . . 
Måns Persson (jfr F. 171) . 
Lasse Jönsson . . . . . .
Anders Andersson . . . . 
Olof Birgesson (jfr F. 97) . 
Mikael Persson (jfr F. 97) 
Anders Jönsson [till Ljuna]

1573— 1578
1579— 1583
1584— 1588
1589— 1592
1592— 1595
1596— 1602
1603— 1610

F. 123.

1 De nya vederkända godsen beräknas i 1608 års jordebok bava utgort 153 
hela hemman i Östergötland och 155 i Småland. Därtill kommo den i Dan
mark bosatta fru Görvel [Fadersdotter (Sparres)] (t 1605) indragna gods, resp. 
16 och 27.

/
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De gods hertig Johan 1605 emottog i Östergötland utgjor
des dels av fäderne-, dels av mödernearv. Det förra be
stod av 1()8 hela och 63 halva gårdar, fördelade på ett flertal 
härad. Det senare omfattade 24 hela och 8 halva hemman, 
huvudsakligen belägna i Bankekind under Häradssäters hu
vudgård (i Värna socken). Landbofogden bodde 1607—08 på 
Norrby hus (F. 109). År 1613 blev hans distrikt betydligt 
utvidgat, ty då förenades med detsamma arvgodsen även i 
Småland och Västergötland, och denna omfattning hade sedan 
detta landbofögderi till hertigens död.1

Fogdar voro:

Håkan Persson (jfr F. 109)13...................................................  1605— 1608
Gustaf N ilsson.............................................................................. 1609— 1610
Nils A n d e rs s o n ......................................................................... 1610— 1612
Jöns P e d e rs s o n ......................................................................... 1613— 1614
Peder Matsson [Stjernefelt] (jfr F. 1 2 0 ) ............................1614— 1618

Efter Karl IN:s död blev Skenäs ånyo sätet för fogden i 
ett landbodistrikt, i det att denna gård utgjorde medelpunk
ten för hertig Karl Filips arvgods utom hans eget fursten- 
döme. De voro belägna i 15 härad inom själva Östergötland 
och dessutom i Sundbo härad av Närke. Antalet hemman, 
som redovisas i fogderäkenskaperna, understiger, om än icke 
mycket, redan från början det, som tillerkändes hertigen vid 
skiftet 1610. I stället för de 414 gårdar han erhöll efter sin 
fader upptaga nämligen Mårten Jönssons längder för åren 
1610—12 blott 372 hela hemman (utom 64 halva). En ytter
ligare minskning ägde sedan rum, ty även efter emottagandet 
(1620) av andelen (50 hela gårdar) i hertig Johans östgöta- 
gods stego Karl Filips egendomar icke till högre antal än 332 
hela hemman (utom 160 halva). Fogdarnes namn äro anförda 
i samband med redogörelsen för Skenäs’ gård (F. 97).

X. Kyrkogodsen.

Biskopsbordet i Linköpings stift, vars fasta egendomar lågo 
spridda över såväl Östergötland som Småland, indrogs kort

1 Antalet hemman som 1613 var 478 (utom 189 halva) hade 1617 nedgått 
till 437, av vilka ej mindre än 233 avkortas, så att blott 204 voro behållna.

2 Håkan Persson redogjorde fortfarande från Johannis 1609 till motsvarande 
tid 161U för skjutsfärds-, städje- och månadspenningar av de hertigliga arv
godsen i Östergötland, för vilka Gustaf Nilsson redovisade i övrigt.
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efter biskop Brasks landsflykt 1527. Till en början fingo 
Holger Karlsson [G-era] och fogden på Stegeborg, Nils Olsson 
till Gladhem, i uppdrag att omhändertaga kvarlåtenskapen, 
men på hösten 1529 tillsattes en särskild fogde över biskops- 
stolslandbönderna.1 Därtill utsågs den 14 sept. nämnda år 
Karl Skrivare, som emellertid redan den 3 påföljande okto
ber förflyttades till Älvsborgs län och således näppeligen hann 
tillträda. Men hans efterträdare, Enevald Hansson, som fick 
fullmakt den 19 okt. samma år, mottog den 31 juli 1530 upp
draget att bredvid sin förutvarande syssla redovisa även för 
prebende- och klosterlandborna inom stiftet (F. 125) och har 
även avgivit räkenskap, omfattande åren 1529—30, för denna 
dubbla befattning och kan således lika litet som Karl Skri
vare sägas någon tid hava förvaltat biskopsbordet som själv
ständig förvaltningsenhet. Enligt k. brevet den 8 juni 1531 
skulle han vara bosatt i Vreta kloster, men förflyttades den 
15 febr. 1533 till Gävle som fogde i Gästrikland. Under de 
närmast följande åren sköttes biskopsbordet av fogden på 
Linköpings gård (F. 104), som åtminstone en kortare tid 
uppbar även biskopssakören och fodring i stiftet (jfr F. 125). 
Men från början av 1540-talet uppbars landgillet från de 
flesta landborna av häradsfogdarne, och endast några få rättar- 
dömen sköttes av de landbofogdar, som då funnos i trakten.2

En redogörelse för biskopsbordets omfattning i början av 
1530-talet3 upptager utom åtskilliga strögods åtminstone nio 
rättaredömen i Östergötland »under Linköpings gård» och dess
utom 45 gårdar i Vista, T veta och Västra härad, 8 hemman i 
Sunnerbo och Västbo samt 107 landbor i Kalmar län. Förde 
småländska egendomarne skall redogöras i sammanhang med 
övriga kyrkogods i Småland. Men vad ovannämnda östgöt
ska rättaredömen beträffar, befinnas dessa ännu 1543 i huvud
sak vara kronan behållna, ehuru antalet minskats till åtta. 
Enligt summarum sagda år funnos:

1 Jfr dock konungens befallning i aug. 1529 till Anders Västgöte (F. 104) 
att »till sig under förb.de Linköpings gård anamma» Rönö gård (i Björke- 
kinds härad), som tidigare tillhört biskopsbordet.

2 Herrstads rättaredöme (se s. 382) förvaltades 1540— 42 av Hans skrivare 
(F. 125), till vars fögderi 1540—41 hörde jämväl åtskilliga spridda biskopsgods 
i Vifolka härad (Fröstads och Strö rättaredömen). Land borna i Kalmar län 
lydde samtidigt under Grönskog (F. 168) och hemmanen på Visingsö under 
Olof Bror (F. 127). I Vartofta härad (Vg.) funnos dessutom 29 kronobönder 
i Kungslena, som tidigare legat under biskopsbordet i Linköping (Yg. handl. 
1541: N. 3). Jfr Gust. I  Reg., D. 7 : s. 118, och 12: s. 177.

3 Undervisningen om rikets ränta 1533 (Hist. handl., D. 11:1, s. 138 ff.).
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Rättardömen Fögderi Härad Antal
landbor

Biskopsberga.................. F. 108 A s k a ............................. 6
Biskopsbro (l.-gård) . . . F. 104 Å k e r b o .......................... 8

Gullberg.......................... 7
Bråbo ............................. 2 17

Fröstad .......................... F. 113 V ifo lk a .......................... 7
Herrstad.......................... » D a l ................................. 6
Munkeboda..................  . F. 98 Skärkind ...................... 13
Ringstadaholm . . . . . 3> Memm ing...................... 18
R ö n ö ............................. F. 92 Björkekind ...................... 23

S Hammarkind.................. 10 33
Ströja ............................. Bråbo ............................. 6

Summa1 106

Av dessa rättaredömen låg Biskopsbro ännu 1547 under 
Linköpings gård (F. 104), men lydde åren 1548—54 under 
namn av »Biskopsbro prebende» under prebendefogden (F. 125). 
Men 1555 fördelades även dithörande hemman på de härads- 
fögderier, inom vilka de voro belägna.2

Om ovanstående tabell jämföres med uppgifterna i den ci
terade räntekammarboken 1533, visar det sig, att biskops- 
godsen ganska starkt förminskats under det mellanliggande 
årtiondet.3 Åtskilliga rättaredömen (Vigby i Hammarkind; 
Norberga i Hanekind, Lerberga eller Ledberg i Valkebo, 
Stång och Karleby m. fl.), för att ej tala om enstaka hem
man och lägenheter, vilka förekomma i den tidigare käll
skriften, saknas alldeles i den senare och kunna icke heller 
annat än undantagsvis dölja sig där under andra namn. Ve
terligen införlivades också ett antal biskopsgods med arv och 
eget, och tidvis voro dylika även förlänta till enskilde.4

1 Utom de 106 gårdarne nämnas en kvarn och. en utjord. F o r s s e l l , a. a.r 
som vid redogörelsen för Linköpings stifts kyrkogods (Tab. J 4) uteslutit bi
skopsbordet, ehuru han meddelat uppgifter härom för flertalet övriga stift, 
kommer i sammanhang med beräkningarne över hemmantalet i riket 1540— 45- 
till ett-antal av 108 biskopslandbor i Östergötland.

2 Om själva huvudgården, som på 1550-talet utbytte namnet Biskopsbro- 
mot Kungsbro, se ovan F. 103.

3 Förhållandet gör sig än mera gällande vid en jämförelse med biskopsbor
dets omfattning uuder den katolska tiden. Se t. ex. R h y z e l i i  Episcoposcopia. 
D. 1 (1752): s. 123.

4 Biskopsbergs rättaredöme var före 1543 förlänt till Sven Skute. MunkeT 
boda och Ströja rättaredömen förläntes den 6 juni 1537 till Nils Bröms.
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Domprosteriets landbor, som 1530 mot taxa fingo dispone
ras av electus Jöns Magni, indrogos till kronan 1543 och 
lades samma år till ett antal av 18 under Linköpings gård 
(F. 104). Dit hörde då också flertalet (134) av domkyrko
godsen, som likaledes indragits 1543, men av vilka en del 
(20 landbor, tillhörande det s. k. vingället) bördats av fru Ebba 
Eriksdotter [Vasa] och en del slutligen hamnade bland arv 
och eget, samt ett antal prebendegods, vilkas omfattning un
der de närmaste åren var växlande. Dekanatets forna egen
dom (72 hemman i Tjust) förvaltades däremot från 1543 av 
fogden i Tunalän (F. 136).

Återstoden av kapitelgodsen låg emellertid, i den mån de 
voro igenkallade (åtskilliga innehades ännu av kapitelleda
möter och andra läntagare), redan 1540 under en särskild 
landbofogde, som då svarade för sex prebenden och följande 
år för sju. Sedan vissa av dessa ånyo förlänats 1543, fick 
fogden 1544 ersättning dels i vissa prebenden, som först då 
indrogos (se k. brevet den 29 juli 1544), dels i fyra andra, 
som dittills legat under Linköpings gård (F. 104). Samti
digt avstod han dock- till sistnämnda fögderi tre eller, om 
man så vill, fyra prebenden, för vilka han tidigare redogjort, 
så att antalet av dem han hade i behåll likafullt icke över
steg sex. Men 1547 upphörde Linköpingsfogdens befattning 
med kapitelgodsen, av vilka alla kronan behållna, med un
dantag av dekanatet, då redovisades av landbofogden. An
talet ökades sedermera genom revokationer och var 1554 uppe 
i 26 (av 30) med tillsammans 287 landbor.1

Prebendegodsens belägenhet och omfattning framgår av ne
danstående redogörelse, som dock måst sammanplockas från 
flera olika årsräkningar.2 Då emellertid landbornas antal till 
följd av talrikt förekommande avsöndringar icke ställer sig 
ens tillnärmelsevis lika år från år, hava dessa siffror upp
förts i tre kolumner eller en för vartdera av åren 1543, 1545 
och 1553, och giva på detta sätt en föreställning om den

1 Åtkomsthandlingarne till ett stort 'antal av Linköpings domkapitels pre
bendegods finnas samlade i Registrum ecclesiae Lincopensis (medeltidskodex på 
pergament i RA).

2 Se Österg. handl. 1544: N. 5 och 7; 1545: N. 2 och 14; 1546: N. 6 ; 
1547: N. 4 ; 1548: N. 12; 1549: N. 4 ; 1550: N. 3 ; 1551: N. 6 ; 1552: N. 12; 
1553: N. 11 och 1554: N. 6 . Belägenheten av de gods, som tillhörde de först 
1554 indragna preb. corporis Christi, Laurentii och Magdalenae, kan dock ej; 
bestämmas med ledning av dessa källor, emedan 1554 års jordebok är upp
ställd häradsvis och uppgifter saknas om de olika landbornas samhörighet 
med visst prebende.

Kapitel
godsen.
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fortgående förminskning, som till trots av ett ständigt ökat 
antal hemfallna prebenden förorsakade en stark nedgång i 
fögderiets samfällda hemmantal.

Prelaturer och Härad Socknar
Antal landbor

prebenden1 1543* 15458 1553

Hanekind . . . S. Lars (2) ocb Yist . . "j

1 . Prseposi- } Bankekind . . Landeryd ( 5 ) ...................... I
22 16 1 1tura 1 

I Gnllberg. . . . V ästerlösa ........................... [

l Åkerbo . . . . Näsby (3) och S. Lars (4) j

Hanekind . . . S. Lars ( 2 ) ...........................

2 . Archidia-, 
conatus

Yalkebo . . . . Gammalkil ( 3 ) ..................

Y is ta .................. Gränna ocb Ölmestad (2) ) 36 24 12

Åkerbo . . . . Rystad (6), S. Lars ocb Ö. 
Harg ( 9 ) ...........................J

f Bråbo . . . . Risinge (2) . .......................\

3. Biskops- i Gnllberg . . . Yretakloster (6) .................. ^
14 14 2

bro4 \ 
i Hanekind . . . S. L a r s ............................... (

1 Åkerbo . . . . > (5) ...................... 1
Bankekind . . L a n d e r y d ...........................

Hammarkind . Drotthem (2) och Y. Hus-
by ( 3 ) ...............................

4. Preb. Pe- 
tri martiris 1

Hanekind . . . 
S. Tjust . . .

S. L a r s ...............................

■ G am leby............................... ’ 32 23 16

Vifolka . . . . Sya (3) ocb Yeta (4) . .

Åkerbo . . . . Skrukeby (5) ocb Ö. Harg (2)

Östkibd . . . . Ö. H u s b y ...........................

5. Preb. an-l 
nunciationisj

Hanekind . . . S. Lars (3) och Vist (7) . j

Kinda . . . . Oppeby (8) ...........................1 21 19 10

Åkerbo . . . . Näsby

[ Bankekind . . Ö rtom ta............................... )

6 . Prep. An- j Hanekind. . . . S. Lars ( 3 ) ...........................|
1 1 6 7

drese 1 Yalkebo . . . S la k a ....................................i

1 Yifolka . . . . V ästerlösa ...........................J

Transport 136 102 58

1 Prebendena äro uppställda i samxna ordning, som iakttagits Tab. 20 ocb.. 
som betingas av bänsyn dels till de fögderier, med vilka de voro förenade, dels 
till tiden för indragningen. Siffrorna inom parentes efter sockennamnen angiva 
antalet landbor 1545 inom varje socken, där dessa voro flera än en.

2 Enligt län sregistret 1543.
3 Enligt räkenskapen. ,
4 Körande Biskopsbro »prebende», vars bemman 'tillhört biskopsbordet, se 

ovan s. 382.
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Prelaturer och Härad Socknar
Antal landbor

prebenden 1543 1545 1553

' Transport 136 102 58

* Bankekind . . Vårdsberg ocb Åtvid (2)

Dal .................. Örberga (2) . . . . . .

G ullberg . . . Björkeberg ...........................

7. Preb, Ka
tarina <

Göstring . . . E k e b y ....................................

Hanekind . . . S. Lars ocb Skeda . '  . . 17 16 10

Kinda . . . . Vårdnäs . ' .................. ' . .

Yalkebo . ... . Kärna ocb Vikingstad

Yifolka . . . . Normlösa ( 2 ) .......................

Åkerbo . . . . Rystad ocb Ö. Harg . .

8 . Preb. j 
Martini |

Göstring . . . 

Yalkebo . . .

Järsta (6) ocb Mjölby (2) 1 
S la k a ....................................)

14 9 9

Aska . . . w . Y. S te n b y ...........................

Boberg . . . .  . Å lvestad...............................

9. Preb’.-era-, Hammarkind Drotthem ..............................
(13) 13 4cis mi noris Lysing . . . . Heda (2) ocb Rök . . ' .

Y is t a .................. Yisingsö (2) ......................

' Ydre . . .  . . . V. Hyd ( 4 ) ...........................

10. Preb. 1 Bankekind . . L a n d e r y d ...................... ....  1 a a
Michaelis 1 Hanekind . . . Kaga (3) och S. Lars . . J

0 0 0

11. Preb. om- 
nium saneto-1 

rum

Gullberg . . . Yästerlösa (10) .................. )

.Hanekind . . . Kaga (3), S. Lars ocb 1 
Slaka ( 4 ) ...........................j 20 19 19

Yifolka . . . . Ö. T o l l s t a d ...................... J

Hanekind . . . Kärna ocb S. Lars (2) . '

12. Preb. tri- Hammarkind . Y. H u s b y ...........................
8 6 5

um regum Kinda . . . . K is a ........................................

Lösing . . . . Styrestad ............................. -
13. Preb. ani-1 

marum / (Se nedan s. 388) (Se nedan) ........................... 137 131 77

Bråbo .................. Hällestad ocb Yånga . .

Hanekind . . . . . Kärna (2) ocb Skeda (3)

14. Begängel- 
segodsen *

Hammarkind . Skällvik (2) ocb Mogata .
15 16 12

Skärkind . . . Skärkind . . . . . . .

Yalkebo . . . . Gammalkil och Nykil (2)

Östkind . . . . Ö. Husby (2) .......................

Transport | 366 317 200

25— 172433. Meddel. från Riksarkivet 2: 6. Almguist. Lokalförvaltningen.
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t
Prelaturer och Härad Socknar ■

Antal landbor

prebenden 1543 1515 1553

■ Transport 366 317 200

Boberg . . . . Ä lvestad ................................1

15. Preb. cru- 
cis maj oris

Hammarkind . 

Hanekind . . .

Gryt ( 3 ) ................................(

Slaka (2) och Vist . . . (
1 1 8 8

Vifolka . . . . Härberga............................... J

16. Preb. 1 
Nicolai j

Boberg . . . .  

Hanekind . 

Åkerbo . . . .

Skepppsås ( 5 ) ..................|

Kaga och S. Lars (3) . . > 
Ö. Harg ( 2 ) .......................)

13 1 1 11

Aska . . . . . Nykyrka . - ...........................

Boberg . . . . Godegård ( 5 ) .......................

Lösing . . . . Tingstad . •...........................

Tveta (Smål.) . Månsarp (2) .......................

17. Preb. 
Ann®

Valkebo . . . 

Vifolka . . . .

Vikingstad- och Ledberg . 

Sya . . . . .......................
22 22 8

Åkerbo . . . . S. Lars (3) och Ö. Harg . 1
i

Östbo (Smål.) . Byarum ................................
i

/ Östkind . .i . . Häradshammar - (4) och Ö. 
H u sb y ...................... ~. .

Bankekind . . Vårdsberg ( 2 ) ..................

18. Preb.Olavi 
(tillk. 1548) j

Göstring . . . 
Hammarkind . 

Lösing . . . .

H o gsta d ................................

Drotthem och V. Husby .  ̂
Furingstad och Tingstad 1

— — 10

1
19. Preb. Egi-\ 
dii (tillk.1548) J

Åkerbo . . . .  
Bankekind . . 

> . .

Lillkyrka och Rystad (2) j

Vårdsberg . .......................

Törne valla ...........................
— — 3

Boberg - . - ? . . Flistad ( 3 ) ........................... ,

20. Preb.Mar- 
garet® (tillk.: 

1548)

Gullberg . . . 
Skärkind . . . 

N. och S. -Vedbo

Ljung . . . . . . . . .

S k ä r k in d ...................... ....

Bredestad och Flisby (8)

__1 6

Valkebo . . . Gammal k i l ...........................

Vifolka . . . . V. Harg . . - ......................

Björkekind . . Konungssund (3) . . . .  '

21. Preb.Erici 
(tillk. 1551) ‘

Hanekind . . . 

N. Tjust . . .

Landeryd och Slaka (2) . 

Lofta . ................................
— __i 6

• Y d r e . . Sund ( 2 ) ............................... ,

- i • : Transport 412 358 252

1 Ännu 1552 hade de 1548 och 1551' tillkomna preb. Margaret® 17 och Erici 
9 landbor.
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Prelaturer och Härad Socknar
Antal landbor

prebenden 1543 1545 1553

Transport
t

412 358 252

{ A s k a .................. Fivelstad ( 7 ) ......................
22. Preb. Sig

fridi (tillk. < 
1551)

Hammarkind 
Sunnerbo (Smål.)

D r o t th e m ...........................

Berga och Ryssby . . .
— __1 10

( Vifolka . . . . V. Tollstad och Vi by . .

23. Preb.Bar-[ 
tholomsei < 

(tillk. 1551)

A s k a ..................

Boberg . . . .  

Hanekind . . .

Vinnerstad ( 7 ) .................. j

Älvestad ( 3 ) ...................... 1

S k e d a ....................................J
— __1 6

24. Preb.Mag- 
dalen® (tillk. 

1554)
? ?

25. Preb.Lau- 
rentii (tillk. < 

1554)
? ? _ ? 19

26. Preb. cor- 
poris Christi 
(tillk. 1554)

? ?

Summa 412 358 287

Under 1540-talet och ännu i början av. följande årtionde 
lågo dessa prebenden i rättaredömen, men denna organisation 
upphörde 1554. För de rättaredömen, som bildats av preben
den, lydande under Linköpings gård, är ovan redogjort (F. 104).  ̂
Det bör emellertid påpekas, att rättaredömena alldeles icke an
slöto sig till vissa prebenden, utan voro sammansatta med iakt
tagande av blott lokala hänsyn, varav blev en följd, att de 
hemman, som en gång hört samman under ett prebende, blevo för
delade på olika rättaredömen.3 Ett undantag från denna regel

1 Ännu 1552 hade de först 1551 tillkomna preb. Sigfridi 12 och Bartholomaji 
1 1  landbor.

2 För de prebenden, som tidigare ingått i prebendefögderiet (F. 125), innan 
de överflyttades till Linköpings gårds län (F. 104) redovisar Hans Skrivares 
räkenskap (Österg. handl. 1540: N .’ 1) delvis andra rättaredömen' än dem, i 
vilka samma prebenden voro fördelade 1545.

3 Till Ånstads rättaredöme (i Hanekiod) hörde sålunda gårdar, som tillhört 
sju olika prebenden (här ovan betecknade med 1, 2, 4— 7 och 11), till Tan- 
nefors (i samma härad) fyra (1, 2,- 6 och 8), till Sätuna likaledes fyra (1, 7, 
10 och 11), till Landeryd sex (1, 4— 7 och 10), till Fittjastad fyra (2 och 6— 8), 
till Skonberga fyra (4, 6— 7 och 11), till Ullevid två (7— 8), till Utdala tre 
(4, 5 och 7), och till Harg sex (1— 5 och 7). Endast Alboga och G-ädderstad voro 
sammansatta av hemman, som hade sitt ursprung från ett och samma pre
bende (resp. 2 och 4), av vilket dock vissa gårdar lydde under andra rättare
dömen.
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Linköpings
domkyrkas

landbo-
hemman.

bilda själagårdsgodsen eller de hemman, som lytt under dom
kyrkan (prebenda animarum). Deras antal var nämligen så 
stort, att av dem ensamma bildades (1544) ej mindre än fjorton 
rättaredömen, i vilka inga andra gods ingingo. Den starka för
minskningen föranledde sedan en inskränkning i antalet rät
taredömen, men'ännu 1553 voro dessa nio. Namn och belä
genhet 1545 framgå av följande översikt:

Rättaredömen
l

Härad
v {

Socknar Antal
landbor

Hanekind . . . Kaga och Kärna . . 6

Boberg . . . . K lockrike.................. 2
V ärö...............................

Gullberg . . . , Björkeberg och Ljung 2

Valkebo . . . . Ledberg ....................... 2 12 .

V a r g s ä te r .................. Hanekind . . . Skeda ........................... 4

Bläckestad (nu Blästa) » . . S:t Lars ....................... 13

f > . . . Landeryd . . . . . 7
Ulvesta (nu UllstämmaK

Bankekind . . . Värna........................... 1 8

f Valkebo . . . . Vikingstad m. fl. (3) 13
Båås (nu Bo?) . . . <

l Hanekind . . . Slaka ........................... 1 14

' f A s k a .................. F iv e lsta d .................. 1

D a l ...................... Herrstad . . ^. . . 2

U lja ............................... { IJärstaochV. Skru- 1 o
. ) Göstring . . .

1 keby . . . . .  J

\ Vifolka . . . . F i b y ........................... 3 8

Monstorp (nu Mun- 1
\ Boberg . . . . Älvestad och Lönsås : 5

1 nerstorp).................. J

Jordestad (nu Jolstad) Aska . . . . • Vinnerstad m. fl. (3) 10

o f Åkerbo . . . . S:t Lärs m. fl. (3) . 9 /
A b y ................................|

Skärkind . . . Skärkind m. fl. (3) . 4 13

Godegård .................. Boberg . . . . Godegård .................. 14
, { Lösing . . . . Kuringstad . . . . 4

Y lin g s t a d .................. •: 0
l Björkekind . . A ............................... 1 5

K o r s n ä s ....................... Hammarkind Skällvik och Mogata 4

Y d r e .................. N. Vi och V. Ryd . 2

Kinda.................. Kättilstad.................. 1
G a lle b o ......................

N. Vedbo (Smål.) Frinnaryd och Säby 2

. Östbo d:o Tånnö ....................... 1 6

T o v a h o lm .................. Östra d:o Korsberga och Myresjö 15

Summa 131
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Även övriga prebenden, tillhöriga Erik Jönssons fögderi (F. 
125), lågo i rättaredömen, men dessas omfattning kan endast 
i undantagsfall bestämmas. Så omtalas Broby rättaredöme i 
Skeppsås’ socken (Bobergs härad), i vilket ingingo Nicolai 
prebendehemman, men dylika lågo likaledes i Mörtlösa rättare
döme i Äkerbodelen av S:t Lars’ socken, o. s. v.

Fördelningen av alla dessa prebendegods dels mellan olika 
förläningstagare före indragningen, dels mellan de båda fög
derier, till vilka de hörde under 1540-talet, ses av Tab. 20. 
För fogdarne i det ena av' dessa är ovan redogjort under F. 
104. Till .det andra eller det egentliga prebendefögderiet hörde 
emellertid i början av 1540-talet även uppbörden av biskops- 
fodring och -sakören, och prebendeförvaltningen var i själva 
verket från början blott ett nytt åliggande, som pålagts bi- 
skopsfogden, till dess att det blev huvudsak, sedan ovannämnda 
uppbörd övertagits av häradsfogdarne. Under sådana omstän
digheter bildar raden av dessa slags fogdar en obruten serie 
alltifrån 1527, då de första biskopsfogdarne tillsattes, till 
och ined 1554, då prebendegodsen fördelades på de territoriella 
fögderierna:

Per Arvidsson (östanstång) 1
Olof Törne1 (västanstång) J utn’ lo  * • •
Enevald Hansson, utn. 1 5 2 9 j-§ .......................
Peder Andersson, utn. lÖ S l1̂  (jfr F. 104) •
Hans Larsson, utn. 1534?J ............................
Jöran Hansson, utn. 15362̂ ...........................
Hans Skrivare, utn. 1538|................................
Påvel Jute (jfr F. 5 4 ) .....................................
Erik Jönsson [Rosenstråle]................................
Lasse B ä lta re .................. - . ...............................

. 1527— 1528 
. 1529— 1533

• 1534— 1536 
. 1536— 1538 
. 1538— 1541 
. 1542— 1543 
. 1544— 1548 
. 1549— 1554

F 125.
(Tab. 20)

Vid sidan av de kyrkogods, för vilka ovan redogjorts, på- Klostergodsen 
kallade i Östergötland klostergodsen en särskild förvaltning a) ^adsteiia- 
till följd av den betydande omfattning dessa hade inom nämnda 
provins. '

Redan den 7 oktober 1527 kallades Erik Svenske att vara 
fogde dels över Alvastra och Gripsholms2 klosters landbor i

1 Kvittobrev för honom 15 mars 1528 i Gast. I Reg-., 11. 5 (1871): s. 64.
2 Kullmakten gällde beträffande Gripskolm blott uppdraget att bortbyta »de 

gods han kan uppspörja i Västergötland, som ligga inunder Gripsholm, uti 
andra gods, som äro belägna här i Uppland, ock'stä dem före på våra vägnar 
och uppbära alla deras årliga utgifter, till dess han har dem förvänt efter 
vår vilja».
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Västergötland, dels »över alla de gods här i riket äro belägna, 
som lyda inunder Vadstena kloster». Dock skulle han i enlig
het med den överenskommelse, som konungen träffat med 
sistnämnda kloster, till därvarande personals underhåll redo
visa »avrad, landgille, gengärd och annan laglig och tillbör
lig tjänst dem till uppehälle, som deras landbor pläga dem 
årliga års utgöra», och endast för vissa i fullmakten uppräk
nade inkomster skulle han svara inför konungen. Erik Svenske, 
vars räkenskap för 1527—29 finnes i behåll, efterträddes Bir- 
gitte dag (7 okt.) 1529 av Anders Månsson, som avgivit re
dovisning för de närmast följande två åren. Enligt denna 
hade han befattning blott med Vadstena klosters landbor, 
men av dessa redogör han för 656, som bildade 48 .rättaredö- 
men inom Östergötland, Småland, Västergötland, Närke (och 
Västmanland) samt Södermanland.1 Sedan Anders Månsson 
den 21 febr. 1533 utnämnts till fogde i Åkerbo härad (Väst
manland), fick han visserligen den 16 mars samma år en ef
terträdare i Håkan Skräddare, men huru länge denne uppe
höll befattningen är icke bekant. Klostret fortfor dock att 
betala taxa för rättigheten att uppbära landgillet av sina 
hemman,2 men i mitten av 1540-talet borttogs denna förmån, 
och klostergodsen indrogos helt och hållet till kronan.3 Erån 
samma tid redogjorde också en särskild landbofogde för dessa, 
men gränserna för hans distrikt voro växlande. Är 1515 om
fattade hans fögderi Östergötland och de norr därom belägna 
landskapen, men redan 1546 bortföllo dessa senare, och fog
den behöll klostergodsen blott i förstnämnda provins, till vil
ken dock samma år räknades även Kinda och Ydre,4 varjämte 
ett rättaredöme låg utanför landskapsgränsen (i Tjust). Land- 
borna voro fördelade på följande sätt:

1 Upplandsgodsen äro icke med, ocli av de västmanländska rättaredömena 
omnämnes blott Limsta, som är uppfört under Närke. Antalet landbor 
svarar icke heller i övrigt mot klostrets hela egendom, som redan 1500 myc
ket översteg 800 gårdar och sedan dess troligen snarare ökats än minskats.

2 Taxan var 1533 förlänt till Arvid Trolle, som 1541. fick rätt att uppbära 
biskopsgästning, sakören, städselöre och husröteersättning av alla klostrets 
landbor.

3 Redan före 1545 redovisades landgille från Yadstena klosterhemman i 
Gullbergs härad genom därvarande häradsfogde, till vars fögderi de räknades 
även nämnda år, varefter de ingingo i det stora landbofögderiet.

4 Kinda och Ydre hörde 1545 till det landbofögderi, som eljest omfattade 
Småland och Västergötland, och lades 1547 under fogden i Sevede och Aspe
land (F. 137).
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Rättar ed ömen1 Härad , . Socknar Antal
landbor

Hessleby , -. . A s k a .................. Hageby höga m. fl. . . . 25-

Kvissberg2. . . » ................ S:t Per m. fl. (4) . 1 . 25

Hårstorp . . . » och Boberg Motala m. fl........................ 31

Egbyborna . . > » > Egbyborna och Varv". . 18

Narverås (nu 
Naveryd) . . Boberg . . . . Vallerstad........................ 21

1

Anderstorp3 . . Bråbo . . . . . . Enebv . . . . . . . . 6

Villesberg (nu 
Vilseberga) . Dal . . . . .  . Rogslösa m. fl. . . . . . * 36

Sjögerstad .' . . Gullberg . . . Vretå . ’ ............................ 10

Valla . . . . . Göstring och Vi- 
folka . . . . Appuna m. fl...................... 30

Husby . . . .  |
Hammarkind. . 
Björkekind . .

Skönberga m. fl...............

} u
-

L e r a .................. Hanekind . . . K a g a .............................. . 20

Hundeberg3 . . » och 
Bankekind. . S. Lars och Grcbo . . . 7

Haddestad . . . Lysing . . . . Harstad m. fl................... 16

Härnäs3 . . . . Lösing o. Östkind Dagsberg och Häradsham- 
m a r ........................... 16

Eggeby . . . . Skärkind . . . Skärkind ........................ 12

Unnerstad . . . j Valkebo . . 
Vifolka . . . .

Gammalkil

Veta o. Ö. Tollstad . . } “
Viby . . . . ./
Skillberga . . .

» . . . . Vibv m. fl........................ 10 308
K inda ............... Vårdnäs m. fl. (5) . . 15

Skavetorp (nu 
Skavarp) . . Y d r e ................ Askeryd m. fl. (4) . . . 22

Ullevi . . . . Tjust .................. Gamleby och Dalhem . . 9 46

Summa ■ 854

I ovanstående ingingo ej Vadstena klosters hemman i Åker
bo härad, som 1546 till ett antal av elva införlivades med 
arv och. eget (F. 121). Men under de följande åren skedde 
detsamma i stor utsträckning med klostergodsen i även övriga

1 Vid jämförelse mellan rättaredömenas namn 1530, då antalet var 13 i. det 
egentliga Östergötland, och 1546, då motsvarande tal var 17, befinnas bfott fem 
vara gemensamma, medan de övriga ersatts av andra. .

2 Till Kvissbergs rättaredöme räknades 1545 dessutom 21 ödeshemman öch 
12 utjordar. 1546 talas om -51 utjordar.

3 Namnet förekommer nu ej inom orten att döma av Ekon. kartverkets beskr.
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delar av landskapet, och en följd härav blev, att landbofög- 
deriets hemmantal starkt minskades. Redan 1550, då likvisst 
de 37 Kinda- och Ydre-gårdarne lågo i annat fögderi (F. 
137), hade landbornas antal nedgått till 279 i femton rättare- 
dömen, 1 och 1554 voro de sistnämnda tolv med tillsammans 
226 landbor.2 Följande år npphörde den särskilda förvalt
ningen av klostergodsen, som uppgingo i häradsfögderierna.

Landbofogdar hade dessförinnan varit:

F. 126. Erik S v e n s k e ............................................................................... 1527— 1529
Anders Månsson, tilltr. 1529T7Ö ...............................................1529— 153S
Håkan Skräddare, utn. 1533 ^
Erik A n d ersson .........................................................................  1545— 1550
Jöran Olsson, utn. 1551 228 ..................................................  1551— 1554

b) Alvastra Alvastra kloster fick hösten 1529, då abboten nedlade sitt 
Skännhjge*1 ämbete, en ny föreståndare i herr Nils Svensson, som skulle 

ombesörja munkarnes underhåll av klostrets förutvarande in
komster, sedan en taxa i smör och penningar inlevererats till 
kronan. Härom gjordes ett formligt kontrakt den 15 febr. 
1530 med samme man, som den 9 juni 1531 efterträddes av 
Peder Bengtsson Svenske. Ehuru denne samma år blev fogde 
på Linköpings gård (F. 104), behöll han enligt k. brevet den 
22 maj 1532 klostret för ej utsatt tid, som den 24 augusti 
1533 bestämdes till tolv år. Redan den 21 dec. 1535 utnämn
des detta oaktat Nils Persson till kunglig fogde »på Alvastra 
kloster och de landbor därunder ligga». Denne, som 1536 
fick även Dals härad och Yisingsö sig anförtrodda (jfr F. 
113), bekom den 3 febr. 1537 en ny fullmakt, enligt vdlken 
han skulle omhänderhava utom Alvastra klosters landbor alla 
biskopssaker och biskopsgästningen på Yisingsö. Är 15403 
efterträddes han av Olof Bror, som dock till en början blev 
fogde »på Alvastra gård allenast utan landborna». Icke desto 
mindre upptager hans räkenskap för samma år även de sist
nämnda, som då till ett antal av 224 voro fördelade på ne- 
dannämnda tolv rättaredömen:

1 Eggeby, Härnäs och Husby, som 1546 tillsammans hade 39 landbor, voro 
1550 sammanslagna till ett enda rättarcdöme, Kullerstad, med 19 landbor.

2 Sjögerstads rättaredöme uppgick före 1552 i Hundebergs, och efter samma 
år sammanslogs det senare med Lera, som dåmera kallades Tift efter byn av 
samma namn i Kärna socken, under gemensamt namn av Bränninge (byar med 
detta namn ligga i Kaga socken). Anderstorps rättaredöme har alldeles för
svunnit.

3 Gust. I Reg., D. 13 (1891): s. 179. Fullmakten är odatcrad.
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Rättaredömen Härad Socknar Antal
landbor

a) i Ö s te r g ö tla n d :
Motala . . . . A s k a .................. M o ta la ............................... 7
Hageby . . . . Da l ...................... R o g s lö s a ........................... 24
Appuna . . . . Göstring . . . Appuna ............................... 7
Tollstad . . . Lysing . . . . T o l l s t a d ........................... 49
Porssa . . . . Vifolka . . . . H ärbärga........................... 19 106

b) i S m ålan d : ■

AdelÖv . . . . N. Vedbo . . . A d e lö v ............................... 10

Torsryd . . . . S. Vedbo . . . Eksjö och Höreda . . . 26
S ä b y .................. V is ta .................. Visingsö ........................... < 8

Gränna . . . . » m.  fl. . . Gränna m. fl................... .... 15 59

c) i V ä ste r g ö tla n d  (och V ärm la n d ):

Gräshult . . . Vadsbo o.Kåkind Mölltorp och Brevik . . 25

Grattesöra 1. s> . . . . F lis ta d ............................... 1
Grottensöja1 . < Gudhem . . . . Kyrktorp m. fl. . . . ' .

1 1l Värmland . . . 1
•Fågelås 1. Almnäs Kåkind . . . . Fågelås och Hjo . . . i 23 59

Summa 224

Till Olof Brors fögderi hörde redan 1540 jämväl hela Y i
singsö.2 Men 1541 tillkom dessutom en del av de land
bönder, som tillhört Skänninge kloster, och som dittills legat 
till en början under Grönskogs gård (F. 168) och sedan under 
prebendefogden i Östergötland (F. 125).

I  Skänninge funnos under den katolska tiden två kloster. 
Av dessa var ett, som tillhört svartbröderna, öde 1530, och 
dess egendom övergick samma år till helgeandshuset i Yad- 
stena. Med det betydligare S. Ingrids nunnekloster upprät
tades 1529 en överenskommelse om taxa, som dock ej hölls 
längre än till 1531, då konventssystrarne uppmanades att av
flytta till Yadstena eller Vreta kloster. Ehuru i början ställ
des i utsikt, att deras landbohemmän skulle tillgodokomma 
de stiftelser, till vilka de togo sin tillflykt, lades hela den

1 Namnet på detta • rättaredöme, vars huvudgård uppgives varit belägen i 
Kyrktorps socken, har ej kunnat identifieras.

2 Till fögderiet hörde 1540— 50 på Visingsö: 5 skatte- och 25 kronobönder, 
10 biskopslandbor (som tillhört Ströja rättaredöme, vilket hade hemman även 
i Västergötland), 13 kyrkolandbor (från 1545), 3 Vadstena och 9 Alvastra 
klosterlandbor (Säby rättaredöme). På ön funnos dessutom 5 frälselandbor.
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omfattande komplexen inom kort under konungens fogde på 
Grönskog. Själva klostergården förläntes 1533 till Abraham 
Persson [Rommel till Vi och Grensholmen]. Är 1540, då 
Hans Skrivare (F. 125) redovisade för landborna, hade desses 
hemman följande omfattning och fördelning:1 . . .

/
Rättaredömen Härad Socknar Antal

landbor

a) i Ö sterg ö tla n d :

Fläda .................. Aska (och Närke) V. Ny m. fl........................ 8

Vallerstad . . . Boberg . . . . Vallerstad ...................... . 26

Bötinge . . . . Göstring . . . Egbyrinna . . . . . . 9

Bjälbo . . . . > . . . B j ä l b o ............................... . .22

Hollinger . . . . . . V. Skrukeby . . . . . . . .33

R å b y .................. Lysing . . . . H e d a .................................... 5

j Vifolka . . . . Härberga och Ö. Tollstad |
Tollstad • • • i Bankekind . . R y s t a d ............................... } 27

Björkekind . . K uddby............................... 1

Honger . . . . Dal  . . . . .  . Källstad . . . . . . . 17

Mada . . . . . Ydre..................... Torpa.................................... 8

Lidhult . . . . » . . . . . N.  V i ............................... ' . 4 159

b) i S m ålan d  {och V ä ste rg ötlan d ):

Isaryd . . . . N. Vedbo . . . Frinnaryd och Linderås . 7

Stegtorp . . . S. Vedbo . . . Höreda och Björkö skate 14

| V is t a .................. Gränna och Visingsö . . I

ftyd ..................\
T v e ta ..................

Mo och Västra.

Ljungarum och Järsnäs . 
Bottnaryd och Malmbäck

10- 1 Vartofta (Vg.) . J
Stolpabäck . . j Konga . . . .  

Uppvidinge . .

Långasjö och Vissefjärda 
A lg u tsb o d a ......................

| 32

j $ Åsheda och Eke . . . . )
Asheda . . . . < Norrvidinge . . G å r d s b y ........................... 6

| Handbörd . . . Fagerhult........................... 1

Bötarum . . . > . . . H ö g sb y ............................... 9

Svartingstorp . j N. Möre . . . 
S. Möre . . . .

Åby . ................................ '

Hossmo (Ljungby) . . .
| 28

Gunnetorp . . . » . . . . Söderåkra ........................... 9 115

Summa 274

1 Antalet landbor enligt Östergötl. bandi. 1540: N. 1. Uppgifterna rörande 
rättaredömenas belägenhet äro hämtade ur Summarum 1543. Sistnämnda år 
hade hemmantalet minskats till 264.
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Ovanstående godskomplex uppdelades 1541 på två skilda 
fögderier. De rättaredömen, som tillhörde Småland och Ydre, 
lades nämligen då ånyo under Grönskog, medan de egentliga 
östgötagodsen införlivades med Olof JBrors fögderi (F. 127). 
Men 1543 övertog denne även de småländska klostergårdarne, 
som då definitivt skildes från Grönskog.

Alvastra och Skänninge klosters landbor fortforo därefter 
att kava gemensam förvaltning fram på 1550-talet. Rättare
dömenas namn och omfattning växlade emellertid med åren1 
och minskades även i antal, sedan större delen av de små
ländska hemmanen införlivats med arv och eget. Är 1550 
funnos av Skänningegodsen kvar blott ett rättaredöme i Små
land (Ryds) med ett mycket litet antal landbor och av Alvastra- 
gårdarne ingen enda, sedan Visingsö samtidigt frångått fög- 
deriet. I stället för omkring 500 klosterlandbor i början av 
1540-talet redogjorde fogden 1552 endast för 279. Ännu 1554 
fanns dock en särskild förvaltning, som likvisst samma år torde 
upphört.2 Dessförinnan voro här anställda följande fogdar:
Herr Nils Svensson, utn. 1529C1̂ ) ..................................... 1529 — 1530
Peder Bengtsson Svenske, utn. 1531 § ................................ 1531— 1533
Nils Persson, utn. 1 5 3 5 f| ......................................... ....  1536— 1537
Olof Bror ..................................................................................  1540— 1543
Nils Jönsson3 .............................................................................. 1544— fs . å.
Arvid N ils so n .............................................................................. 1545— 1547
Knut Ingesson.............................................................................. 1548— 1554

Av övriga kloster inom provinsen påkalla endast Askaby 
och Vreta någon vidare uppmärksamhet. Med det förra för
fors så till vida egendomligt, som dess jordagods kort efter 
Västerås’ riksdag jämte alla därifrån härflytande inkom
ster med undantag av fodring och sakören ställdes till abbe
dissans i Vreta disposition, på samma gång som denna fick 
frihet på sitt eget klosters underlydande hemman mot en för 
båda komplexen gemensam taxa av 300 mark (k. brevet den 
18 sept. 1528). Icke desto mindre indrogs i mitten av 1530-

1 Av Alvastragodsen bildades 1545 tre nya rättaredömen: Fullersta (utbru
tet ur Forssa), Trånghalla (ur Gränna) och Gårdveda (ur Torsryd). Av de rät
taredömen, som tillhört Skänninge kloster, delades Svartingstorp 1545, varige
nom Binga rd. uppkom.

2 I Östergötl. register upptagas inga landbofogdar efter 1554. Under 1559: 
N. 21 har dock funnits en årlig ränta för dessa klostergods i Östergötland, 
Småland och Västergötland, men densamma saknades vid inventeringen efter 
1807 års brand.

3 Nils Jönsson avled, innan han hunnit avgiva redovisning för året. För 
restantierna svarade hans broder Lars Jönsson (Österg. handl. 1544: N. 1).

F. 127. 
(Tab. 17.)

Askaby och 
Vreta. '
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talet det förstnämnda klostrets alla egendomar, som därpå 
den 6 okt. 1536 förläntes till* A x e l . E riksson  [Bielke] 
(f  1559). Denne hade dem sedan åtminstone till större delen 
kvar till 1555, vilket likvisst icke hindrade att konungen dels 
gjorde enskilda dithörande gårdar till bytesobjekt vid sina 
många egendomsaffärer, dels förlänte dylika till andra sina 
tjänare (se k. breven för Svante Sture den 1 febr. 1546 ock 16 
febr. 1548). En jordebok över Askaby klostergods upprättades 
1553. De lågo till ett antal av över hundra dels inom fem sock
nar i Bankekind, dels i flera andra östgötska härad (huvud
sakligen Gullberg och Boherg), dels även utom Östergötland.1

Något längre var den frist, som förunnades Vreta. Bedan 
på sommaren 1531 inhystes väl där en kunglig fogde, Ene- 
vald Hansson (F. 125), men denne synes ej haft att skatfa 
med klostergodsen. Den 13 febr. 1533 förläntes dessa till A x e l 
E riksson [Bielke], som emellertid fick utbyta dem mot Aska- 
bygodsen (se ovan) den 6 okt. 1536 eller samma dag, som de 
förra förläntes till fru Ebba Eriksdotter  [Vasa]. Denna, 
som förblev den gamla religionen trogen och ända till sin 
död (1549) hade sin bostad i klostret, var Gustaf I:s syssling 
och blev genom dennes andra gifte hans svärmoder. Det är 
också sannolikt, att B h yz e l iu s2 har rätt, då han i hänsy
nen för fru Ebba ser orsaken till att nunnorna i Vreta tills 
vidare fingo bliva ostörda och ej drevos ur sitt fridlysta hem
vist, så länge deras beskyddarinna levde. I alla händelser 
indrogos omedelbart efter hennes frånfälle klosteregendomarne 
och ställdes redan 1549 under en kunglig fogde, Lasse Hal- 
landsfar, som året därpå omtalas som befallningsman på 
Kungsbro gård (F. 103). Åtgärden var tidigare förberedd 
genom den åt Sven Torstensson den 21 aug. 1543 anförtrodda 
rannsakningen rörande kyrkogodsen i Linköpings stift, bland 
vilka Vreta klostergods vid uppdragets givande voro särskilt 
ihågkomna, och från 1543 finnes ännu kvar en jordebok över 
dessa egendomar,3 som sannolikt kommit till i samband med 
nämnda förrättning. Enligt denna urkund4 omfattade kloster
godsen följande:

1 Jordebokens nuvarande släta tillstånd omöjliggör noggrannare beräkningar.
2 Monasteriologia Sviogotbica (1740), s. 119.
s Bilagd Österg. bandi. 1543: N. 2 (Erik Skrivares räkenskap för Aska ocb 

Boberg). Erik Skrivares redovisning för samma år visar, att ingen uppbörd 
genom bonom influtit till kronan från Yreta klosters landbor, ocb således hör 
den i texten omnämnda jordeboken icke i egentlig mening till bans räkenskap.

* Jfr Österg. bandi. 1554: N. 17.

X. Kyrkogodsen (F. 125— 129). 397'

, Rättaredömen Härad Socknar Antal
landbor

Ä n g ..................|
•A sk a .................. Varv m. fl. (3) . . . .

}  11 ■Boberg . . . . Lönsås m. fl. (4) . . .

| Bråbo .................. H ä llestad ...........................
Granstad . . . <

Gullberg . . . T jä llm o............................... } 41
Släta .................. » • • • Ljung ............................... 8

Brunneby . .' . j » ' . . .

Hanekind . . .

Vreta k lo s t e r ..................

K a g a .................. ....
| 64

1 Göstring. . . . Högby ............................... |
Slommarp . . . < Lysing . . . . Kumla . . . .  i . . .  .

15
| Vifolka . . . . Normlösa m. fl. (4) . . 1
j Lösing . . . . Styrestad ...........................

Styrestad . . . < Hammarkind . Mogata ocb Skönberga . }  6
I Skärkind . . . Gårdby ...............................

Forsby . . . . Hemming . . . Kimstad . ■...................... 1 1

Naterstad .. . . Yalkebo . . . . S la k a .................................... 13
Tegneby . . . Åkerbo . . . . Rystad m. fl. (3) . . . 18

Björksnäs . . . Kinda . . . . Kisa .................................... 4

H u l t ..................J
Y d r e .................. Askervd...........................

}  16l S. Vedbo . . . E k sjö ...................... ....  . .■

Gransboda . . N. Vedbo . . . Säby 5

/ Summa 212
Av dessa rättaredömen lågo dock efter 1543 endast tio under 

Kungsbro (F. 103), medan Tegneby och Forsby lydde under 
Tuna gård (jfr s. 345). En förändring med de förra in
träffade 1553, då Lasse Hallandsfar blev fogde i Gullbergs härad, 
men likväl behöll uppsikten över klostergodsen, som således då 
kommö att tillhöra sagda häradsfögderi (F. 102). Dock fick 
den nye fogden på Kungsbro under denna gård behålla sju 
(1554 åtta) landbohemman av Brunneby rättaredöme, och sex 
gårdar av Granstads rättaredöme lades samma år till Hälle- 
,stadsberg, så att antalet återstående hemman nedgick till 
172. Från och med år 1554 fördelades även dessa på de hä- 
, radsfögderier, i vilka de voro belägna. Men Lasse Hallands- 
fars befattning med Vretagodsen upphörde likväl icke allde
les, såsom skall visas i det följande................

Kyrko- och prästlandbornas indragning från 1545 föranledde Kyrk0 ock 
intet tillsättande av nya administrativa organ annat än i de prästlandbor
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härad, som voro förlänta, och där således inga fogdar stodo 
till buds att omhändertaga dem. I vissa fall hjälpte man sig 
även där fram genom att Jåta någon fogde i angränsande 
härad övertaga vården i det förlänta området. För kyrko- 
landborna i Bobergs härad redovisade sålunda åren 1545—49 
fogden i Aska härad (F. 110), medan samma syssla i Valkebo 
och Bankekind ända till och med 1552 bestreds av prebende- 
fogdarne (F. 125), men under de därpå följande två åren av 
fogden i nedan beskrivna fögderi (F. 128) Endast i Kinda 
och Ydre voro förhållandena sådana, att särskilda anordnin
gar måste vidtagas. I dessa härad synas kyrkolandborna ej ' 
blivit indragna förrän 1548, och från samma år till och med 
1552 redovisades uppbörden från dem genom fogden i Sevede 
och Aspeland (F. 137). Men 1553 tillsattes en fogde, som 
skulle hava till enda åliggande att ombesörja uppbörden från 
dels kyrkolandborna i Yalkebo, Bankekind, Kinda och Ydre, dels 
åtskilliga andra kyrkogods i de två sistnämnda häradena. 
Under hans förvaltning lågo sålunda sagda år 36 Yadstena 
och 9 Skänninge klosterhemman samt 17 gårdar, som tidigare 
tillhört själagårdsgodsen samt Annse, trium regum och crucis 
minoris prebenden. Fögderiets sammansättning ändrades emel
lertid 1555, då kyrkolandborna i Yalkebo och Bankekinds 
ånyo till kronan hemfallna härad lades under därvarande hä
radsfogde. I stället tillkommo kyrkogodsen i ett par förlänta. 
rent småländska härad (N. och S. Yedbo), varjämte den då 
skedda fördelningen av Vreta klostergods orsakade fögderiets 
förstoring med ett tjugutal gårdar. Samtidigt blev den förre 
fogden över sistnämnda gods, Lasse Hallandsfar, förflyttad 
till detta fögderi, som 1558 hade följande beståndsdelar:

Kinda Ydre S. Vedbo
Tjust
och

Tunalän
Summa

Linköpings biskopslandbor. . _ _ 14 _ 14
Växjö » . . — 15 —  ■ — 15
Vadstena klosterlandbor . . . 14 19 10 7 50
Skänninge » . . . — 2 — — 2
Vreta » . . . 4 15 1 — 20
Askaby » . . . — — — 3 8

Prebendelandbor...................... 1 1 10 8 — 29
Kyrko- och prästlandbor . . 46 58 34 13 151

Summa 75 119 67 23 284

399X. Kyrkogodsen (F. 125— 129).

Ar 1557 blev detta fögderi sammanslaget med arv- och 
egetförvaltningen i Småland (F. 169), men fick 1559 ånyo en 
egen fogde, vars verksamhet dock slutade 1560. Under denna 
sista period var sammansättningen något olika, bl. a. till följd 
därav, att under mellantiden de flesta klosterhemmanen och 
åtskilliga andra gårdar helt införlivats med arv- och egna
godsen, från vilka de likväl revocerades redan 1562.1 A r  
1560 redogjorde sålunda Kristman Andersson för endast 178 
gårdar inom Kinda, Ydre och Södra Yedbo.

Fogdar voro:
Peder Fox (jfr F. 1 3 7 ) ............................................................ 1548 — 1551
Hans Helsing (jfr F. 1 3 7 ) .......................................................  1552
Håkan L a r s s o n .........................................................................  1553— 1554
Lasse H a lla n d sfa r ..................................................................... 1555— 1550
Olof Nilsson Plåt (jfr F. 1 6 9 ) .............................................. 1557— 1558
Kristman Andersson (jfr F. 1 2 0 ) ........................................  1559— 1560

Några särskilda tiondefogdar i Östergötland omtalas icke 
förrän 1561, då en sådan fanns i hertig Magni furstendöme.2 
Yerksamheten upphörde emellertid icke inom denna provins 
efter revolutionen 1568, för så vitt som tiondefogden i Små
lands förlänta härad (F. 175) åren 1569—72 fortfarande redo
visade för tionden i furstendömet. Sedermera tillsattes först 
1601 en fogde, som hade uppbörden av kronotionden i hela 
Östergötland, och som avlämnat räkenskaper för åren 1601— 
06 och 1612—13. I slutet av 1620-talet fanns slutligen också 
här liksom i övriga provinser en inspektor över kyrkotionden, 
tillsatt medelst kammarens fullmakt.

Tiondefogdar hava varit:

Måns Jon sson ...........................
Lars Svensson...........................
Gustaf H åk an sson ..................
Bengt Eriksson,3 utn. 1 6 2 8 2gs

Hospital funnos inom Östergötland i de fyra städerna Lin
köping, Söderköping, Norrköping och Yadstena. Från den_________  9

1 Se Smål. handl. 1562: N. 24, som innehåller förökningen på de landbor, som 
vederkänts från arv och eget under kronan, i vilken längd dock hemmanens 
ursprungsbeteckning är summarisk och vilseledande.

2 Räkenskaper tinnas kvar för åren 1561, 1564 och 1566— 67.
8 Av kammarregistr. den 12 dec. 1628 ses, att Måns Andersson genom »orätt 

berättelse» tillnarrat sig kunglig fullmakt på samma tjänst, som Bengt Eriks
son sedan erhöll. Någon sådan fullmakt finnes dock ej i riksregistr. för åren 
1627— 28. Rörande Måns Andersson se vidare F. 114.

1561— 1563
1564— 1568
1601— 1613

F. 128.

Tiondeupp
börden.

F. 129.

Hospitals-
godsen.
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6

sistnämnda orten hava redovisningar i tämligen oavbruten 
följd inkommit till kammaren åren 1556-1623, men räken
skaperna från de övriga hava först senare börjat avlämnas. 
Linköpings hospital, som hade egen syssloman 1567—1620, 
hade 1623 gemensam sådan med Vadstena. För Söderköping 
hava redovisningar levererats åren 1565—1604,. men efter 
sistnämnda år finnas under perioden blott två årsräkningar för 
1618—19 i behåll. Norrköpings hospital slutligen, vilket hade 
gemensam syssloman med Linköping 1574—76, då de första 
räkenskaperna inkommo till kammaren, har redan 1578 upp- 

Jhört med insändandet av dylika.
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Meddelanden från svenska riksarkivet utgivas från ock 
med 1902 i fria käften. Av dessa bilda årsberättelserna ock smärre 
arkivaliska uppsatser eller meddelanden, som ansluta sig till dem, 
en första serie (betecknad Ny följd I: 1, I: 2 o. s. v.), av vilken 
ett lämpligt antal nummer förses med särskilt titelblad ock inne- 
kållsförteckning för att sedan kunna bindas. Övriga käften be
tecknas Ny följd II: 1, II: 2 o. s. v. ock kunna av dem, som så 
önska, betraktas ock bekandlas som självständiga publikationer. Av 
denna senare serie kava följande arbeten tidigare utkommit:
1. Clason, Sam, Studier öfver arkivväsendet i utlandet. Stockkolm 

1902. iv, 167 s. Kr. 2 :— .
2. Sondén, P., Kikskansleren Axel Oxenstiernas brefväxling ock 

öfriga i riksarkivet förvarade kandlingar förtecknade. Stock
kolm 1907. vii, (1), 288 s. Kr. 3: — .

3. A lmquist, Joh. A x ., Bergskollegium ock bergslagsstaterna 1637
— 1857. Administrativa ock biografiska anteckningar. Stock
kolm 1909. 322 s. Kr. 3: 5o.

4. A lmquist, Joh. Ax ., Kommerskollegium ock Riksens ständers 
manufakturkontor samt konsulsstaten. Administrativa ock bio
grafiska anteckningar. Stockkolm 1912— 15. xn, 688 s. Kr. 9: — .

5. Bergh, Severin, Svenska riksarkivet 1618— 1837. Stockkolm 
1916. vm, 468 s. -f 11 planscker. Kr. 6: — .

M s  (tilis. med I). 3: Häft. 1) iO kronor.
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