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o

Småland
(jämte Öland).

I den mån den senare medeltidens förvaltning i de små- Landskapets
ländska landsändarne är känd, företer den helt naturligt stor indelning. 
. . . . .  ' nnder me-likhet med den ordning, som möter nnder 1520-talet. Det deltiden.
nuvarande Kalmar län var delat i tre områden, lydande vart 
för sig under Kalmar, Borgholms och Stegeholms slott. Till 
sistnämnda län hörde utom Tjust även Ydre och Kinda härad, 
som senare började räknas till Östergötland. Under Rumla- 
borg (senare Jönköping) lydde Tveta och Yista härad jämte 
Yisingsö samt även tidtals Norra och Södra Yedbo, vilka 
dock stundom bildade ett eget län. Mo härad hörde under 
1300-talet bevisligen under Rumlaborg, men låg därefter till
sammans med Yästergötland och återförenades först under 
senare hälften av 1500-talet med Småland. Beträffande Tio
härads lagsaga bestod denna av tre delar, Finnveden, Yärend 
och Njudungen, vilka vanligen voro förlänta till skilda per
soner, ehuru exempel icke saknas på deras förening under 
samma låntagare. Under slutet av 1400-talet var Njudungen 
icke längre någon administrativ enhet, för så vitt som då 
Östra kärad lagts under Kalmar slott och Yästra härad för
enats med Södra Yedbo till ett område, som under en följd 
av år i förläning innehades av Sturarne.1

I 1520-talets mitt förvaltades Småland till allra största b) under 1520- 
delen av kungliga fogdar. Det dröjde dock icke länge, innan^st födande 
en förändring skedde kärutinnan. JRedan 1525 bekom Joen årtionden. 
Olsson [Lilliesparre] till Asa Norrvidinge härad, och samma 
år fick Ture T rolle  Kinnevald, vartill han 1527 lade Konga 
och 1533 ytterligare Allbo härad. Före 1528 innehade B irger 
N ilsson  [Grip] hela Tjust, som han med undantag av några 
till Jöran E riksson [Gyllenstjerna] förlänta socknar behöll 
under hela Gustaf I:s regering; Måns Johansson [Natt och

1 Se härom närmare Styffe, a. a., s. 208.

/



4 Fögderiindeliiingen i Småland.

dag], som 1529 blev hövidsman på Kalmar och i dess län, 
mottog samma år i förläning Uppvidinge och större delen av 
Östra härad. En kortare tid innehade han därjämte Norra 
Vedbo, som dock 1534 övergick till Germund Svensson 
[Somme]. Lägges-härtill, att Tuna län från 1532 innehades av 
Jöran E riksson  [Gyllenstjerna], att Gustaf Olsson [Stenbock] 
1533 fick Östbo, och att Mo härad var förlänt till växlande 
innehavare, samt att smärre förläningar i ej obetydligt an
tal förekommo bredvid dessa större, är det ögonskenligt, att 
Gustaf I även beträffande Småland tillämpade samma förvalt- 
ningsprinciper, som i allmänhet under den första hälften av 
hans regering kommo till synes åtminstone i den södra delen 
av riket, även om länen på grund av rent lokala förhållanden 
i Småland till en början blevo flera och således ej heller till 
sin utsträckning fullt så stora som i vissa andra landskap. 
I detta avseende skedde sedermera en förändring, då Sten 
E riksson  [Leijonhufvud] i slutet av 1540-talet mottog största 
delen av det nuvarande Jönköpings län (eller Tveta, Vista, 
Mo, Norra och Södra Vedbo samt Östbo härad) och framför 
allt sedan h ertig  E rik  på 1550-talet övertagit Kalmar och 
Kronobergs län samt Öland, så att hela landskapet då kan 
sägas hava i viss mening undandragits kronans omedelbara 
förvaltning. . Dock är härvid att märka, att redovisningen 
från hertigdömet fortfarande skedde i den kungliga kammaren, 
och att fögderiförvaltningen samt t. o. m. enskildes förläningar 
blevo oberörda av hertigdömets upprättande, då däremot 
räkenskaper från övriga ovannämnda förlänta områden dels 
alldeles saknas, dels avse endast den s. k. fodringen,. för 
vilken redovisning i regel skedde vart tredje år.

Av vad ovan sagts rörande landskapets historiska indelning 
visar sig, att denna haft ett bestämt inflytande på den nuvarande 
länsindelningen, för så vitt som dels Kalmar, dels Jönköpings 
län, ehuru med något mindre omfång, funnos redan under 
medeltiden och Kronobergs län numera omfattar delar av land
skapet, vilka redan tidigt hade sin medelpunkt i Växjö stad. 
Men å andra sidan följa de nuvarande länsgränserna icke de 
historiska förutsättningarne, så till vida som dels Finnveden 
uppdelats mellan Kronobergs och Jönköpings län, dels hälften 
av Stegeholms län utbrutits och tillagts Linköpings län. I 
nedanstående redogörelse för de olika orternas förhållanden 
skall utgångspunkten bliva följande gruppering:

Landskapets indelning på 1520— 1540-talen. 5

I. Kalmar län eller Tunaläns, Se- 
vede, Aspelands, Handbörds och 
Stranda samt Norra och Södra 
Möre härad jämte Tjnsts härad 
av Stegeholms län (F. 130— 144):

II. Öland (F. 145— 150);
III. Värend eller Allbo, Kinnevalds, 

Konga, Norrvidinge och Uppvi
dinge härad (F. 151— 156);

IV. Njudungen eller Östra och Västra 
härad (F. 157— 158);

V. Jönköpings län eller Tveta, 
Vista, Södra och Norra Vedbo 
samt Mo härad (F. 159— 163);

V I. Finnveden eller Sunnerbo, Väst- 
bo och» Östbo härad (F. 164—  
167);

vartill komma icke territoriella fögderier eller
VII. Arv- och egna godsen (F. 168—  I V III. Kyrkogodsen (F. 172—176). 

171); samt |

Närmare detaljer framgå av Tabb. 21—29.

I. Kalmar län.

Under fogden eller ståthållaren på K alm ar s lo tt lydde 
under 1520- och 30-talen även de kringliggande häradena,1 
vare sig så att han själv hade den omedelbara uppbörden från 
länet eller deJar därav eller underlydande skattekrävare redo
visade till honom. Ett bevis för riktigheten härav giver bl. a. 
kungl. instruktionen den (6) april 1538 för Ernst Joensson, 
varigenom denne, som samtidigt förordnats till befallningsman 
på slottet, fick fullmakt att av- och tillsätta fogdar inom hela 
länet, vartill då räknades jämväl Öland. Att en liknande rätt 
innehafts av företräd arne framgår väl ej direkt av handlin- 
garne, men göres troligt av den sociala ställning åtminstone 
vissa av dem intogo. Också är det endast få av ridfogdarne 
från denna tid, vilkas namn bevarats. Utom landbofogdarne 
över biskopsgodsen, är det nämligen, bortsett från Öland, blott 
gårdsfogdarne på Grönskog (se nedan under F. 168) samt en 
staka häradsfogdar, vilka försetts med kunglig fullmakt. Från 
1539 hörde emellertid i regel intet territoriellt län omedelbart 
under slottsfogden. Undantag bilda åren 1549, då hela Öland,

1 Beträffande vilka härad, som räknades till Kalmar län i dess vidsträcktare 
bemärkelse, lämna de ännu bevarade skatteböckerna från 1533— 37 upplysning. 
I dessa redogöres nämligen för Handbörds, Aspelands, Sevede, Stranda och 
Östra härad samt (i annan volym) Norra och Södra Möre härad. Enligt 1543 
års jordebok var slottslänets omfattning delvis cn annan. —  Längre fram eller 
i slutet av 1500-talet var Kalmar läu eller ståthållaredöme ännu större och 
omfattade då utom flertalet av de härad, som nu ingå i länet (eller alla utom 
Tjust och Ölands norra mot) även Östra och Konga härad i det nuvarande 
Kronobergs län (se hertig Karls brev 19 nov. 1597), men denna gruppering var 
oberoende av fögderiindelningen.

Kalmar
slottslän.
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och 1576—86, då Hulterstads och Gräsgårds härad i södra 
motet av samma landskap,1 samt 1599—1600, då Östra och 
Södra Yedbo härad hade gemensam fogde med Kalmar slott. 
Ar 1630 var dessutom fogden på Kalmar även fogde i Stranda

Kalmar slotts och Norra Möre härad. Däremot låg tidvis under slottet ett 
ladugårdar, växlande antal ladugårdar, för vilka dock under andra år 

särskilda fogdar redovisade. Sådana ladugårdar voro från 
1550-talet Skälby i Kalmar landsförsamling och Pederstorp 
(nu Perstorp) i Dörby socken (jfr F. 132) samt längre fram 
(på 1570-talet) Strömsrum i Alems socken av Stranda härad 
(se F. 140). Dit kan också för en tid räknas Ottenby gård 
på Öland, som några år på 1570-talet låg under Kalmar slott, 
redan innan ett slottslän bildats av kringliggande härad (jfr 
F. 150).2

Slottsfogdar. Vid sidan av de egentliga slottsräkenskaperna finnas under 
1560—90-talen särskilda redogörelser för xlöningen i slottet 
och länet», som vanligen avgivits gemensamt av två personer, 
av vilka den ene i regeln var slottsfogden eller ståthållaren, 
när dessa befattningar icke voro förenade, men ingendera av 
desse synes till att börja med varit den egentligen redovis- 
ningsskyldige. Denne, som igenkännes dels därav att hans 
tjänstgöringstid är längre än de växlande medansvarige, dels 
av att kvittenserna äro ställda på honom, var till en början 
slottsbyggmästaren, sedan slottssekreteraren och först från 
1570-talets sista år slottsfogden.3 Den sistnämnde var väl 
annars gemenligen redogörare för uppbörd och utgift vid själva 
slottet, men undantag härifrån finnas också. Stundom har

1 Se k. breven 8 nov. 1574 och 2 juni 1575 (Rreg.).
2 Rörande de ägor, som lågo under Kalmar slott, se Sylvander, Kalmar 

slotts och stads hi,st., I). 1 (18(54): s. 265 ff. Skälby uppgives här hava till
hört Baggesläkten, men lärer »indragits till kronan». För jordbruket där och 
i Pederstorp lämnas upplysningar genom utdrag ur räkenskaperna 1540—59 
ibid., D. 6: s. 499—510.

3 Löningsredogörare voro nedannämnda år:
1567— 70: byggmästaren Jakob Richter (f  1571) (jämte olika ståthållare såsom 

Erik Karlsson Gyllenstierna, Bengt Ribbing och Anders Svensson 
Stråle);

1571— 77: sekreteraren Måns Persson (jämte Anders Svensson och Arvid Svan, 
om vilka se fogdelängden);

1578— 79: slottsfogden Clemet Stolpe och ståthållaren Bengt Ribbing;
1580— 84: slottsfogden Olof Arvidsson (jämte slottsloven Klaus Joensson, ståt

hållaren Bengt Ribbing och d. v. befaliniugsmannen på Borgholm 
Kristoffer Andersson Gyllengrip);

1585—86 och 1588— y0 hava löningsräkenskaper avgivits av slottsfogden en
sam (se fogdelängden);

1593— 94: Nils Nilsson.

I. Kalmar län (F. 130— 144). 7

nämligen räkenskapen avgivits i ståthållarens namn, ehuru 
fogdebefattningen samtidigt var tillsatt (1581), och efter Ger
mund Svenssons avgång 1559 finnes under några år ingen 
gemensam räkenskap, utan denna är ersatt av de olika befatt- 
ningshavarnes skilda medelsredovisningar (se nedan noten 7 och 
jfr beträffande byggnaden F. 131). I allmänhet kan för övrigt 
sägas, att gränsen mellan ståthållare och fogdar blir svår att 
draga, emedan samma personer tjänstgjort än i den ena, än i 
den andra befattningen, och det förstnämnda ämbetet dessutom 
tidtals var ersatt av en slottsloven, bestående av flera perso
ner, biand vilka stundom jämväl fogden tog säte. Med det 
förbehåll, som dessa förhållanden föranleda, meddelas här 
nedan en förteckning på slottsfogdarne:1
Nils Eriksson [Gyllenstjerna]2 .............................................. 1524— 1525 p .  130.
Arvid Västgöte3 .........................................................................  1526— 1529 (Tab. 21—23
Måns Johansson [Natt och dag]1 .........................................  1529— 1533 och 25—26.)
Peder Svenske, utu. 1533 y ..................................................  1533— 1534
Jöns Nilsson5 (jfr F. 146) ..................................................  1534— 1538
Olof Törne6 • .............................................................................. 1538
Ernst Joensson, utn. 1538 f .................................................  1538
Per O lo fs s o n .............................................................................. 1539— 1540
Germund Svensson [Somme], utn. 1540 f- (jfr F. 146) 1541— -fil559
Per Olofsson m. fl.7 ................................................................  1559— 1561
Joen Karlsson [Blå falk], utn. 1561 f ................................  1561— 1566
Bengt Räf8 . .  ...................................................................  1566— fl5 6 9

1 Sylvander meddelar i a. a., D. 1: s. 288— 303 en utförlig förteckning på 
fogdar och styresmän över Kalmar, men skiljer icke på ståthållare, redogörare 
och åtskilliga personer, som tjänstgjort »i slottsloven». Trots den skenbara 
vidlyftigheten äro likväl flere av de verkliga redogörarne icke medtagna.

2 Omnämnes i Rreg. 7 okt. 1524; avgick före 23 maj 1526.
3 Ersattes under en kortare tid av Joen Olsson [Lilliesparre], som förordna

des till hövidsman på Kalmar i Arvid Västgötes ställe 9 dec. 1526. men 24 
jan, 1527 »anammade» den sistnämnde ånyo slottet. Rreg.

4 Fick förnyad fullmakt den 2 sept. 1532 (Rreg.), men avträdde slottet den 
17 aug. 1533 (Smål. handl. 1533: N. 1 A).

5 Tillträdde den 2 okt. 1534 med bibehållande av sitt förra fögderi, Öland, 
men fick fullmakt först den 20 okt. 1535. Jfr kvittobrev för honom 3 juni 
1538 för uppbörden såväl på Öland som i Kalmar län.

6 Se Gust. I Reg., D. 12 (1890): s. 30, där Olof Törne säges varit fogde 
»någon kort tid».

7 Under vakansen efter Germund Svenssons död redovisade
1559: Lasse Håkansson kornskrivare för spannmålen och Per Birgersson för 

fatburen och fetalierna;
1560: Per Olofsson för penningarne, Per Birgersson för fatburen, Hans Hansson 

för fetalierna, Sune Nilsson (jfr E. 131) för saltet och Victor skrivare för 
arkliet;

1561: Lasse Håkansson för penningar och spannmål, Hans J onsson för fatburen 
och höutfodringen samt Hans Hansson för fetalierna.

Jfr F. 131 för byggnaden och F. 132 för ladugårdarne.
8 Se adl. ätten Rääf i Småland, Tab. 7. Avgav 1566 gemensam räkenskap 

med Joen Karlsson. Rörande Bengt Räfs förläning se nedan s. 40.
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Mats M ikaelsson............................................................................1569— 1571
Anders Svensson [ S t r å l e ] .......................................................  1572
Arvid S v a n ................................................................................... 1573— 1575
Anders Svensson [Stråle] (jfr F. 1 4 7 ) .................. ånyo 1576— 1577
Clemet S to lp e ................................................................ . . . 1578— 1580
Olof Arvidsson1, tilltr. 1580 : i ................................ ....  . . 1580— 1584
Anders Svensson [ S t r å l e ] ......................................... ånyo 1585— 1586
Kristoffer Andersson [G y llen grip ].........................................  1587— 1590
Olof Andersson [O xehu fvu d ]......................................... ....  . 1591— 1595
[Nils Birgesson]2 .....................................................................? 1596— 1598
Lennart Jöransson, utn. 1599 ^ ..........................................  1599— 1600
Per K ro g e r ..................................................................................  1601— 1603
[Mikael Pedersson]3 ................................................................  1603
Bo T orsten sson .........................................................................  1604— 1607
Daniel von B a u e n ste in ............................................................ 1608— 1610
Knut Mikaelsson4 ....................................................................... 1613— 1616
Gudmund Gudmundsson.............................................................. 1616— 1617
Hans Matsson5 (jfr F. 1 4 1 ) .....................................................1617— 1619
Hans Olofsson, utn. 1620 ^ ................................................... 1620
Nils E rik sson ..............................................................................  1621— 1622
Hans Olofsson6, ånyo utn. 1622 ..................................... 1622-— 1624
Jon Kristoffersson, utn. 1625 2-(f .....................................  1625[— 1627]
Birger P e r s s o n .........................................................................  1628— 1630

Kalmar slotts De omfattande byggnadsföretag, som igångsattes på Kalmar 
byggnad, glott i samband med hertig Eriks bosättning där 1557, för

anledde kostnader, som sagda år redovisades av Germund 
Svensson i hans egenskap av slottsfogde. Men efter hans död 
1559 och t. o. m. 1561 fick denna gren av slottets förvaltning 
i likhet med de övriga sin särskilda representant, som avgivit 
egen räkenskap. Denne var dock icke identisk med slottsbygg- 
mästaren, vars befattning alltifrån 1540-talet uppehållits av 
tysken Jakob R ichter, som i samma egenskap tjänstgjorde 
till sin död 1571. Ehuru även under det närmaste årtiondet 
efter 1561 bland slottets räkenskaper ofta förekomma lönings-

1 Räkenskapen 1581 är avgiven i ståthållaren Bengt Ribbings namn.
2 Räkenskaper för åren 1596— 98 hava aldrig avlämnats. Enligt Stiernmans 

Höfdingaminne var Lennart Jöranssons [ej Jönsson] företrädare en Nils Birgers- 
son, som skall hava rymt riket.

3 Räkenskaper för åren 1602— 03 hava aldrig avlämnats. Enligt k. brevet 
12 dec. 1603 var Mikael Pedersson då slottsfogde, men 14 mars s. å. var Per 
Kroger ännu kvar vid denna syssla.

1 Aren 1611— 13 var slottet i danskarnes händer. Knut Mikaelsson var 
fogde ännn den 8 maj 1616.

5 Enligt Rreg. utnämndes Lars Andersson till fogde på Kalmar slott 
den 6 ang. 1617 och Hans Matsson till samma tjänst först den 17 febr. 1618. 
Enligt räkenskapernas vittnesbörd redogjorde 1617 Gudmund Gudmundsson för 
en tredjedel av året och Hans Matsson för de återstående två tredjedelarne.

6 Hans Olofssons sista räkenskap omfattar tiden till Johannis 1624.

I. Kalmar län (F. 130— 144). 9

register för byggnaden, hava likväl varken Richter eller hans 
närmaste efterträdare Jakob B ruer och Markus Snickare, 
som båda tjänstgjorde helt korta tider, själva redovisat bygg- 
nadsmedlen. Häri skedde en ändring,'"sedan G iovann i Bap
tista  Paar 1572 blivit byggmästare, enär ståthållaren och slotts
fogden då -förlorade all befattning med byggnaden, för vilken 
Paar redogjorde direkt till kammaren. Ehuru detta förtro
ende knappast rättfärdigades — Paar lämnade 1574 för en-tid 
Sverige och anklagades samtidigt för brist i kassan — bibe
hölls samma ordning, då Dom inicus Paar, som tidigare 
varit byggmästare på Borgholm, med bibehållande av denna 
befattning 1575 efterträdde brodern även i Kalmar. Av honom 
finnas nämligen i behåll medelsredogörelser för byggnaden 
alla år ända till och med 1592, och han har veterligen avläm
nat dylika även för åren 1593—94, ehuru de numera synas 
vara förkomna. Efter samma tid saknas alldeles dylika rä
kenskaper utom för enstaka år, då de ingå i slottsfogdens 
redovisningar. Redogörare för byggnadsmedlen i Kalmar 
(byggnadsskrivare eller byggmästare) voro:

Sune N i l s s o n .............................................................................. 1559— 1560 p. 131.
Mats A n d ersson .........................................................................  1560— 1561 (Tab.21—22.)
Giovanni Baptista Paar, utn.1 1572 ...........................  1572[— 1574]
Dominicus Paar, utn. 1575 § .............................................. 1575— 1594

De ovannämnda slottsladugårdarne Skälby och Peders- Ladugårds- 
torp  hade såsom redan omtalats 1559—1561 egna fogdar: fogdar.

Nils Joensson (Skälby) 1 F. 132.
Per Sonesson (Pederstorp) J .................................................. looy  1001 (Tab. 21.)

Erån 1562 ingår redovisningen för dessa gårdar ånyo i 
slottsräkenskapen, och denna ordning bibehölls sedan, utom 
under åren 1578—81, då Skälby var »besatt med bönder» och 
räntan är införd i Möre härads räkenskap.

För Kalm ar stad redovisade stadsmyndigheterna själva.2Kalmar stad. 
Under Gustaf I:s tid representerades dessa antingen av en 
eller flera borgmästare jämte någon eller några kämnärer 
eller (1548) av stadsskrivaren. Efter 1560 redovisa alltid 
endast borgmästarne. Sådana funnos till ett antal av fyra

1 Tidigare fullmakt den 9 maj 1572 att vara byggmästare jämväl på Borg
holm.

2 Rörande stadens skatteförhållanden m. m. se F orssell, a. a., D. 2: s. 113 
-116.
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(på 1590-talet tre), vilka fungerade turvis (vanligen två och. 
två vartannat år). Efter 1608 saknas räkenskaper för staden. 
De längder, som finnas i behåll, hava avgivits av följande:

F. 133. Torbjörn Månsson och Nils Pedersson . . 
(Tab. 21—23.) Pelle Persson och Pelle Katt (borgm.)

Peder Hansson och Kils Söffrinsson (kämn.) 
Pelle Persson och Pelle Katt (borgm.) 1 
Jon Bert och Salomon Eriksson (kämn.)J '
Jakob Henriksson (stadsskriv .)..................
Peder Nilsson och Nils Svensson (kämn.)
Jakob Henriksson (k ä m n .)...........................
Jöns Holm (käm n.).........................................

1 541

1 5 4 2 — 1 54 3

1 5 4 4 — 1547

1548
1549  

1 5 5 0 — 1555
1556

samt av nedanstående borgmästare (räkenskapsår inom paren
tes) :
Nils Pedersson [jfr ovan] (1561, 63, 65, 67, 69, 71, 73,

7 5 ) ............................................................................................ 1561— 1575
Pelle Katt [jfr ovan] (1561, 63, 65, 67, 69, 71) . . . 1561— 1571
Pelle Persson [jfr ovan] ( 1 5 6 2 ) .........................................  1562
Peder Hansson [jfr ovan] (1562, 66, 68, 69, 70, 72) . 1562— 1572 
Nils Bengtsson (1566, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82) . 1566— 1582
Birger Räf (1573, 75, 79, 81, 83, 8 5 ) ...........................  1573— 1585
Per Hemmingsson (1576, 78, 80, 82, 8 4 ) ....................... 1576— 1584
Sven Katt (1579, 81, 83, 8 5 ) .............................................. 1579— 1585
Jöns Mårtensson (1584, 86, 91, 9 3 ) ................................  1584— 1593
Per Olofsson (1590, 9 2 ) ......................................................  1590— 1592
Birger Larsson (1590, 92) ..................................................  1590— 1592
Lukas Markusson (1599, 1601, 04, 06, 0 8 ) ..................  1599— 1608
Håkan Gudmundsson (1599, 1 6 0 1 ) ..................................... 1599— 1601
Lasse Persson d. ä. (1600, 02— 0 3 ) ................................  1600— 1603
Olof Persson (1600, 02, 0 3 ) ....................................................  1600— 1603
Unge Lasse Persson (1604, 06— 0 7 ) ................................  1604— 1607

Stegeholms Över Stegebolms Jän, där årliga räntan utgick i form av 
Iän- stadgeskatt, sattes Jöns Nilsson till fogde den 6 januari 

1527, men redan den 4 oktober samma år fick Jöran 
E riksson  [Gyllenstjerna] Tryserums och Hannäs’ socknar1 
i förläning, och följande år innehade B irger Nilsson [Grip] 
alla övriga socknar i Tjust, vars kyrko- och prästlandbor 
dessutom förläntes honom genom k. brevet den 26 juni 
1547.2 I dessa förhållanden skedde sedermera ingen ändring 
förrän på 1550-talet, då Birger Nilssons förläning efter hand

1 Dessa båda socknar hade tidigare varit förlänta till Arvid Västgöte enlige 
k. brevet den 22 okt. 1523.

2 Sannolikt uppbar Birger Nilsson redan förut fodringen av dessa landbor, 
ock 1547 års brev avsåg således troligen blott att tillägga honom jämväl det 
dåmera indragna landgillet. Jfr nedan s. 92.
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inskränktes. Gärdserums socken lades nämligen 1554—58 
under Åtvidaberg (se F. 107), och 1558 indrogs ytterligare 
en del av förläningen, så att denna då bestod av endast fem 
socknar i Södra och två socknar i Norra Tjust.1 Sedan herr 
Birger följande år fått tillbaka Gärdserum, men måst avstå 
fyra andra socknar, hade han inom de båda häradena kvar 
sammanlagt endast fyra socknar, som åtminstone delvis från- 
togos honom 1560, då Axel Eriksson [Bielkes] änka, E lsa 
A xe lsd otter [Posse] bekom en av dem eller Gamleby. Idet 
återkallade området fanns åtminstone från 1559 en kunglig 
fogde, vars distrikt då omfattade hela Södra Tjust (utom 
Gamleby) samt Dalhems och Lofta socknar i Norra Tjust, 
men 1565 tillökades dels genom indragning till kronan av Eds 
och Gamleby socknar, dels genom hitläggandet av Tunaläns 
härad, som åren 1562—64 varit bortförlänt till Charles de 
Mornay, men dessförinnan utgjort ett eget fögderi (F. 186). 
I det stora hela förblev fögderiets omfattning sedan detsam
ma ända till 1620-talet, om man undantager, att det enstaka 
år var sammanslaget dels med Handbörds och Stranda härad 
(1591), dels med Sevede (1593) samt med. sistnämnda härad 
och Aspeland (1598). Men däremot växlade inom samma om
råde förläningarnes antal och utbredning ganska väsentligt. 
Jöran E riksson  [Gyllenstj ernås] förläning i Tryserum och 
Hannäs blev väl konfirmerad av hertig Erik den 16 sept. 1559, 
men indrogs icke desto mindre under åren 1562—64, då dessa 
socknar tillhörde dels (1562—63) Åtvidabergs (F. 107), dels 
(1564) Tjusts härads fögderi (F. 134). Sedan Jöran Eriksson 
emellertid fått de båda socknarne tillbaka 1565, fick han för- 
läningen utvidgad 1568 med Uckna och Gärdserum, som 1565— 
67 innehafts av hans dotter Karin Jöransdotter och dennas 
man Ivar Ivarsson  [Lillieörn] (j* 1566), och sedan tillhörde 
dessa fyra socknar ej blott honom själv till hans död (1576), 
utan jämväl hans efterkommande i tvenne led. Hans son 
N ils Jöransson [Gyllenstjerna] fick nämligen samma för
läning genom *k. brevet den 30 mars 1576 och bekom därjämte 
Hjortheds socken den 5 mars 15772 samt Odensvi och Blacksta

1 Enligt 1559 års räntekammarbok levererade herr Birger då fodringen från 
Halliugcbergs, Hjortheds, Locknevi och Blacksta samt Uckna socknar, men torde, 
att döma av räkenskapen, samma år innehaft även Gamleby och Eds socknar 
samt fick då även'tillbaka Gärdserum.

2 Enligt ett register på återkallade förläningar (KA.) indrogos väl alla fem 
socknarne »till 1586», i likhet med en stor mängd andra län, men indragnin
gen torde, om den kom till stånd, ej hava räckt länge.
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Stureska
grevskapet.

socknar genom k. brevet den 12 juli 1594. Efter Nils Jörans- 
sons död (1601) delades denna förläning genom ett i Reval 
utfärdat kungabrev mellan bans söner, så att den yngre N ils 
N ilsson (f 1622) fick Hannäs och Tryserum (jfr k. konfirma
tionen den 21 jan. 1612) och den äldre Jöran N ilsson  (f 
161b) de övriga, som konfirmerades den 20 mars’ 1613. Båda 
hade förläningarne i behåll vid tiden för deras frånfälle,1 
ehuru det vill synas, som om Nils Nilsson dessförinnan under 
några år varit i mistning av sin andel.2

Sedan fru Elsa 1565 gått förlustig Gamleby socken (se 
ovan, s. 11), fick hon efter tronförändringen i febr. 1569 ersätt
ning i Blacksta och Odensvi socknar, av vilka hon behöll den 
sistnämnda till sin död (1579), men miste den förra genom k. 
brevet den 27 febr. 1573. Odensvi förläntes sedermera den 5 
juli 1581 till M auritz G rip ,3 som genom tvenne särskilda 
k. brev den 9 sept. och den 9 dec. 1590 bekom även Blacksta, 
Eds och Locknevi socknar. Hela förläningen återföll väl till 
kronan vid hans två år senare inträffade död, men dispone
rades då delvis till förmån för familjen Gyllenstjerna (se ovan).

Men inom Tjust låg även en del av det Stureska grev
skapet. Enligt donationsbrevet den 11 juni 1562 bestod detta, 
utom av Västerviks stad och Stegeholms slott, under de första 
åren av blott 54 hela och halva gårdar, utbredda inom alla sock
nar i Södra och inom flertalet i Norra Tjust (jämte Oppeby 
socken i Kinda). Men efter Johan III:s tronbestigning för
bättrades donationen högst betydligt, så att den i sin helhet 
utgjorde 499 £ hemman, av vilka 144 lågo i Tjust, där de 
omfattade bl. a. Lofta, Gladhammars, Törnsfalla och Gamleby 
hela socknar (frälsehemman naturligtvis undantagna).4 Här
vid är att märka, att donationsbrevet uppgives vara utfärdat

1 Enligt k. brevet den 9 juli 1619 konfirmerades fru Ingeborg Clasdotter 
[Bjelkenstjerna] i besittningen av sin framlidne mans, Jöran Nilsson [Gyllen- 
stjernas] förläning under ett års tid.

2 Eburu Hannas’ och Tryserums socknar ännu så sent som i 1622 och 1623 
års landsböcker med åberopande av k. brevet 21 jan. 1612 avkortas såsom för- 
länta till Nils Gyllenstjerna, saknas motsvarande avkortning i räkenskaperna 
1617— 19, och genom kontrakt 5 april 1620 blevo dessa socknar av kronan ut
arrenderade på två år till borgaren i Norrköping, Henrik Eriksson. Enligt 
kammarregistr. 5 juni 1622 skulle Nils Gyllenstjerna få tillgodoräkna sig 400 
dal er av räntan från de båda socknarne på sin beställning.

3 Jfr k. brevet den 29 juli 1586, enligt vilket fogden Erik Arvidsson befall
des att (för tillfället?) revocera tredjedelen av Mauritz Grips förläning.

4 Rör. detaljer se F orsgrén, Bidr. t. svenska gref- och friherreskapens hist. 
1 (1885): s. 71 ff. samt Tab. IV. —  Grevskapets övriga socknar lågo dels i 
Södra, dels i Norra Vedbo (jfr nedan, s. 54 f. och 57).
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1570,1 men att ovannämnda socknar avkortades för grevinnan 
Märta redan 1569 med uttrycklig uppgift, att de tillhörde 
grevskapet. Samtidigt hade grevinnan i personlig förläning 
den tillgränsande Misterhults socken i Tunalän, som likväl 
indrogs 1572. Beträffande grevskapet skedde några mindre 
jämkningar dels 1572, dels 1600—01, vilka berörde Tjust- 
delen, men i det stora hela ägde donationen bestånd till och 
med 1617, varefter den indrogs med 1618 års ränta.2 Emel
lertid deltogo kronans fogdar i uppbörden inom grevskaps- 
socknarne för vissa skattetitlar, till dess att grevinnan Anna 
C lasdotter [Horn], änka efter den 1592 avlidne Mauritz 
Sture, 1594 utverkade ett kungligt brev, som gav förlänings- 
innehavaren rätt att genom egna fogdar indriva och redovisa 
de gärder och övriga skatter, som borde utgöras till kronan. 
Dessa grevskapsfogdar inlevererade därefter i kammaren på 
lika sätt som kronofogdarne räkenskaper över den behållna 
kronouppbörden.3

Genom kontrakt den 5 april 1620 arrenderade Didrik Dijk- 
man jämte konsorter (förre fogden Rasmus Torkilsson, Joen 
Bosson och Peder Larsson) Tjusts, Tunaläns och Sevede härad, 
och genom nytt kontrakt den 11 nov. samma år utvidgades 
arrendeområdet till att omfatta även Aspeland och Handbörd. 
Sistnämnda uppgörelse förnyades den 23 jan. 1623 på två år,4 
men koin icke att gälla för hela denna tid, ty redan den 19 
juli 1624 gjordes med Hans Filipsson för två år en ny över
enskommelse, som dock gällde endast Tjust och Tunalän. 
Nästa kontrakt uppgjordes av kammaren den 19 nov. 1625 
för samma område med skeppsbyggmästaren Henrik Huberts- 
son och Arent de Groot och gällde för fyra år. Genom sär
skild avhandling den 22 dec. samma år arrenderade de ovan
nämnde för ej utsatt tid även Stegeholms gård med under-

1 Sivers, Vestcrviks stads hist. (1758), har ett avtryck, daterat den 13 sept. 
1570. I RA. finnes blott en avskrift utan dagbeteckning, men med årtalet 1570.

2 Att grevskapet ej indrogs redan 1617 (den siste greven dog den 3 april
1616) berodde utan tvivel på grevedotters rätt till avlösen, som enligt privi
legierna borde vara lika med ett års uppbörd av grevskapet. Se Clason, Till
reduktionens förhist. (1895).

3 Dessa fogdar voro nedannämnda år:
Tomas Jcspersson...........................................  1595— 1598
Per H an sson ....................................................  1598—1612
Bengt N i l s s o n ............................................... 1613—1614
Levin R o l a n d ...............................................  1615
Bengt N i l s s o n ....................................ånyo 1616— 1617

4 Defekta räkenskaper i landsboken (Smål. handl. 1620: N. 14, 1621: N. 16, 
1622: N. 8 och 1623: N. 6). —  Arrendesumman var 12,394: 1: 9 daler.
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lydande. Redan den 21 mars 1628 Övertogo emellertid Mårten 
Wewitzer (adlad Rosenstjerna) och konsorter (Bertil Ratkin 
m. fi.) arrendet av häraden a på tre år. Denna uppgörelse 
hävdes genom avhandling den 30 juni 1630, enligt vilken 
Bertil Ratkin och Hans Pedersson arrenderade samma härad 
jämte Sevede för ej ntsatt tid (jfr kontrakt den 10 maj 1631 
på tre år för Ratkin ensam).

Fogdar i Tjnst (och Tunalän) voro:

F . 134. Jöns Nilsson, utn. 1527 f ....................................................... 1527
(Tab. 21—23.) Peder N ilsson .............................................................................. 1559

Nils S v e n s k e .............................................................................. 1560— 1561
Långe Måns (jfr F. 1 3 6 ) .......................•.............................  1562— 1563
Olof L a r s s o n .............................................................................. 1564
Nils S v e n s k e ................................................................ånyo 1565— 1569
Peder Nilsson, avsatt 1572 -f . ............................ånyo 1570— 1571
Lasse B ä lta re .............................................   1572
Erik A n d ersson .........................................................................  1573— 1579
Olof Esbjörnsson............................................................................1580— 1583
Erik Arvidsson (jfr F. 1 4 1 ) ..................................................... 1584— 1586
Erik Andersson (jfr F. 1 3 7 ) .....................................ånyo 1587— 1603
Anders E rik sson ....................................................... ....  1604— 1605
Ingolf Bengtsson.........................................................................  1606— 1609
Jöns L i l l i e ..................................................................................  1610
Per Andersson ..................................... .........................................1611— 1613
Anders Torstensson.............................................   1614
Johan S tare....................................................................  1615— 1616
Rasmus T ork ilsson .......................................................................1617— 1619
Didrik Dijkman m. fl. (arr.; jfr F. 1 3 7 ) .............................. 1620— 1623
Hans Filipsson ( a r r . ) ................................................................  1624— 1625
Henrik Hubertsson I (arr } .........................................................  1626— 1627
Arent de Groot J 
Mårten Wewitzer I
Bertil Ratkin > ( a r r . ) ....................................................... 1628— 1630
Hans Pedersson

Åby gård. Inom Södra Tjusts härad låg i Gamleby socken Ä b y  gård, 
som 1562 blev häradsfogdens säte. Redan 1564 omtalas dock 
här en särskild gårdsfogde, vars befattning ägde bestånd till 
1569, då gården ingick i det Stureska grevskapet.

Följande gårdsfogdar nämnas:
F 135. kille Hans1 ..............................................  1564
(Tab. 21.) Bertil H a n s s o n ..........................................................................  1565

Bryniel B ir g e s s o n ..................................................................... 1566— 1567

1 Lille Hans efterträdde Långe Måns (F. 134), som 1561 efter sin avflytt
ning från Virbo (F. 136) slagit sig ned på Åby.
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Sven L a r s s o n .............................................................................. 1568— 1569
Anders Nilsson1 .........................................................................  1569

Tuna län utgjorde under medeltiden intet härad, utan var Tuna län. 
endast den gemensamma beteckningen för dels Tuna och halva 
Misterhults socken i Sevede, dels Kristdala socken, som då 
räknades till Aspeland. Ännu i början av nyare tiden, då 
detta område får betraktas som ett särskilt härad, var dess 
omfång icke bestämt. Kristdala hörde nämligen då till Hvena 
fjärding i Sevede härad och överflyttades först genom k. brevet 
den 16 dec. 15442 till Tuna län, som från samma tid omfattat 
Misterhults, Kristdala och Tuna socknar, ehuru en del av den 
sistnämnda eller den s. k. Tuna skate numera fortfarande räknas 
till Sevede härad. I hela detta område funnos inga skatte-, 
utan endast frälse-, sämje- och ett fåtal kronobönder. Skatten 
utgick efter gärdetal, »dock utgöra de icke lika av var gärd, 
men såsom var bonde synnerligen för sig i förmögenhet varit 
haver». Gärderna voro för övrigt icke lika inom de olika 
socknarne och icke heller mantalet lika i varje gärd.3

Det får lämnas därhän, vilken utsträckning det »Tuna län» 
hade, som åren 1526—30 låg under Grönskogs gård i Hand
börd (jfr F. 168). 1 maj 1531 blev detsamma förlänt till M.
Erik, då kyrkoherde i Västervik, och den 24 aug. 1532 till Jöran 
E riksson [Gyllenstjerna]. Från denne återkallades länet 1542 
(jfr k. brevet den 18 sept. s. å.), då där tillsattes en kunglig fogde, 
som dessutom under sin förvaltning hade dekenegårdens i 
Linköping landbönder i Tjust, och som efter vad vi sett från 
1545 fick även Kristdala socken. De förra, som 1543 till ett antal 
av 72 lågo inom Lofta (29), Uckna (4), Gladhammars (31) och 
Törnsfalla (8) socknar i Norra och Södra Tjust, voro fördelade i 
fem rättaredömen (Loftahammar, Gladhammar, Kolåker, Meje- 
stad och Svenserum) och voro således undantagna från Birger 
Nilssons förläning (se ovan, s. 10).4 Längre fram eller från 1554 Virbo gård.

1 Anders Nilsson är bekant endast genom en anteckning, enligt vilken Sven 
Larsson vid sitt avträdande av gården 1569 överlämnade densamma till denne.
Möjligen var han ej kronans, utan grevinnan Märtas fogde.

3 Tryckt enligt en avskrift i Smål. handl. 1545: N. 2 av G. A. Carlsson i 
Anteckningar om Kristdala socken (1900), s. 24 f. —  Brevet saknas i Gust. I 
Reg.

3 Smål. handl. 1544: N. 4. Gärderna voro detta år tio, och böndernas an
tal växlade mellan 13 och 9 i varje gärd. Jfr rörande skattens storlek hertig 
Karls brev 10 nov. 160.1.

4 Liknande förhållanden inträdde 1569 vid utvidgningen av det Stureska 
grevskapet, i den mån landböuderna tillhörde det då förlänta området, men 
orsaken lärer då varit, att dessa tidigare förlänats till Charles de Mornay (se 
texten).
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hörde till fögderiet Y irbo  gård, som tyckes varit fogdens 
säte till och med 1560, då gårdsbruket nedlades (rörande där- 
varande fiske se F. 144). Följande år upphörde även fögde
riet, sedan Charles de M ornay fått Tuna län i förläning. 
När sistnämnda område återkallats 1565,1 lades detsamma 
under fogden i Tjust (F. 134). Efter samma tid äro icke några 
större förläningar kända inom detta härad,2 med undantag av 
den redan omnämnda av Misterhults socken till grevinnan 
M ärta [Sture] åren 1569—72. Under den tid Tuna län ut
gjorde eget fögderi funnos där följande fogdar:

F. 136. Bengt Svensson S m å s v e n .......................................................  1543 — 1548
(Tab. 21.), Nils P e r s s o n .............................................................................  1549— 1552

Nils Birgersson . .....................................................................  1553
Anders Ö s t g ö t e .........................................................................  1554
Långe Måns, utn. 1555 | (jfr F. 1 3 4 ) ...........................  1555— 1561

De fyra häradena Sevede, Aspeland, Handbörd och Stranda 
Cxrönskogs utgjorde på 1530-talet ett enda fögderi. Dessförinnan fanns 

gånl. dock inom samma område en fogde på Grönskogs gärd (i 
Fliseryds socken, Handbörds härad), vars förvaltningsområde 
åren 1526—30 uttryckligen angives hava omfattat Tuna län, 
men eljest och sedermera bestod endast av rättaredömen, sam
mansatta dels av arv- och egnagods, dels inköpta hemman och 
klosterlandbor (se F. 168). Arliga räntan av skattehemmanen, 
som inom hela området utgjordes efter kvalificerat mantal, 
uppbars nämligen av ståthållaren på Kalmar slott ända till 
1533, då nämnda fyra härad bildade ett förvaltningsdistrikt 
(F. 137), som 1544 delades genom Stranda och Handbörds 
utbrytning till ett särskilt fögderi (F. 138).

Sevede härad. Sevede härad bestod av fyra fjärdingar (Hvena, Yimmerby, 
Södra Yi och Kumskulla), av vilka vardera omfattade två sock
nar.3 Sedan Kristdala socken den 16 dec. 1544 lagts till Tuna län, 
utgjorde dock Hvena fjärding blott en enda socken. Härtill 

Aspelands kom senare Tuna skate. I A spelands härad talas även om 
härad. fjärdingar, ehuru något oegentligt, då dessa blott voro två.4

1 Jfr k. hreven den 21 och 26 aug. 1562 till Långe Måns, av vilka det första 
innehåller en befallning att vederkänna Tuna län från Charles de Mornay, det 
andra att ej befatta sig med samma län, som de Mornay fortfarande skalle 
hava i förläning.

2 Se dock k. brevet 11 mars 1567, enligt vilket fru Anna, herr Charles de 
Mornay’s, skulle få behålla sin mans tidigare förläning.

3 Fördelningen var följande: Hvena-Kristdala, Vimmerby-Frödinge, S. Vi- 
Djursdala och Rumskulla-Pelarne.

4 Förklaringen härtill finDer Sylvandeb, a. a., D. 6: s. 554, vara den, att 
Hvetlanda och Alsheda fjärdingar i Östra härad ursprungligen tillsammans med 
dc två fjärdingarne i Aspeland utgjort ett »folklancb.
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Av dessa omfattade på 1540-talet Yirserums fjärding endast 
Yirserums och Järeda socknar, under det att Mörlunda fjärding 
utgjorde fem socknar (Mörlunda, Tveta, Molilja, Gårdveda 
och Lönnberga). Först 1557 omtalas därjämte Hvena, Hessle- 
by och Karlstorps skatar. Yid sidan om den enligt mantal 
eller sättingtal utgående huvudskatten, utgick i Aspeland 
kvickskatt efter gärdetal, så att sex sättingsbönder utgjorde 
en gärd. Dock funnos här även sämjebönder, till ett antal 
av 62. I ållonskatt utgjordes av alla två sidfläsk för vart 
tionde svin.

Fögderiet ägde i oförändrad omfattning bestånd till 1591, 
då det sammanslogs med Östra m. fl. härads fögderi (F. 157), 
uppdelades 1593, så att Sevede för det året räknades till 
Tjusts (F. 134) och Aspeland till Stranda och Handbörds 
fögderi (F. 138), men återupprättades 1594. Med undantag 
av år 1598, då båda häradena lågo under fogden i Tjust (F. 
134),1 och åren 1620—23, då de utarrenderades tillsammans 
med sistnämnda härad, hade de till periodens slut egna fog
dar, under vilkas förvaltning från och med 1613 låg även 
Handbörds härad (jfr F. 138). Några större förläningar fun
nos icke inom området förrän på 1600-talet, då Knut E rik s
son till Kvafhult, vid den tiden fänrik vid Smålands fogde
fana och senare underståthållare på Nöteborg, genom k. brevet 
den 8 juni 1604 bekom Pelarne socken,2 som han sedan behöll 
till och med 1616. Genom k. brevet den 17 okt. 16113 (konfir
merat den 2 aug. 1612) erhöll vidare Peder M ikaelsson  
H am m arskjöld Hvena socken med Tuna skate, som sedan 
avkortades för honom till 1616, då förläningen synes blivit 
indragen. Är 1604 avkortas Järeda socken och Karlstorps 
skate för överstelöjtnanten G ottschalk  von A nfeld , som 
erhöll dessa områden i förläning genom hertig Karls brev 
den 6 sept. 1603 tillsammans med Henrik Leijels förverkade 
gods, men enligt k. brevet den 8 maj 1605 bekom översten 
Jose f M ikaelsson till Sjögård ovannämnda socknar, som 
dock redan följande år ånyo voro hemfallna till kronan. 
Sedermera innehade L indorm  N ilsson  [Bååt] till Ed åren 
1611—14 Karlstorps socken' (=  skate) enligt k. brevet den 12

1 Se k. brevet 8 juli 1597 till Erik Andersson (F. 134) om läggandet av 
Sevede och Aspelands härad till hans fögderi.

2 Ett hemman och några landbönder voro dock kronan förbehållna.
3 Enligt Rreg., där samma brev är daterat den 21 okt., hörde till förläningen 

dessutom 19 kronohemman i Misterhults socken.

2— 182356. Medclel. frun  Riksarkivet 2: 6. Almquist, Lokalförvaltningen, D. 2.
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nov. 1610, som ej synes blivit konfirmerat. Efter upphörandet 
1623 av Didrik Dijkmans m. fl:s stora arrende av hela norra 
delen av Kalmar län (se ovan, s. 13 f.), utarrenderades Sevede, 
Aspelands och Handbörds härad enligt kontrakt den 4 aug. 1624 
till Lennart Hossman och Pieter de Witte m. fl. för ej utsatt 
tid mot en årlig avgäld av 3,462:31:— daler. Konsortiets 
räkenskaper äro under åren 1624—26 levererade av David 
Ernstsson, som var dess ombud i orten. Genom ett nytt 
kontrakt den 18 sept. 1627 övertogs samma arrende av Hans 
Filipsson och Hans Pedersson,1 av vilka den förre den 30 sept. 
1631 ensam förpaktade Aspeland och Handbörd på tre år.2

Fogdar i Sevede och Aspeland hava varit:
F . 137. Håkan Skräddare, utn. 1533 ?82

(Tab.21—23.) Nils Larsson (jfr F. 1 4 l)3 ................................................... 1536— 1537
Per Östgöte,4 utn. 1537 T T ..................................................  1538— 1541
Erik J ö n s s o n .............................................................................. 1542— 1543
Peder Fox [till H a ge lsru m ]..................................................  1544— 1551
Hans Helsing, utn. 1551 ^ ..................................................  1552— 1556
Per M å n s s o n .............................................................................. 1557— 1566
Olof N i l s s o n .............................................................................. 1567— 1568
Lasse T o p r id e r .................. ......................................................  1569— 1576
Bengt K n u tsson .........................................................................  1577— 1581
Hans Eriksson.............................................................................. 1582— 1590
Mikael Sigfridsson (se F. 1 5 7 ) .............................................. 1591— 1592
Nanne Bengtsson, avsatt 1597 f ......................................... 1594 — 1597
Erik Andersson, utn. 1597 f  (jfr F. 1 3 4 ) ....................... 1597— 1598
Kristoffer B a g g e ......................................................................... 1599— 1601
Sune Knutsson-.............................................................................. 1602
Kristoffer B a gg e ........................................................... ånyo 1603— 1605
Per Andersson..............................................................................1606— 1610
Måns A rv id sson ......................................................................... 1611— 1612
Sven M ånsson .............................................................................. 1613
Måns A rv id sson ........................................................... ånyo 1614— 1617
Lars A n d ersson ......................................................................... 1618— 1619

1 Kort förut eller den 2 aug. 1627 hade väl Sevede förpaktats (tillsammans 
med Norra och Södra Vedbo) till Levin Roland och Joen Bosson, men en överens
kommelse synes hava gjorts mellan de intresserade parterna, varigenom ett 
samarrende kommit till stånd beträffande Sevede. Räkenskapen för detta hä
rad är nämligen fortfarande sammanförd med dylika för Aspeland och Hand
börd, ehuru verifikationerna för Sevede däri äro i regeln ställda till Levin 
Roland och för de båda andra häradena till Hans Filipsson (undantagsvis före
kommer dock ett omkastat förhållande).

2 Förhållandena 1630 äro likartade dem, som omförmälas i föreg. not, med 
den skillnad att Bertil Ratkin (jfr F. 134) då beträffande Sevede inträtt i 
Levin Rolands rätt.

3 Nils Larsson redovisade 1538 fodringen för åren 1536— 37.
4 För 1538 redogjorde Per Östgöte endast för fodringen, men Knut Skrivare 

på Kalmar slott för årliga räntan.
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Didrik Dijkman m. fl. (arr.; jfr F. 134) 
Lennart Hossman m. fl. [ n̂rr ^
David Ernstsson J ^ • ) ■ ■ ■ ■
Hans Filipsson m fl.) ( jfr F . , 61)
Levin Roland m. fl. ( v J '

1620— 1623
1624— 1626

1627— 1630

H andbörd och Stranda utgjorde under medeltiden ett 
enda härad, vars norra bygd eller »norrstrand» visserligen 
särskilt omnämnes under unionstiden, ehuru det ej bildade 
eget härad förrän under Gustaf I:s regering. Av socknarne 
nämnas 1541 alla de nuvarande utom Långemåla och Fågel
fors, som först resp. 1732 och 1880 utbrutits från Högsby. 
De båda häradena skildes 1544 från Sevede och Aspelands 
härad, med _ vilka de tidigare haft gemensam fogde (F. 137), 
och bildade då ett eget fögderi, som i denna omfattning dock 
ägde bestånd endast till 1555, då Handbörd utbröts för att 
sammanslås med Uppvidinge (F. 156). Stranda utgjorde se
dan ensamt ett förvaltningsdistrikt, vars fogde 1557—59 hade 
sitt säte på Strömsrums gård (jfr F. 140). År 1560 lades 
såväl Stranda som Handbörd under Borgholms slott, men 
bildade från och med 1561 ånyo ett gemensamt självständigt 
fögderi, som med undantag av år 1591, då det hade samma 
fogde som Tjust (F. 134), ägde bestånd till 1613. Sagda år 
skildes ånyo de båda häradena, så att Handbörd sammanslogs 
med Sevede och AspeLand (F. 137), Stranda med Möre (F. 
141), och därmed upphörde således dessa områden att utgöra 
självständigt fögderi. Beträffande tidigare förläningar där 
märkas dels att Ture Pedersson [Bielkes] änka S igrid  S vantes
dotter [Sture] ( f  1610) genom k. brevet den 14 juli 1594 
(konfirmerat den 19 augusti 1599) för livstiden bekom Högsby 
socken i Handbörd, dels att Svante B ielke till Kråkerum 
genom hertig Karls brev den 21 maj 1599 fick alla skatte- 
och kronohemman i Mönsterås’ socken (Stranda), under det 
att de där belägna Kronobäcks klosterhemman, som tidigare 
från 1568 tillhört E rik  G ustafsson [Stenbocks] 1597 indrag
na friherreskap, på grund av k. brevet den 14 juli 1602 inne
hades av Jöran Classon [Stjernsköld] till Biby (f  1611). 
Dessa förläningar avkortas ännu 1611, men befinnas sedan åter
kallade. Däremot revocerades kronans bönder i Fliseryds 
socken, som varit förlänade till H enrik L e ije l, redan genom
k. brevet 7 nov. 1598.

Slutligen kan anmärkas, att till det Stenbockska fr herre-

Handbörds 
och Stranda 

härad.
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skåpet Kronobäck ock Öresten hörde 24 V2 kronobemman (f. d. 
klosterkemman) i Mönsterås’ socken (jfr Jöran Classons ovan
nämnda förläning). Friherreskapet indrogs på 1590-talet, men 
återställdes till Gustaf Eriksson Stenbock 1613, varefter ovan
nämnda sockendel ånyo avkortas i jordeboken från ocb med
1615.1

Fogdelängden i Handbörd och Stranda upptager:
F . 138. Kristiern Iv a r s s o n .....................................................................  1544— 1549

iTab.21—23.) Lambrecht N ilsson ..................................................................... 1550
Joen Smålänning.........................................................................  1551— 1552
Nils Pedersson [S ilfv e rsp a rre ].............................................. 1553— 1554
Olof Nilsson (jfr F. 1 4 4 ) ........................................................ 1555— 1556
Nils Hunneberg (jfr F. 1 4 0 ) ..................................................... 1557— 1559
Hans H e ls iu g ..............................................................................  1560
Anders Håkansson2 ..................................................................... 1561— 1568
Måns Ilintze (jfr F. 1 4 0 ) ........................................................  1569— 1571
Lasse P ersson ...........................................................   1572
Simon L a r s s o n .........................................................................  1573— 1577
Lasse Persson3 ........................................................... ånyo 1578— 1598
Jon Skog . . : .........................................................................  1599— 1604
Nils F in n e ................................................................................... 1605— 1610
Johan M årten sson .....................................................................1611— 1612

Högshoims På den i Högsby socken belägna Iiögsby eller H ögsholm s 
gård. gård bodde f. d. fogden Kristiern Ivarsson, som åren 1559— 

F. 139. 61 insände redovisning till kammaren (F. 139).
Strömsrums Inom Stranda härad ligger i Alems socken Ström srum s 

gård. gård, som omtalas redan 1523, då den förlänades åt Lasse 
Skrivare, och sedermera tidvis var säte för häradsfogden. 
Andra år (1553—72) funnos där särskilda gårdsfogdar (se 
nedan). Efter 1572 var Strömsrum ladugård under Kalmar, 
men genom k. brevet den 27 april 1588 lades gården under Borg
holms slott. Den hörde på 1600-talet till hertig Johans av 
Östergötland och efter hans död (1618) tiJl hertig Karl Filips 
arvgods (jfr skiftesbrev den 31 juli 1619). Åren 1619—21 
bodde där den sistnämndes fogde, innan gården 1622 övergick 
i Johan S kyttes ägo (köpebrevet är daterat den 30 maj 
1622). Gårdsfogdar voro:

1 Då ovisshet uppstått rörande friherreskapets rätta omfattning, infordrade 
kammarrådet den 26 sept. 1622 originalet till friherrebrevet. Jfr nedan, s. 45, 
not 3.

2 Anders Håkanssons entledigande synes varit ifrågasatt redan 1567 att 
döma av k. brevet 11 mars s. å. till Bengt Häf angående en fogde, som K. 
M:t då förordnat i Handbörd och Stranda.

3 Kallas f. d. fogde 1591, då fögderiet var sammanslaget med F. 134. Hade 
1593 uppbörden även i Aspeland.

I. Kalmar län (F. 130— 144). 21

Nils Hunneberg (jfr F. 1 3 8 ) ..................................................... 1553— 1560 J\ 140.
Lyder Persson.............................................................................. 1561— 1568 (Tab. 21—23.)
Måns Hintze (jfr F. 1 3 8 ) ....................................................... 1569
Nils J o n s s o n .............................................................................. 1570— 1572
Nils P e r s s o n ..............................................................................1619— 1621

N orra och Södra Möre härads gränser hava icke under- Norra och 

gått någon, förändring sedan medeltiden, men med avseende ^härad0™ 
på sockenindelningen bör ihågkommas, att på 1500-talet icke 
ännu existerade dels den nuvarande Kristvalla socken, som 
uppstått ur Gunnebo, inom Dörby och Förlösa församlingars 
skogsbygd belägna kapell (jfr k. resol. den 14 oktober 1656), 
dels Bäckabo annex, som först på 1700-talet fullständigt ut- 
bröts från Äby modersocken (jfr k. resol. den 27 augusti 1733 
och konfirm. den 9 juni 1735). De först på 1800-talet bildade 
Oscars och S:t Sigfrids kapellförsamlingar utgöra delar av 
resp. Mortorps och Ljungby socknar. En äldre indelning av 
området i ej mindre än 24 fjärdingar torde utvisa, att tings- 
socknarnes antal ursprungligen varit sex. Gränserna dem 
emellan sammanföllo f blott delvis med de senare kyrkosock- 
narnes. Medan Söderåkra och Madesjö sålunda själva var
dera utgjorde ett »folkland» eller voro delade i fyra fjärdingar 
och Torsås bestod av tre fjärdingar, till vilka hela Visse- 
fjärda anslöt sig som den fjärde, omfattade övriga socknar i. 
allmänhet blott en fjärding var.1 Beträffande skatteväsendet 
var detta på 1540-talet lika för båda häradena. Huvudskatten 
utgjordes i penningar, spannmål, fläsk och småpersedlar efter 
sättingtal, utom av de 107 sämjehemman och 431 krono- 
bönder, vilkas utskylder reglerades av en stadga, som av 
ålder fastställts »efter den läglighet och utrymme, som de 
med åker, äng och skog hava». I och för utgörandet av kvick
skatt voro bönderna dessutom indelade i gärdetal, och räkna
des i varje full helgärd sex helsättings- och tolv halvsät- 
tingsbönder. Skavelfläsk skulle lämnas de år, då ållonen 
gingo till, alltefter svinbesättningarnes storlek.

I Möre utnämndes en häradsfogde 1526, men 1529 lades 
området under Kalmar slott, till dess att en ny fogde utsågs 
1535. Sedan utgjorde de båda häradena ett självständigt fög
deri till 1591, då de ånyo lades omedelbart under befallnings- 
mannen på Kalmar. 1594 återupprättades emellertid fögderiet, 
som 1613 utvidgades med Stranda härad. Den samma år till-

1 Se närmare härom hos Sylvander, a. a., D. 6: s. 552.
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satte fogden blev den 2 mars 1617 tillika befallningsman på 
Kalmar slott (med dess byggnad, arkli ock ladugårdar), men 
behöll förvaltningen av häradena, även sedan han 1620 läm
nat slottet i andra händer. När han slutligen avgick i april 
1624, deltog han sedan ett par år tillbaka i arrendet av Södra 
Möre (se F. 142). Samtidigt utarrenderades Norra Möre och 
Stranda härad genom kontrakt den 14 april 1624 till Birger 
Olofsson på två år mot en årlig avgäld av 1,381: 13 I daler. 
Detta arrende övertogs av borgaren i Kalmar Nils Eriksson 
enligt ett odaterat kontrakt 1625, som den 6 sept. 1627 
prolongerades på tre år. Ar 1630 lågo emellertid de båda 

-häradena under Kalmar slott. Förläningarne inom Möre voro 
varken många eller stora. Vissefjärda socken donerades 1523 
till Lasse Skrivare, och ännu på 1540-talet upptogos i 
jordeboken för denna socken endast frälse- och några kloster- 
landbönder. Om en del av de förra heter det 1545, att de 
tillhört herr Tyge Krabbe, men »i lång tid» varit herrelösa, 
varför de då vederkändes av kronan. Grenom k. brevet den 
26 okt. 1549 fick Sten Bengtsson [Ulf] till Stäflö i för- 
läning alla kyrko-, präste-, prebende- och klosterlandbor i Norra 
Möre och hade dem ännu 1553. Men sedan dröjer det in på 
1600-talet, innan några större avkortningar äro antecknade. 
Enligt k. brevet den 9 juli 1608 bekom överste Jakob Jakobs
son till Stäflö årliga räntan av Madesjö socken, som avkortades 
även 1609—10, och 1627—28 hade K arl O xenstjerna (f  3 
febr. 1629) Aby socken på sin beställning (jfr ståthållaren 
Åke Axelssons sedel 2 okt. 1626, som åberopar ett kam
marens brev i saken).

Fogdar i Möre hava varit:

F . 141. basse Eriksson, utn. 1526 ^ .............................................. 1527— 1529
(Tab.21 23.)Nils Larsson, utn.1 1535 fjj (jfr F. 137 och 154) . . 1535[— ]1541

Lasse A ndersson.........................................................................  1542— 1544
Anders Joensson S k r iv a re ..................................................  1545— f l 547
Knut Nilsson Ribbing, utn. 1547 ^  ................................  1547— 1550
Joen Skrivare [till Barkestorp], utn. 1551 ^ . . . .  . 1551— 1559
Nils Eskilsson, utn. 1559 1j)i .....................................................  1559— 1560
Johan S iggesson .........................................................................  1561— 1564
Anders Svensson......................................................................... 1565 — 1571
Gunnar J o n sso n .........................................................................  1572

1 Gust. I Reg. D. 10 (1887): s. 282. Enligt RKB. ocli Smål. handl. 1538: 
N. 6 redovisade Nils Larsson 1536— 37 för F. 137, och K n u t S k r iv a re  1536 
för Möre.
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Anders Svensson..................
Per Jonsson...........................
Måns P ersson .......................
Erik Arvidsson (jfr F. 134)
Abraham Nilsson..................
Olof Andersson [Oxehufvud] 
Clas Jonsson, utn. 1594 ^
Birger Bengtsson..................
Sven P e r s s o n .......................
Harald Arvidsson . . . .
Per O ls s o n ...........................
Arvid Jönsson1 ..................
Olof Svensson .......................
Arvid Jönsson2 ..................

ånyo 1573— 1575 
. . . 1576— 1577 

. . 1578— 1586 
. . . 1587
. . . 1588— 1590 

. . 1591 —  1593 
. . • [1594]

. . 1594— 1596 

. . 1598

. 1598— -f  1600
. . .' 1600 

. . 1601— 1607 

. . 1607— 1610 
ånyo 1612

Hans Matsson, afgick 1624 i april (jfr F. 130 och F. 142) 1613— 1624
Birger Olofsson (a r r .) .................................... . , ......................  1624— 1625
Nils Eriksson ( a r r . ) ................................................................  1625— 1629

Södra Möre utarrenderades3 enligt kontrakt den 21 nov. 
1622 på ursprungligen tre år för en årlig summa av 
6,398: 13: 6 Ar daler, till nedanstående personer, av vilka 
Patrik Ruthwen och Jöran Eriksson fingo förlängt arrende 
genom kammarens brev den 9 dec. 1625 på ytterligare tre år, 
räknade från midsommartid 1626. Enligt kontrakt den 16 
febr. 1631 förpaktade den sistnämnde ensam häradet på då 
ej utsatt tid.
Jöran Eriksson4 |
Patrik Ruthwen > (a r r . ) ......................... 1622— 1630
Hans Matsson (jfr F. 141) j

Inom Södra Möre låg i Halltorps socken Värnanäs gård, 
som tillhörde konungens arvgods och lytt under Grönskog 
alltifrån 1525 (jfr F. 168). Särskilda gårdsfogdar omnämnas 
där 1553—64. Sedermera förlän tes gården den 7 okt. 1603 
till Hans E riksson  [Ulfsparre], som fick konfirmation å 
denna donation den 28 nov. 1613.

Gårdsfogdar voro:
Joen Fiärse, utn. 1553 .......................................................  1553— 1554
Hans Månsson . . .  ...........................................................  1555— 1558

1 Yar fogde ännu 1607 i juni.
2 Räkenskapen avgiven gemensamt med Sven S ilk e lo c k . För år 1611, då 

danskarne innehade Kalmar, saknas räkenskap.
s I  Sandb. saml. förvaras i original ett kontrakt, dat. den 9 sept. 1620, 

enligt vilket Södra Möre uppläts på arrende till Paridon von Horn och Kr. 
Wilshusen. Då Hans Matsson enligt de bevarade räkenskaperna ända till 1622 
gjorde reda för detta härad, torde omförmälta kontrakt annullerats.

4 Stamfader för adl. och frih. ätterna Adlerberg.

Södra Möre 
härad;

F. 142.
(Tab. 23.)

Värnanäs’
gård.

F. 143.
(Tab. 21.)
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Fiskefogdar.

F. 144.

Landskapets 
indelning 

i kärad ock 
socknar.
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Anders Björnsson, tilltr. före 1558 fj- . : ....................... 1559— 1563
Gudmund N i l s s o n ..................................................................... 1564

Inom Kalmar län funnos på 1550- och 60-talen särskilda 
fogdar vid kronans fisken. Av dessa låg Sim pevarp i Mi- 
sterhults socken och Tnnaläns härad. Yid Y ireboda, som 
är identiskt med det nuvarande Virbo i samma socken, hölls 
även avel, och gården var en tid säte för häradsfogden (jfr 
F. 136). Innan gårdsbruket nedlades (1560), hade dock fisket 
där upphört och inventarierna förts till Simpevarp.1 Inom 
Stranda härad lågo dels Torforsen, dels Stånghamn (Dö- 
derhults socken). Såväl där som vid Skäggenäs i Kyssby 
socken och Norra Möre härad omnämnas blott tillfälligtvis
särskilda fiskefogdar:

a) vid Sim pevarp:
Per M ört.............................................................................   1555— 1556
Knut N ils s o n ................................  .  .................. ....  1557— 1560
Måns Olsson [K a n t z ] ................................................................  1560— 1569

b) vid Y irbo :
Lasse Bror ...................................................................................  1555— 1556

c) vid Torforsen:
Olof Nilsson (jfr F. 1 3 8 ) .......................................................  1555— 1556
Henrik B irgersson ..................................................................... 1558—-1562
Simon J o n s s o n .........................................................................  1563— 1564
Sven P e r s s o n .................................................. ...........................  1565— 1576

d) vid Stånghamn:
Olof Nilsson (se F.. 138 och jfr ova n )................................  1555— 1556
Per Cloot2 ................................................................................... 1557— 1558
Knut Nilsson (se o v a n ) ............................................................ 1560

e) vid Skäggenäs:
Hemming J o n s s o n ..................................................................... 1559
Måns Olsson (se o v a n ) ............................................................ 1560

II. Öland.
Landskapet var delat i norra och södra motet. Båda om 

fattade på. 1540-talet var för sig fyra små härad, och de 
socknar, som under medeltiden räknades till Borgbo härad, 
voro redan då fördelade på övriga härad i norra motet. Så-

1 Virko klev sedermera på grund av k. krevet den 8 apr. 1607 sätesgård för 
Peder Mikaelsson Hammarskjöld.

2 Tillnamnet enligt Smål. reg. I länsreg. skrives detsamma Stött. Månne 
densamme som den vid Simpevarp tidigare verksamme Per Mört?
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väl på grund härav som även eljest stämmer icke indelningen 
med den, som Styffe, ehuru med tvekan, trott sig kunna 
fastslå för äldre tid, och är för övrigt även oJika med den 
nuvarande, enligt vilken häraden as antal ytterligare förmin
skats. Enligt jordeboken 1545 hörde nedanstående socknar, 
vilkas antal är lika med det nuvarande, till följande härad:

a) i norra motet:' °
1) Å kerbo härad:1 Böda, Högby, Källa och Persnäs.
2) Förbo härad:2 Föra, Löt och Alböke samt en del av 

Köping.
3) S lättbo  härad:3 Egby, Högsrum och Repplinge samt 

delar av Gärdslösa och Köping.
4) Runstens härad:4 Bredsätra, Långlöt och Runsten samt 

en del av Gärdslösa.
b) i södra motet:
5) A lgu tsru m s härad:5 Algutsrum, Glömminge, Torslunda 

och Yickleby.
6) M öckleby härad:6 Gårdby, Norra Möckleby och Sand

by-
7) H ulterstads härad:7 Hulterstad, Kastlösa, Mörbylånga, ' 

Resmo, Smedby och Stenåsa.
8) Gräsgårds härad:8 Gräsgård, Segerstad, Södra Möckle

by, Yentlinge och As.
Allmogen var i beskattningshänseende jndelad i gärdetål,

1 Lika med Styffe, a. a. Numera räknas till åkerbo även Föra socken.
I början av 1600-talet stodo Böda ock Föra socknar utanför käradsindelningen 
(Sandb. saml.).

2 Hithörande socknar äro numera fördelade på Åkerbo (Föra), Slättbo (Al
böke och Köping) och Runstens kärad (Löt). Köping föres av Styffe i dess 
kelhet till Slättbo kärad.

3 Enligt Styffe kithörde en sedermera försvunnen socken Borg, varjämte hela 
Gärdslösa räknas till Runstens kärad. Numera höra till Slättbo härad föl
jande socknar: Alböke (se Förbo), Högsrum, Köping ock Repplinge, varemot 
Egby lagts till Runstens härad.
. 4 Lika med Styffe, som dock hitför kela Gärdslösa. Numera hitköra jämväl 

Egby ock Löt samt hela Gärdslösa, varemot en del av Runsten räknas till 
Möckleby kärad i Södra motet.

5 Lika med Styffe. Numera hitköra även Resmo och Mörbylånga socknar.
e Lika med Styffe. Numera hitköra även Hulterstad ock Stenåsa samt en 

del av Runsten.
7 Enligt Styffe hörde Kastlösa, Mörbylånga, Resmo och Smedby till Borgbo 

kärad. Till Hulterstads härad räknar han de återstående av uppräknade sock
nar, men därjämte Segerstad (jfr Gräsgårds kärad). Numera äro socknarne 
i det forna Hulterstads härad fördelade på Algutsrum (Resmo ock Mörbylånga), 
Möckleby (Hulterstad ock Stenåsa) och Gräsgårds kärad (Smedby och Kast
lösa).

8 Enligt Styffe skulle Segerstad hört till Hulterstads härad. I övrigt lika. 
Numera höra till Gräsgårds kärad jämväl Smedby ock Kastlösa.
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enligt vilka huvudskatten utgick på så sätt, att varje gärd 
betalade lika, eburu antalet bönder växlade. I Föra socken, 
som var undantagen från gärdesättningen, skattades dock av 
32 sämjebönder efter kvalificerat mantal, och efter mantal 
betalades över hela ön dagsverkspenningar.

Borgholms I slutet av 1526 utnämndes en fogde över hela Öland, och 
siott. när paris efterträdare tillsattes 1531, tillädes honom uttryck

ligen även »kungsgården på Öland med aveln däruppå är». 
Ehuru samme fogde torde kvarstått ännu 1537, hade en an
nan befallningsman insatts på Borgholms gård redan 1533 
(F. 145). Dennes fögderi var dock inskränkt till själva slot
tet, och även de följande fogdarne hade först längre fram och 
tidvis något territoriellt län. 1560 diträknades likväl Stranda 
och Handbörds härad på fastlandet.1 Däremot fick slottsfog
den 1572 under sin förvaltning även Gärdslösa (jfr F. 148) 
samt 1573 Horns (jfr F. 149) och Ottenby (jfr F. 150) gårdar, 
av vilka de två förstnämnda dock åter bortföllo 1581 och den 
sistnämnda redan 1575. Men 1590—92 och 1597—1603 låg 
hela Öland med undantag av vissa kungsgårdar och från 1604 
hela norra motet jämte Horns och Gärdslösa gårdar under 
Borgholms slott,2 och 1622 ditlades ånyo jämväl det södra 
motet. Samtidigt utarrenderades hela Öland jämte Borgholms
m. fl. gårdar enligt kontrakt den 31 maj 1622 (konfirm. den 
lt) mars 1623) till Herman Bothe van Bentijn jämte kon sorter 
(jfr nytt kontrakt den 24 april 1624) på tio år mot en årlig 
avgäld av 18,295: 17 § daler.

Slottsfogdar på Borgholm voro:
F. 145. Mårten Larsson, utn. 1533 ..............................................  1533— 1546

(Tab. 21—23.) Staffan M ikaelsson ............................................................' .  . 1547— 1558
Hans H e ls in g ..............................................................................  1559— 1560
Per Larsson.................................................................................. 1561— 1562
Per G unnarsson.........................................................................  1563
Gunnar J o n sso n .........................................................................  1564— 1571
Birger Larsson8 .........................................................................  1572
Lasse Lukasson [Half hjort], utn. 1572 8gu .......................  1573— 1578

1 Jfr k. breven 8 nov. 1574 ocb 2 juni 1575 (Rreg.), enligt vilka uppbörden 
från Tjnst, Tuna län ocb Handbörds bärad samt Döderhults ocb Mönsterås’ 
socknar i Stranda härad skulle levereras till Borgholms slott. Härigenom 
skedde dock ingen ändring i vederbörande fogdars redovisningsskyldighet för 
dessa orter.

2 Jfr k. brevet 5 aug. 1583 rörande Möckleby ocb Gräsgårds härads läggande 
under Borgholms fästning, vilket dock torde avsett endast byggnadshjälpen.

3 Jfr fullmakt 30 nov. 1571 (Rreg.) för Sigfrid Jönsson (se F. 146) att hava 
inseendet på Borgholms slott.
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Kristoffer Andersson [Stråle (Gyllengrip)]...........................  1579— 1584
Jon G iliusson .............................................................................. 1585— 1587
Nils [Birgersson] Bröms (jfr F. 1 4 6 ) ................................  1588— 1590
Hans [Nilsson] Bröms, utn. 1591 § (jfr. F. 146) . . . 1591— 1596
Ivar Kristersson [Ulfsparre], utn. 1597 £ ........................ 1597— 1598
Simon H a n s s o n .........................................................................  - f l599
Ivar Kristersson [Ulfsparre]1 .................................... ånyo 1600— 1603
Helge O l o f s s o n .........................................................................  1604— 1609
Per Björnsson [G y llen corn e tt].............................................. 1610
Jon Kristoffersson2 .....................................................................1613— 1622
Herman Bothe van BentijnI
Jöran Pren och > (a r r .) .........................................  1622— 1630
Mårten Wewitzer

De egentliga häradsfogdarne på Öland (jfr föreg. stycke) öiands norra 
fingo 1537 sitt förvaltningsdistrikt inskränkt till södra motet. mot- 
Det »fogdebref», som samtidigt (den 23 juli 1537) utfärdades 
för N ils H ogensk ild  på norra motet, avsåg nämligen sanno
likt snarare en förläning. Åtminstone omtalas han 1540—41 
som Jäntagare inom samma område.3 När detta 1542 åter 
indrogs till kronan, tillsattes där en fogde, som först 1545 
fick under sig även det södra motet. Samtidigt (eller åren 
1543—45) var dock Egby socken (enligt k. brevet den 27 jan.
1543) donerad till herr Jöran Bartoldi, som miste denna 
förläning 1546, då han blev sockenpräst i Förlösa församLing på 
fastlandet. År 1549 låg hela Öland under Kalmar slott (F. 130), 
och åren 1559—64 samt 1572—75 bildade södra motet ånyo 
ett eget fögderi (F. 147). På grund av k. brevet den 2 juni 
1575 (jfr 8 nov. 1574) delades 1576 det sistnämnda, så att Hul- 
terstads och Gräsgårds härad lydde under Kalmar slott (F.
130), men Möckleby och Algutsrums härad lades under fogden 
i norra motet (F. 146). År 1587 blev denne fogde över hela 
Öland (med undantag av kungegårdarne), och under den när
maste tiden ägde samma förhållande rum, vare sig förvalt
ningen utövades av befallningsmannen på Borgholm (F. 145), 
såsom fallet var åren 1590—92 och tiden efter 1596,4 eller

1 Endast för sommarskatten 1600. För vinterskatten s. å. skulle Simon 
Hanssons änka svara.

2 Aren 1611— 13 innehades Borgholm av danskarne. Genom fullmakt 16 
mars 1613 fick Peder Mikaelsson Hammarskjöld i uppdrag att efter freden 
mottaga slottet för svenska kronans räkning.

3 Jfr dock Nils Hoffvenskälls och Nils Skrivares inlevererade och ännu be
hållna-räkenskap för 1539 och 1540. Smål. handl. 1539: N. 1 och 1540: N. 2.

4 Se hertig Karls fullmakt 4 juni 1597 för Ivar Kristersson [Ulfsparre] till 
Hjortö att hava befallningen på Borgholm och över hela Öland i fogdarne Hans 
Bröms’ och Hans Olssons ställe, vilka avsatts (Rreg.).
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den handhades av en särskild fogde (F. 146), som fungerade 
de mellanliggande åren (1587—89 och 1593—96). Men 1604 
utbröts ånyo det södra motet och lades under en fogde (F. 
147), som vanligen hade sitt säte på Ottenby gård, och denna 
ordning bibehölls sedan till 1622, då hela Öland bortförpak- 
tades till arrendatorer (se ovan under Borgholm).

Fogdar i norra motet (resp. hela Öland utom kungsgårdar - 
ne) hava varit:

F . 146. Lyder Fincke, utn. 1526 ^ ..................................................  1527— 1530
(Tab.21 22.)jöns Nilsson, utn. 1531 ^  (jfr F. 130)1 .......................  1531— 1537

[Nils Hogenskild, utn. 1537 23 ......................................... 1537— 1542]
Jakob Andersson2 ..................................................................... f l 542
Sigfrid Jönsson2 .........................................................................  1543— 1547
Seved Olofsson..............................................................................  1548
Germund Svensson [Somme] (se F. 1 3 0 ) ..............................  1549
Sigfrid Jönsson3 ............................................................ånyo (1550— 1558
Lasse Jonsson ..............................................................................  1559
Anders H åkansson ..................................................................... 1560
Hans H e ls in g ..............................................................................  1561 — 1565
Erik G a l l e ................................................................................... 1566— 1568
Sigfrid Jönsson (jfr F. 145, not 3 ) .......................ånyo 1569— 1571
Olof M a ts s o n ...........................................................  1572
Gunnar J o n sso n .........................................................................  1573— 1575
Sven Jonsson (jfr F. 1 4 7 ) .......................................................  1576— 1583
Anders B jö r n s s o n ..................................................................... 1584
Nils L a r s s o n ..............................................................................  1585— 1590
Nils [Birgersson] Bröms, utn. 1590 (jfr F. 145) . . 1590
Hans Nilsson Bröms, utn. 1591 § (jfr F. 145) . . . .  1591 — 1592 
Hans Olsson (jfr F. 149) : ................................................... 1593— 1596

Ölands södra Det särskilda fögderi, som 1537 bildades av det södra motet, 
mot' upphörde 1545, då detta område lades under fogden i norra 

motet (F. 146), men återupprättades för åren 1559—64 och 
1572—1575 samt 1577. Börande mötets delning 1576 se ovan 
(s. 27). Hulterstads och Gräsgårds härad, som åren 1576—86 
lågo under Kalmar slott (F. 130), betecknades även efter sam
ma tid i räkenskapen såsom »Kalmar län», med den uttryck
liga motivering, att bättre besked därigenom kunde vinnas

1 Medan Jöns Nilsson var fogde på Kalmar (1534— 38), behöll han visserligen 
t. o. m. det första halvåret 1537 även Öland under sin förvaltning, men upp
börden därifrån'redovisades åtminstone 1536 enligt RKB. av E rik  S k rivare .

2 Jakob Andersson blev ihjälslagen 1542 (före -f-f ), och räkenskapen för året 
är inlevererad av N ils  [Söifrinsson] S k riv a re , som även 1543— 44 lämnat 
redovisning tillsammans med Sigfrid Jönsson.

3 Anledningen till Sigfrid Jönssons suspension 1548— 49 kan spåras i Gast. 
I Reg., D. 19 (1901): s. 275.
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rörande varje slottslän, för den händelse K. Maj:t kunde finna 
för gott att ånyo förordna om landets fördelning i flera fög
derier. Sedan därefter hela motet jämte det övriga Öland 
från 1597 lagts under Borgholms slott (F. 145), utgjorde det 
1604—1621 ånyo ett eget fögderi. Under de år motet således 
bildade ett självständigt förvaltningsområde, funnos där föl
jande fogdar:

Mats Påve, utn. 1537 ^  .
Anders B r o k e .......................
Erik Rumbo1 .......................
Per Andersson.......................
Gudmund Nilsson . . . .
Sven Jonsson (jfr F. 146) .
Anders Svensson (se F. 130)
Birger Larsson2 .................. .
Per Persson (jfr F. 150) .
Hans O lofsson.......................
Truls P ersson .......................
Hans Olofsson.......................
Lars F a l k ...........................

På K älla  gård i Högsrums socken (Slättbo härad), vilken 
dessförinnan som medelpunkt för ett »rättaredöme» legat un
der Grönskogs gård (F. 168) och åren 1547—49 var sätet för 
fogden över därunder lydande landbofögderi (F. 168), fanns 
från 1549 en särskild gårdsfogde, som 1555 flyttade till Gärds- 
lösa gård i likanämnda socken, ehuru han behöll även först
nämnda gårds ägor under sin förvaltning.3 Ar 1572 övertog 
fogden på Borgholm gårdsbruket, men enligt en senare upp
gift4 blev Gärdslösa kort därefter »bondesäte». Fogden i norra 
motet redovisade dock avkastningen 1581, och från 1604 upp
tages denna i Borgholms slotts räkenskaper.

Gårdsfogdar 1549—71 voro:

Jöns P e r s s o n .............................................................................. 1549— 1560 J\ 148.
Eskil P e rsso n .............................................................................. 1561— 1565 (Tab.21—22.)
Anders T ru lsson .........................................................................  1566— 1571

■ 1 Även Erik Rumbo har haft biträde av Nils Skrivare vid upprättandet av 
sin räkenskap. Jfr föreg. sida, noten 2.

2 Birger Larsson, som var underfogde under Anders Svensson jämväl 1576, 
torde kunna anses intagit samma ställning 1577, men har då avgivit räken
skap i eget namn.

3 1555 års räkenskap upptager följande ägor: Rälla, Ekerums och Gärdslösa

4 Smål. handl. 1591: N. 5.

Rälla gård.

Gärdslösa
gård.

. . 1537[— 1538] F . 147.

. . . 1539— 1540 (Tab.21—23 

. . . 1543— 1544 

. . . 1559— 1564 

. . . 1572

. . . 1573— 1575 

. . . 1576

. . . 1577

. . . 1604— 1609 

. . . 1611 

. . . 1613— 1616 
ånyo 1617— 1619 

. . .1 6 2 0 — 1621
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Horns gård. Horns gård i Högby socken (Åkerbo härad) hade särskilda 
fogdar från 1551, men lades 1573—80 som ladugård under 
Borgholms slott (F. 145). Från 1581 nämnas här ånyo själv
ständiga fogdar. Efter 1603 låg gården åter under Borgholm. 

Gårdsfogdar voro:
F. 149. Nils J°nsson ........................................ s............... 1551

(Tab.21—23.) Håkan M ån sson ................................................................ ....  . 1552— 1572
Anders Trulsson .......................................................................... 1581
Lasse Jostsson.............................................................................. 1585
Sigfrid Persson ..........................................................................  1586
Per T r u ls s o n ..............................................................................  1588— 1590
Jöns Olsson..................................................................................  1590— 1591
Hans Olsson, tilltr. 1591 ^  (jfr F. 1 4 6 ) .......................  1591— 1593
Mäns Persson1 .....................................................................  1594[— 1596]
Olof O lsson .......................................................  1597— 1601
Anders- O lsson.............................................................................. 1602
Per Larsson..................................................................................  1603

Ottenbygård. O ttenby gård i Ås’ socken (Gräsgårds härad) hade egna 
fogdar från 1547, namnes icke åren 1564—71, låg under Borg
holm 1573—74 och under Kalmar från 1575, fick ånyo egna 
fogdar 1580—1603 och blev sedan sätet för fogden i södra 
motet (F. 147).2

Gårdsfogdar voro:
F. 150. Herman Hansson........................................................................  1547

(Tab. 21— 2*3.) Hasse T ö r n e ......................................................................... ....  1549— 1558
Gudmund O lo fsson ..................................................................... 1559— 1561
Gunnar Jon sson ......................................... ................................ 1562— 1563
Olof Larsson Smed . . . .  
Per Trulsson, tilltr. 1580 f  
Gudmund Nilsson . . . .
Per B ir g e r s s o n ..................
Lasse Andersson..................
Per T ru ls s o n .......................
Jöns Trulsson, utn. 1591 |
Lasse Andersson..................
Per Persson (jfr F. 147) .
Sven Månsson3 ..................
Per Persson............................

. . 1572

. . 1580— 1584 

. . 1585

. . 1586

. . 1587— 1589 
ånyo 1590— 1591 

. . 1592— 1593 
ånyo 1594— 1596 

. . 1597— 1606 

. . 1606— 1608 
ånyo 1608— 1609

1 Enligt ett k. brev den 16 mars 1595, som i Rreg. ej är utskrivet, vill det 
synas, som om Måns Persson då förordnats till fogde över hela Öland. Fogde 
i norra och södra moten var dock enligt Smål. register fortfarande Hans Olsson 
1 5 9 3 -9 6 . Räkenskaper för sagda år saknas.

a Om 'jordbruket vid Grärdslösa, Horns och Ottenby gårdar se Sylvander, 
a. a., D. 6: s. 514 if.

3 Sven Månsson avgav räkenskap såväl 1606 som 1608 gemensamt med Per 
Persson.
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III. Värend.

Under 1500-talet utgjorde Värend ingen administrativ en- Allmän över
het. Hithörande härad (Allbo, Kinnevald, Konga, Norrvidinge sikt 
och Uppvidinge) bildade under olika tider dels var för sig 
eller sinsemellan på olika sätt förenade skilda fögderier, 
dels ingingo de i förvaltningsdistrikt, vilkas övriga be
ståndsdelar lågo utanför det egentliga Värend. Så var på 1520- 
talet förhållandet med Allbo härad, som då hade gemensam 
fogde med Östbo (i Finnveden), och på 1530-talet med Upp
vidinge, innan detta härad förenades med Östra (i Njudungen). 
Norrvidinge var ända in på 1540-talet förlänt, och detsamma 
gäller för stora delar av de föregående årtiondena jämväl öv
riga härad. Är 1543 samlades dock de flesta av dessa (eller 
alla utom Uppvidinge) till ett gemensamt fögderi (F. 151), 
som hade sin medelpunkt i Kronobergs slott, där fogden fick 
sitt säte, och från samma tid kan därför talas om ett verk
ligt Kronobergs län, ehuru dess område ej var så stort som 
i våra dagar. Men redan i slutet av 1550-talet upplöstes 
denna enhet, och från samma tid bildade Värend bortsett från 
gårdslän fyra fögderier, av vilka Allbo utgjorde ett (F. 151), 
Kinnevalds och Konga ett annat (F. 154), Norrvidinge det tredje 
(F. 155) och Uppvidinge (i förening med Handbörd) det fjärde 
(F. 156). Genom flera olika och hastigt växlande kombina
tioner förändrades dock snart denna ordning. Först inpå 
1570-talet inträder större stadga i förhållandena. Vid denna 
tid voro Ailbo och Kinnevalds härad förenade (F. 151), Konga 
och Uppvidinge utgjorde en enhet (F. 154), som dock 1587—
90 var upplöst genom sistnämnda härads sammanslagning 
med Östra härad (F. 157), och Norrvidinge bildade tillsam
mans med Njudungen ett tredje fögderi (F. 157), som nyss
nämnda år var delat på tvenne. Med 1590-talet inträdde nya 
förändringar därigenom att Norrvidinge alldeles skildes från 
Njudungen och sammanslogs med All bo-Kinnevalds fögderi 
(F. 151), och från denna tid funnos således i hela Värend 
blott två fögderier, som för övrigt under periodens tvenne 
sista år uppgingo i ett gemensamt arrende (F. 154). För 
närmare detaljer redogöres i nedanstående häradsöversikter.

Av A llb o  härads nuvarande sjutton socknar omtalas 1545 Allbo härad.
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femton stycken, men icke Härlunda, som då ännu utgjorde en 
del av Torsås, varifrån detta annex utbröts först på 1600- 
talet. Av de övriga fördes Aneboda, som numera är delad 
mellan Allbo och Norrvidinge, i sin helhet till sistnämnda 
härad,1 då däremot Skatelöf, som ännu med sin ena hälft 
tillhör Kinnevald, på samma sätt redovisades på 1500-talet. 
Skatten utgjordes här, liksom över hela Yärend, i penningar 
enligt stadga. •

Hela häradet förläntes den 22 oktober 1523 till Ture 
Bengtsson [Hård], men 1525—26 omnämnes Arvid Öst
göte som kunglig fogde där. Sedan Gabriel Småsven, som 
tidigare varit fogde i Östbo, den 31 au g. 1526 fått under sin 
förvaltning även Allbo, voro dessa båda härad under de när
maste åren förenade i samma fögderi, men skildes åter från 
varandra, då Ture T rolle, som tidigare (1527) innehade Kin- 
nevalds härad,2 den 9 febr. 1533 fick även Allbo i förläning. 
Dessförinnan hade dock den nyssnämnde Gabriel Småsven 
bekommit Moheda socken genom k. brevet den 14 sept. 1529. 
Häradet återkallades till kronau 1543, då där tillsattes en 
fogde, som samtidigt förvaltade Konga, Kinnevalds och Norr
vidinge härad samt från 1549 även Kil bo fjärding av Västra 
härad. Av detta område fick Ture Trolle den 27 aug. 1549 
tillbaka en del, nämligen hela Kinnevalds härad utom Växjö 
och öjaby socknar, men hade 1554 därav kvar blott ett mindre 
område, som samma år ånyo tillädes häradsfögderiet. Detta 
inskränktes 1558 till Allbo och Kinnevald, sedan särskilda 
fögderier bildats av dels Norrvidinge (F. 155), dels Konga 
härad (F. 154). Två år senare sammanslogs Kinnevald med 
sistnämnda härad, och 1561 förenades Allbo med Norrvidinge. 
Sedan det sistnämnda 1562 bortförlänats, fick fogden i Konga 
och Kinnevald under sig även Allbo. Detta räckte dock blott 
ett år, ty den 27 nov. 1563 tillträdde Charles de Mornay 
Kronobergs slott och fick då på samma gång i förläning så
väl Allbo som Kinnevalds härad, som han avträdde först den 
3 jan. 1574 eller några månader före sin avrättning. Samma 
år utnämndes en kunglig fogde i nämnda två härad, som 
sedan delade öden perioden ut. Fögderiet utvidgades dock

1 Styjte , a. a., s. 202, förlägger i motsats härtill hela Aneboda till Allbo. 
3 Enligt RKB. 1527 inlevererade Ture Trolle hjälpskatten från ej blott 

Kinnevalds, utan även Konga härad, där dock s. å: en kunglig fogde fanns (se 
F. 154).
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1591 med Norrvidinge, som sedan hithörde med undantag av 
åren 1620—21, då det var sammanslaget med Västra härad 
(se F. 166). Av förläningar böra nämnas följande. Genom
k. brevet den 4 sept. 1603 ‘bekom K rister Somme bl. a. 
Skatelöfs gäll, som han behöll till sin landsflykt 1611.1 
Till följd av k. brevet den 14 maj 1610 innehade översten 
Jakob Jakobsson [Bååt-Snakenborg] till Stäflö Virestads 
socken 1610—11. Moheda gäll, som bestod av Moheda, Örs 
och halva Aneboda socknar, var enligt k. brevet den 30 aug. 
1611 förlänt till löjtnanten Per Månsson [Lood] till Hjälms- 
änga, men indrogs till större delen följande år, då Otto von 
Scheding innehade gället utom 361/a där belägna skatte
hemman, som enligt k. brevet den 20 nov. 1612 fortfarande 
behöllos av Per Månsson och avkortades ännu 1619. Slutligen 
förlänades Skatelöfs gäll (Skatelöfs, Torsås’ och Härlunda 
socknar) 1615 till K arl K arlsson  [Gyllenhielm] 2 som förbätt
ring av hans friherreskap Bergkvara,3 och Virestads socken den 
21 mars 1616 till Herman W ran gel som pant. Båda dessa 
förläningar behöllos av sina innehavare till periodens slut.

Genom kontrakt den 19 maj 1620 utarrenderades Allbo 
och Kinnevalds härad för en årlig avgäld av 2,957: —: 10 
daler till borgarne i Växjö, Håkan Nilsson och Hans Bengts
son. I den senares ställe inträdde dock redan den 27 sept. 1620 
Olof Holgersson, som senare tillsammans med Börje Pedersson 
innehade arrendet även 1622—23.4 Genom ett nytt kontrakt 
den 24 april 1624 blev Per Olofsson för en tid av två år ar- 
rendator i såväl ovannämnda härad som Norrvidinge (avgäl- 
den var nu förhöjd till 4,076: 12 daler). Emedan han ej för
mått betala arrendet i rätt tid, fick han ej prolongation, utan 
en ny arrendator, Gudmund Gudmundsson, antogs den 23 maj

1 Enligt en uppgift i Palmsk. saml. (Geneal. 451) dog Krister Somme 
på sitt gods utanlor Liibeck 1615.

2 Enligt Älfsborgs läns kopiebok 1 var donationsbrevet daterat den 18 juni 
1616, men enligt avkortningslängden synes Skatelöf tillfallit Karl Karlsson 
redan året förut eller samtidigt med friherreskapet.

3 Bergkvara, som senast tillhört Johan Sparre, från vilken det vederkändes 
genom hertig Karls brev 21 nov. 1598, förlänades 21 dec. 1599 till amiralen 
Jakob Gottberg och sedan till Karl Karlsson, för vars räkning K. M:t 15 aug. 
1604 förordnade Olof Holgersson att vara fogde där. Jämte en mängd under
lydande blev Bergkvara friherreskap 27 juni 1615, men 31 maj 1622 allo- 
dialbesittning (jfr k. brevet 17 juni 1624). Kammarregistr. Rör. Skatelöf se 
därsammast. 20 okt. 1623 och Kronobergs läns kopiebok 1, 13 dec. 1626.

4 Räkenskaper finnas för åren 1620—22, och enligt RKB. har Olof Holgersson 
inlevererat boskapspenningarne från distriktet även 1623. Hans »fullmakt» är 
intagen i kammarregistr.

3— 1S2356. Meddel. från Riksarkivet 2: 6. Almqvist. Lokalförvaltningen, D. 2.
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1627 för ej utsatt tid. Som dennes kompanjon nämnes 1628 
Knut Matsson [Upplänning(-Stjernfelt)], som tidigare var för- 
paktare av Konga m. fl. härad, och som åren 1629—30 ensam 
övertog arrendet av även ovanstående distrikt.

Fogdar i Allbo m. fl. härads fögderi hava varit:

F . 151. Arvid Östgöte ..............................................................................  1525— 1526
(Tab. 24—26.) Gabriel Småsven, utn. 1526 ^  (jfr F. 1 6 6 ) ..................  1526— 1527

Arvid Olofsson D rake................................................................  1528— 1529
Gustaf Larsson, utn. 1529 G4 ..............................................  1529— 1531
Måns Pedersson [Stjerna], utn. 1531 2g4 ...........................  1531— 1532
Jöran Jönsson [Svan], tilltr. Valpurgis 15431 . . . .  1543— fl5 4 5
Nils Birgersson [R osenqvist]..................................................  1545— 1557
Anders G ustafsson ..................................................................... 1557— 1560
Plans Olofsson (jfr F. 1 5 5 ) ..................................................  1561— 1562
Jöns Arvidsson [Rosenbjelke] (jfr F. 154) . - . . . . • 1563

samt ånyo 1574— 1577
Anders Svensson [ S t r å l e ] .......................................................  1578— 1584
Jöns Arvidsson [Rosenbjelke].....................................ånyo 1585— 1586
Bengt K n u tsson .........................................................................  1587
Håkan Knutsson [H and]............................................................ 1588
Jöns Nilsson [R osen qv ist].......................................................  1589 — 1590
Olof Arvidsson [R osenbjelke]..................................................  1591— 1594
Anders Svensson [ S t r å l e ] ......................................... ånyo 1595— 1596
Olof Arvidsson [R osenbjelke].....................................ånyo 1597
Nils Joen sson ..............................................................................  1598
Hans Gardener2( 1Flqq
Måns Persson |
Olof [Andersson] S trå le ............................................................ 1600— 1601
Anders Svensson [ S t r å l e ] ......................................... ånyo 1602— 1604
Anders Birgersson, utn. 1604 4T4, men tilltr. f ö r s t a s , å. 1604— 1605

'Bengt Jonsson ..............................................................................  1606— 1610
Hans H opm an..............................................................................1611— 1612
Per Björnsson.............................................................................. 1613— 1615
Erik L a rs s o n .............................................................................. 1616— 1619
Håkan Nilsson |
Hans Bengtsson 1 (a r r .) ............................................................ 1620— 1621
Olof HolgerssonlJ ( a r r ) .............................................................. 1 6 2 2 -1 6 2 3
Börje Pedersson j
Per Olofsson (a r r . ) ........................................................... ....  . 1624— 1626
Gudmund Gudmundsson ( a r r . ) .............................................. 1627— 1628
Knut Matsson [Upplänning(-Stjernfelt)] (arr.; jfr F. 154) 1628— 16.30

1 Jfr Rreg. 17 aug. 1543, där utnämningen omtalas såsom tidigare verk
ställd. -N

2 Jfr hert. Karls brev 21 nov. 1598 till Hans Gardener att inventera slottet 
och t. v. vara fogde å Kronoberg, vars ståthållare dittills varit den samtidigt 
avsatte Johan Sparrc. Avskr. bl. k. brev i KA. ur Smål. handl. 1599: N. 7.
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K innevalds härad hade på 1540-talet samma omfattning Kinnevalds 
och samma antal socknar som nn, men de senare voro likväl kärad, 

icke alldeles lika med de nuvarande. Urshults och Almundsryds 
socknar voro nämligen fortfarande förenade under namn av 
Hvembo, och Tofta, som nu utgör en del av Tävelsås, räknades 
ännu som egen socken. Samma namn gavs för övrigt även 
åt hithörande del av Skatelöf (jfr Allbo).

Kinnevald hade 1525 gemensam fogde med Konga, men blev 
den 24 aug. s. å. förlänt till Ture Trolle, från vilken hära
det återkallades först 1543. Dock återbekom denne den 27 
aug. 1549 alla socknar utom Växjö och Öjaby och behöll dem 
till och med 1553. Annars hörde Kinnevald till Allbo m. fl. 
härads fögderi (F. 151) ända till 1560, då det förenades med 
Konga (F. 154), och ingick sedan från 1563 i Charles de 
M ornay’s förlän ing. Efter dennas indragning 1574 fingo 
Kinnevald och Allbo åter gemensam fogde och hörde sedan 
tillsammans perioden ut. Grenom k. breven den 4 juli och 31 
aug. 1586 (jfr 7 maj 1587) förlänades dock Bergunda gäll 
(Bergunda och Öja socknar) till Johan Sparre till Bergkvara 
(f 1599), vilken visserligen miste denna förläning 1590, men 
som återbekom densamma genom k. brevet den 27 juli 1593.

Fogdarne i Allbo och Kinnevalds fögderi hade vanligen Kronobergs 
sitt säte på K ronobergs slott (i Växjö landsförsamling och sIott- 
Kinnevalds härad), som tidigare tillhört biskopsbordet och som 
åren 1544—45 ombyggts och befästats. Den därunder liggande 
kungsgården, vars egentliga namn var Tjurby, men som van
ligen benämndes Kronobergs gård, hade dock vissa år sär
skilda fogdar. Sålunda redovisade Håkan Värme för dess 
avel från påsken 1546, men avgick vid samma tid 1547 (10 
april), då Nils Birgersson övertog även gården. När denne 
avgick från häradsfogderiet, behöll han Kronobergs ladugård 
samt det i sambruk därmed liggande Kungs-Osby (jfr F. 153).
Han ersattes väl den 4 mars 1560 på det förra stället av 
Lasse Bäf, men synes 1562 ånyo varit bosatt där. Efter 
samma tid torde gården ingått i häradsfogderiet, till dess att 
den jämte underlydande hemman genom k. brevet den 27 juli 
1616 (jfr den 4 febr. 1618) utarrenderades på sex år till väl
borne Påvel Ransow (o: Bantzau), som antog Olof Nilsson 
till sin fogde.1 Arrendet utgjorde, 576 daler 3 öre årligen.

1 Sandb. saml. Kontraktet finnes i Rreg.
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Sammanställas ovanstående uppgifter, framkommer följande 
fogdelängd:

F. 152. Håkan V ä rm e .............................................................................. 1546— 1547
Tab. 24 och Nils Birgersson [Rosenqvist] (jfr F. 1 5 1 ) .......................  1547— 1560

Lasse Räf, utn. 1560 och tilltr. s. å. 2ä? ....................... 1.560— 1561
ISTils Birgersson [R osen qv ist].....................................ånyo 1562
Poul Rantzau ( a r r . ) ................................................................ 1616— 1621

Kungs-Osby Kungs-Osby ladugård (i Kinnevaldsdelen av Skatelöfs 
ladugård. soc],en  ̂ som ^557 bildades genom sammanläggning av två 

biskopshemman, brukades 1558 tillsammans med Kronobergs 
(Tjurby) gård. Aret därpå fick den dock egen fogde, och. en 
sådan omtalas ännu 1563, då gården torde ingått i Charles 
de M ornay’s förläning (se ovan s. 32), varefter den icke 
längre omnämnes.

Ladugårdsfogdar voro:

F. 153. Nils Birgersson [Rosenqvist] (jfr F. 151 och 152) . . . 1557— 1558
(Tab. 24.) Hans Eriksson..............................................................................  1559— 1561

Anders Gustafsson1 ..................................................................... 1562— 1563

Konga härad. Av Konga härads socknar funnos på 1540-talet alla de 
nuvarande (däribland även Tingsås, som under medeltiden 
ännu hörde till Väckelsång), om undantag göres för Sandsjö, 
som först på 1590-talet utbröts från Linneryd.2 Skatten ut
gick i endast penningar, och beloppen beräknades efter man
talen, »som de av ålder skattlagde varit», d. v. s. enligt en 
stadga, som tog hänsyn till olika förmögenhet.

En kunglig fogde tillsattes 1525 i Konga (och Kinnevald, 
som dock s. å. frånskildes). Han fick en efterträdare 1527, 
men s. å. förlänades häradet till Ture T rolle , som redan 
förut bekommit Kinnevald. Tio år senare var dock förlänin- 
gen återkallad, och en fogde utnämndes i häradet 1537. Redan 
följande år förlänades emellertid Konga till Måns Persson 
[Stjerna] (se k. brevet den 26 juni. 1538), men var igenkallat 
1540, då häradet ånyo bildade ett fögderi (F. 154). Detta 
sammanslogs 1543 med Allbo m. fl. härad (F. 151), men blev 
1558 åter självständigt. Dit hörde 1560—63 Kinnevalds och 
1563 även Allbo härad, men från 1564 var Konga ett för-

1 Anders Gustafssons räkenskaper för Osby gård hava enligt Smål. reg. blivit 
(på 1800-talet) »lagda till konvolutet», men hava icke återfunnits.

2 Moshults fjärding, so n numera räknas till Algutsboda socken i Uppvidinge, 
tillhörde ännu på 1500-talet Ljuders socken i Konga.
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valtningsdistrikt för sig, till dess att Uppvidinge härad sam
manslogs med detsamma 1571. Denna förening räckte sedan 
perioden ut med undantag av åren 1587—90, då Uppvidinge 
låg under fogden i Östra härad (F. 157). Genom kontrakt 
den 24 april 1624 (prolongeraf? den 10 aug. 1625 och 1 april 
1628 på ytterligare tre år) övertog Knut Matsson [Upplänning 
(-Stjernfelt)], som sedan 1620 varit fogde i Konga och Upp
vidinge, dessa härad på arrende. Genom kontrakt den 16 nov. 
1625 förpaktade han även Östra härad, som således då kom 
under gemensam förvaltning med ovannämnda fögderi, och 
sedan Knut Matsson 1628 deltagit i och 1629 övertagit arren
det av jämväl Allbo, Kinnevalds och Norrvidinge härad, var 
hela Värend jämte halva Njudungen förenat under samme 
arrendator.

Inom Konga funnos flera större förläningar. Nöbbeleds och 
Östra Torsås’ socknar innehades 1566—68 av G ustaf A nders
son [Sparre med tre rosor?]. Räntan från Hemmesjö och 
Furuby socknar uppbars 1568 av Jöns N ilsson [Rosenqvist], 
som den 7 juni 1569 fick konfirmation på denna förläning, 
men 1571 ej längre hade den i behåll. Sistnämnda år inne
hades Hemmesjö socken ensam av Måns Persson [Stjerna] 
enligt k. brevet den 22 maj 1571. Efter samma tid var hä
radet i sin helhet kronan behållet, ända till dess att Väckel- 
sångs socken den 13 maj 1605 förlänades till Sven Somme. 
Samma socken donerades sedan enligt k. brevet den 14 april 
1607 till Otto von Scheding ( f  1651), som innehade den till 
och med 1611. Enligt k. brevet den 14 april 1612 (jfr 14 april 
1614) kom den därefter till A rv id  Persson [Stjerna] till 
Hubbestad (f efter 1637), men återkallades 1615.1 Slutligen 
bekom N ils  N ilsson  [Natt och dag] på grund av k. brevet 
den 15 okt. 1606 Linneryds socken, som han behöll till sin 
död (1613).

Fogdar i Konga m. fl. härad hava varit:

Peder Smed, utn. 1525 ................................................... 1525— 1526 p
Olof Skrivare, utn. 1527   1527
Nils Larsson, utn. 1537 2n (jfr F. 1 4 1 ) ...........................  15.37— 1538
Sven Värine..................................................................................  1540— 1541
Eskil Skräddare......................................................................... 1557— 1559

1 Socknen avkortas för Arvid Persson fortfarande 1616, men med revisions- 
anmärkning, att som förläningen igenkallats 1615, skulle den icke längre 
bestås.
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Växjö stad.

Norrvidinge
härad,

Eknaholms
gård.'

Jöns Arvidsson [Rosenbjelke] (jfr F. 1 5 1 ) ....................... 1560— 1564
Erik Nilsson, utn. 1565 ' £ .....................................................  1565— 1566
Anders G ustafsson..................................................................... 1567— 1570
Mikael Sigfridsson (jfr F. 1 5 7 ) ................................................. 1571
Nils O lo fs s o n .............................................................................. 1572— 1586
Måns P ersson ................................ * . ........................................  1587— 1597
Arvid Jöransson1 ..................................................................... 1598— fl6 1 5
Per Andersson..............................................................................1615— 1618
Knut Matsson [Upplänning(-Stjernfelt)] utn. 1620 § (arr.

fr. 1624; jfr F. 151 och 1 5 7 ) .........................................  1620— 1630

V ä x jö  stad, som 1527 låg under landbofogden i Småland, 
Isak Birgersson [Hjort till Elmtaryd], hörde 1540—41 till 
Konga häradsfögderi, men senare redovisades uppbörden där
ifrån i regel av fogden på Kronoberg (F. 151).2

N orrv id in ge  härad räknade på 1500-talet (liksom under 
medeltiden) nio socknar mot åtta nu. Den nuvarande Söraby 
socken har nämligen uppstått genom sammanslagning (1782) 
av Norra och Södra Kottne, vilka tidigare bildade två själv
ständiga socknar. Skatten utgick i penningar efter stadga. 
Häradet förläntes den 29 maj 1525 till Joen Olsson [Lillie- 
sparre] till Asa och återkallades först den 7 juli 1543.3 Det 
sammanhörde därefter med Allbo m. fl. härad (F. 151) till 
1558, då det bildade ett eget fögderi (F. 155), som dock ägde 
bestånd blott några år. Till detsamma hörde 1558—59 även 
Kilbo fjärding i Västra och 1561—62 Allbo härad. Vid Ekna
holms gård inom Tjureda socken, som förläntes till Erik 
XIV:s frilla A gda Per sdotter genom k. brevet den 25 
aug. 1560, fanns samtidigt en ladugårdsfogde, Per Andersson, 
som dock omnämnes blott ett enstaka år (1560).4 Dessför
innan (1553) var Eknaholm en tid ladugård under Kronoberg. 
Men år 1562 blev Norrvidinge förlänt till K arl H olgersson  
[Gera], efter vars död (1566) det innehades (till och med 1568)

1 Efter Arvid Jöranssons död (före 17 juli 1615), utnämndes, enligt anteck
ning i Sandb. saml. ( . 4824) K A., San der J a k o b sson  till fogde i Konga 
och Uppvidinge, men synes ej hava tillträtt.

2 Jfr nedan s. 93. .Rörande stadens skattebelopp olika år se F orssell, 
a. a., D. 2: s. 118.

8 Sc dock förläningsbrev för M åns P ersson  [Stjerna] 15 febr. 1533 och jfr 
förnyat förl.-br. för Joen Olsson 25 sept. s. å. Gast. I Reg., D. 8 (1883): 
s. 190 och 304. Den sistnämndes fogde i Norrvidinge 1536 hette Truls Jönsson.

4 Per Andersson frånträdde fögderiet 20 sept. 1560 (invent. i K A., Slott och 
gårdar). Tiden för hans tillträde var förmodligen mars 1559 (se Gust. I Reg., 
D, 29: s. 641).
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av T ork el Jonsson (adlad 15681), och efter tronförändringen 
lades häradet till Charles de M ornay’s stora förläning un
der Kronobergs slott (se ovan, s. 32). Det igenkallades dock 
redan 1572 eller tidigare än övriga dithörande härad och lades 
då till det fögderi, som kort förut bildats av Njudungen 
(F. 157), men hörde efter 1590 till Allbo m. fl. härads fögderi 
(F. 151) med undantag av åren 1620—21, då det hade samma 
fogde som Västra och östra härad (F. 166). På 1600-talet 
voro 40 £ hemman i Bergs gäll förlänta till Per Månsson 
[Lood] till Hjelmsänga enligt k. brevet den 20 nov. 1612 (kon- 
firm. den 21 mars 1614), och. denna donation avkortades ännu 
1630 (jfr k. brevet den 9 aug. 1628). Under den korta tid 
Norrvidinge utgjorde självständigt fögderi, verkade där som 
fogde:

Hans Olofsson (jfr F. 1 5 1 ) .............................................................  1 5 5 8 — 1562  F . 155.
(Tab. 24.)

U ppvidinge härad omfattade såväl under medeltiden som Uppvidinge 
under 1500-talet tretton socknar. Sedan dess har ingen annan härad, 
förändring vidtagits än att Herråkra kapellag, som på 1600- 
talet uppstått inom Dädesjö moderförsamling, 1825 utbrutits 
till egen jordebokssocken, varigenom antalet socknar inom 
häradet ökats till fjorton. På 1540-talet utgjorde »helsät- 
tingsbönderna årligen var för sig huvudskatten allenast uti 
penningar efter en stadga, mer och mindre, som de av ålder 
skattlagda varit».

I Uppvidinge funnos kungliga fogdar från 1525 (se nedan), 
men den 12 sept. 1529 förlänades häradet till Måns Johans
son [Natt och dag], som samtidigt bekom större delen av 
Östra härad. Sedan förläningen återkallats, utnämndes också 
1537 en gemensam fogde för båda häradena.2 Men två år 
senare fanns en särskild fogde i Uppvidinge, som då ensamt 
utgjorde ett fögderi (F. 156). Detta sammanslogs emellertid 
1542 ånyo med Östra härad (F. 157), till dess att Uppvidinge 
den 31 maj 1550 förläntes till K arl H olgersson [Gera]. När 
detta härad igenkallades 1555, blev det i förening med Hand
börds härad åter självständigt fögderi (F. 156) till och med

1 Se Schlegel och Klingspor, s. 306. Enligt protokollon skall 8 mars 
1568 ett förläningsbrev vara utfärdat för >fru Anna» »på Kinnevals gård [sic] 
och Norrvidinge härad, så när som dagsverken». Enligt Smål. handl. 1568: N:o 
2 hade fru Anna Caroli de Mornay s. å. tionden av Norrvidinge härad.

2 Redan 1536 redogjorde dock enligt RKB. Peder Smed, som 1529 varit 
kunglig fogde i Uppvidinge, för såväl detta som Östra härad.
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1560 (Handbörd bortföll dock redan året förut), varefter det 
ånyo lades under fogden i Östra. Sedan sistnämnda kärad i 
sin tur förlänats, utgjorde Uppvidinge 1569—70 ännu en gång 
ett fögderi för sig (F. 156), men sammanslogs 1571 med Konga 
(F. 154), varmed det sedan var förenat perioden ut med undan
tag av åren 1587—90, då en tillfällig återförening med Östra 
kärad ägde rum (se F. 157). Vissa socknar voro dock långa 
tider förlänta. Så innekade Joen K arlsson  [Blå falk] (f  
1567) åren 1562—65 Algutsboda socken, ocb 1566—69 kade 
Bengt R ä f (f 1569) samma socken. Genom k. brevet den 5 
febr. 1569 fick fru M alin E rik sdotter [Gyllenstjerna] till 
Bergkvara Asheda, Elghults ock Hälleberga socknar, ock ekuru 
den förstnämnda återkallades den 7 mars 1573, beköll kon de 
båda andra till sitt frånfälle, som inträffade omkring 1580. 
Längre fram donerades Asheda socken genom k. brevet den 23 
juli 1594 (jfr hertig Karls brev den 29 sept. s. å.) till Johan 
Sparre, som hade den kvar till inemot sin död (1599), varefter 
samma socken bortgavs till K rister Somme genom k. brevet 
den 4 sept. 1603. Sedan denne rymt ur landet 1611, uppbars 
räntan från Åskeda 1611—12 av korporalen vid K. Majrts liv
fana Peder Hansson mot åtagen rusttjänst,1 men den 27 febr. 
1615 bortförläntes socknen till greve Clas Sture,2 efter vars 
död (1616) hans moder, grevinnan Anna C las dotter [Horn] 
enligt k. brevet den 19 juli 1616 fick rätt att uppkräva skat
terna där under ytterligare ett år. Rörande de arrenden, i 
vilka Uppvidinge åren 1624—30 ingick, se ovan under Konga 
(F. 154).

De år, då Uppvidinge utgjorde ett eget fögderi, funnos där 
följande fogdar:

F. 156. Trued Andersson............................................................................. 1525— 1527
(Tab. 21, 24 Peder Smed, utn. 1527 f ..................................................  1527[— ] l 536

ocb 25.) Erik Månsson, utn. 1537 ̂  (jfr F. 1 5 7 ) ...........................  1537
Kristoffer S m e d .........................................................................  1538— 1541
Nils Persson [Silfversparre], utn. 1555 - i ...........................  1555— 1556
Bengt Bagge, utn. 1556 j - f ..................................................  1557— 1559
Gunnar E ngelbrektsson............................................................ 1560
Mikael Sigfridsson (jfr F. 154 och 1 5 7 ) ............................ 1569 — 1570

1 Se kamreraren Bo Vernerssons brev, dat. 13 jan. 1613, bilagt Smål. handl. 
1611: N. 1.

2 Torde vara samma förläoing, som i Ereg. under den 28 febn 1615 
säges lyda på en icke namngiven socken i Östra, till vilket bärad Asheda 
gränsar.
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IV. Njudungen.

De båda kärad, av vilka Njudungen bestod, kava fått sina 
namn, Östra ock Västra, av sin belägenhet inom denna land- 
skapsdel. Gränsen mellan dem går över vattendelaren mellan 
Lagans ock Emmåns källor. Redan under den senare medel
tiden kade de även i administrativt hänseende åtskilts, i det 
att Östra då låg till Kalmar län, under det att Västra ingick 
i Sturarnes förläningar, som i Småland därjämte omfattade 
även Södra Vedbo. Dessa förhållanden blevo bestämmande 
för käradenas förvaltning också i början av Gustaf I:s rege
ring, så till vida som Västra då fortfarande var förenat med 
Södra Vedbo till ett fögderi. Beträffande Östra äro flera stora 
förläningar kända därinom under 1520-talet, men vart övriga 
delar av häradet körde, är icke bekant. Men åren 1529—37 
lågo båda häradena under Kalmar slottslän och voro således 
då på sitt sätt förenade, ekuru detta icke utesluter, att de 
kunna haft skilda ridfogdar, vilkas namn dock icke blivit 
bevaradé.1 Senare fanns där en gemensam fogde åren 1560, 
1572—86 ock 1591—98, men övriga år bildade Östra ock Västra 
var för sig, ensamma eller i förening med andra kärad, skildå 
fögderier.

Östra kärad var indelat i följande fjärdingar, som omfat
tade nedanstående socknar:

1) A lskeda  fjärding: Alskeda ock Skirö.
2) Bexkeda fjärding: Bexkeda, Korsberga, Lannaskede, 

Lemnkult, Myresjö ock Nävelsjö.
3) H vetlanda fjärding: Hvetlanda, Björkö, Karlstorp, 

Kråkshult, Näsby och Skede.
4) Stenberga fjärding: Stenberga, Nye och Näshult.
Den nuvarande Ökna socken var länge ett kapell inom

Alsheda gäll, innan det på 1700-talet utbröts till särskild 
annexförsamling. Som synes voro fjärdingarne olika stora 
beträffande antalet socknar, ock detta gällde även antalet 
skattebönder,2 ehuru dessa för kvickskatten ock ållonfläsket

1 Av BKB. 1538 tyckes framgå, att Olof Törne detta år varit fogde i såväl 
Yästra som Östra bärad, men då man vet, att denne »någon kort tid» s. å. 
hade befallningen på Kalmar slott (se Gust. I Beg., D. 12: s. 30), kan det 
hava varit i sådan egenskap han inlevererat räntan från de båda häradena.

2 Antalet hel- ocb balvsättingar var 1540 resp. 122 ocb 18, fördelade på de 
olika fjärdingarne på följande sätt: Alsheda 25 ocb 4; Bexheda 37 ocb 8; Hvet
landa 31 och 6 ; samt Stenberga 29 hela ocb inga halva sättingar.

Östra bärad
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fjärdingsvis voro indelade i gärder. Eljes utgick huvudskat
ten efter mantal eller vad här var detsamma efter sättingtal, 
så att var fullsutten skattebonde utgjorde en sätting i pen
ningar, malt, mjöl och korn. Dock funnos även 164 sämje- 
och 21 kronohemman, som voro skattlagda till visst belopp 
efter markens olika godhet.

Av ovanstående häradsdelar förläntes Bexheda fjärding den 
25 jan. 1526 till den dåvarande fogden i Yästra härad, N ils 
Bagge, som därå fick konfirmation den 26 juni 1529, men 
kort därefter dog. I maj 1530 bekom Johan Turesson [Tre 
rosor] samma fjärding, men den 15 juni 1531 förläntes den 
till Måns Johansson [Natt och dag], vilken som hövidsman 
i Kalmar län redan 1529 fått befallningen inom häradets öv
riga delar. Ar 1537 utbröts östra från Kalmar län och för
enades med Uppvidinge till ett fögderi. Tre år senare (1540) 
befinnes visserligen detta samband brutet, och Östra hade då 
gemensam fogde med Vista härad1 (F. 157), men 1542 åter
ställdes den äldre ordningen, och sedan hörde Östra och Upp
vidinge ihop till 1551, då det senare förläntes (se ovan, s. 39). 
En ersättning fick fogden i Östra först 1560, då Yästra hä
rad, som tidigare varit förlänt, för en kort tid var indraget 
och då lades under hans förvaltning. Men sedan detta härad 
1561 ånyo bortförlänts, återförenades Uppvidinge ånyo med 
Östra, och denna sammanslagning ägde sedan bestånd, till 
dess att Östra den 12 febr. 1569 förläntes till Ture B jelke, 
från vilken det återkallades 1572. Under de mellanliggande 
åren omnämnas visserligen fogdar i häradet, men de upp
buro blott kungsfodring och gärder. Från 1572 bildade Östra 
tillsammans med Yästra ett fögderi, som ägde bestånd till och 
med 1598 med undantag av åren 1587—90, då Yästra hade egen 
fogde (F. 158) och Östra i stället var förenat med Uppvidinge. 
Under de närmast därpå följande åren (1591—92) ingick hela 
Njudungen i ett fögderi (F. 157), som dessutom bestod av 
Aspeland och Sevede. Men 1599 lades Östra under fogden på 
Kalmar slott, och när det 1601 ånyo blev självständigt fög
deri, fick fogden där även förvaltningen av oförlänta områden 
i Norra och Södra Yedbo. Detta distrikt utarrenderades en
ligt kontrakt den 6 okt. 1620 (Rreg.) till Paridon von Horn

1 Räkenskap för'V ista  saknas 1540, men för 1541 finnes en jordebok för 
detta härad, som enligt den gamla förteckningen tillhört Smål. handl. 1541: 
N. 8 (Anders Karlssons räkenskap).
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och Kristian Wilshusen, vilka samma år uppburo tionde och 
ovissa persedlar, men de följande fyra åren även årliga rän
tan.1 Genom nytt kontrakt den 16 nov. 1625 lade Knut 
Matsson [Upplänning(-Stjernfelt)] till sina övriga arrenden 
även Östra härad,2 som sålunda då förenades med Konga och 
Uppvidinge och 1629 med även det övriga Värend (jfr. F. 
154).

Några större förläningar funnos icke i Östra härad under 
senare hälften av 1500-talet. Dock uppbar N ils Persson 
[Silfversparre] tionden av Alsheda socken 1562—66. Men 
genom hertig Karls brev den 12 juli 1603 (jfr Rreg. 17 
sept. s. å.) fick Hans E riksson [Ulfsparre] Alsheda och Skede 
socknar i förläning och behöll dem med stöd av konfirmations- 
brevet 23 mars 16123 till sin död (1616), varefter de ännu ett 
år innehades av hans änka E lin  C lasdotter [Tott]. Åren 
1618—22 avkortades de för P atrik  Ruthwen, som uppbar 
räntan på sin beställning (jfr k. brevet 29 juli 1618). Genom 
k. brevet 12 nov. 1610 förlänades vidare Karlstorps socken 
till L indorm  N ilsson  [Bååt] till Ed (f 1632), från vilken 
denna socken återkallades 1615.

Fogdar i Östra m. fl. härads fögderi voro:
Erik Månsson, utn. 1537 a-f (jfr F. 156)
Anders K arlsson .............................................
Nils P e r s s o n ..................................................
Per N ilsson .......................................................
Halvard K n u ts s o n .........................................
Ulf Persson [ H j o r t ] ....................................
Lars Toprider . . ................................
Nils Eskilsson..................................................
Anders G r is .......................................................
Mikael Sigfridsson (jfr F. 156 och 137)4

Lennart Jöran sson .........................................

. . . 1537[— 1538]

. . . .1539  — 1541 jryj»

. . . . 1542—1544 (Tab 22 ocb.

. . . .  15 4 5— 15 5 0 24-26.)

. . . .  1551— 1556 

. . . .  1558— 1559 

. . . .  1560

. . . .  1561— 1563 

. . . .  1564— 1567 

. . . .  1568— 1569 
och ånyo 1572— 1597 

. . . . .  1598— 1604

1 Jfr kammarrådets brev 26 aug. 1623, enligt vilket Paridon von Horn skulle 
få i sitt arrende inräkna även Alsheda gäll, som dittills varit förlänt (se 
följande stycke av texten), mot att han betalade 1,000 daler till överstelöjtnant 
Otto von Scheding.

2 Jfr kontrakt 19 juni 1626, enligt vilket Mårten Wewitzer arrenderade 
Norra och Södra Yedbo (F. 161) samt Östra(!) härad. Räkenskap saknas vis
serligen för sistnämnda härad 1626, men då Knut Matssons kontrakt gällde 
för tre år och han ostridigt förpaktade Östra 1627 och följande år, torde ovan
stående uppgift i kammarens kontraktsbok bero på felskrivning.

3 Kammarregistr.
4 Såsom uppbördsmän för kungsfodring och gärder nämnas under den tid 

(1569— 71), då Östra var förlänt till Ture Bjelke, dels Lasse Persson (1569), 
dels Anders Ersson (1571).
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Yästra härad.

Knut Andersson1 
Nils Albrektsson1 
Anders Jonsson 
Lars Bosson . . 
Lars Månsson .

1605
1605— 1612
1612— 1613
1614— 1616
1617— 1620
1620— 1624Paridon von Horn } n̂vr 

Kristian Wilshusenj 1 
Knut Matsson [Upplänning(-Stjernfelt)] (arr.; jfr F. 154) 1625— 1630

Även Y ästra  härad hade sina underavdelningar, vilka, till 
trots av att antalet var större än fyra, kallades fjärdingar. 
Mellan dessa voro 1545 socknarne fördelade på följande sätt:

1) B rin geto fta  fjä rd in g : Bringetofta, Hylletofta och 
Ljunga.

2) H jälm seryds fjä rd in g : Hjälmseryd, Nydala, Stocka- 
ryd och Yrigstad.

3) H ultsjö  fjä rd in g : Hultsjö, Hjertlanda och halva Skepper- 
stad.

4) K ilb o  fjä rd in g : Bäckaby, Fröryd, Ramkvilla, [halva] 
Skepperstad, Skärbäck och Solberga.

5) Malm bäcks fjä rd in g : Malmbäck och Ödestuga samt 
smärre delar av de till Östbo härad eljes hörande Byarum, 
Hagshult och Tofteryd.

6) Sandsjö fjä rd in g : Sandsjö, Almesåkra och Yallsjö.
Stundom räknades de socknar, som ovan redovisats till

Hjälmseryds fjärding, såsom tillhörande Bringetofta fjärding. 
Svenarums socken låg utanför fjärdingsindelningen. Skär
bäcks socken, som numera ingår i Ramkvilla, omtalas ej efter 
1560-talet. Av Skepperstads socken, som ovan förts till Kilbo 
fjärding, räknades 1562 hälften till Hultsjö fjärding. Huvud
skatten, som torde erlagts enligt en sedan gammalt fastställd 
stadga, utgjordes i smör och havre.

N ils Bagge, som 1525 var fogde för de då förenade hära- 
dena Yästra och Södra Yedbo (F. 161), hade 1528 i förläning 
Kilbo fjärding, som den 18 maj 1530 konfirmerades för hans 
änka. Redan den 7 jan. 1531 fick dock Johan Turesson 
[Tre rosor] samma förläning. Återstoden av häradet lades 
väl 1529 under Kalmar slott, men på 1530-talet donerades 
även den till herr Johan, som den 7 juli 1536 dessutom be
kom biskopssakerna där jämte Nydala klosters landbor (se

1 Knut Andersson uppbar endast vinterskatten 1605, men Nils Albrektsson 
sommarskatten s. å. Den senare redovisade 1612 årliga räntan, efterträdaren 
Anders Jonsson blott ovissa persedlar s. å.

IV. Njudungen (F. 157— 158). 45

nedan s. 88). Han behöll hela häradet in på 1540-talet, men 
miste 1543 Kilbo fjärding, som före den 17 aug. s. å. förläntes 
till Joen Olsson [Lilliesparre] och 1549 lades under fogden 
i Allbo m. fl. härad (F. 151). Bet övriga häradet återkalla
des före den 29 mars 1549, då det tillädes Sten E riksson  
[Leijonhufvuds] stora förläning under Jönköpings slott, som 
denne behöll under hela senare delen av Gustaf I:s regering. 
Yästra återkallades emellertid en kort tid 1560,1 men förlä
nades, fortfarande med undantag av Kilbo fjärding, nästföl- 
jande år2 till den nye »gubernatorn» över Småland, K arl 
H olgersson  [Gera], som till större delen behöll denna förlä
ning till sin död (1566), ehuru han 1564 fick avstå tre sock
nar (Svenarum, Nydala och Yrigstad) till Erik XIY:s kam
martjänare G isle N ilsson. Benne fick den 15 aug. 1567 
ytterligare fem socknar eller återstoden av Hjälmseryds och 
hela Hultsjö fjärding. Bet övriga av häradet bildade från 
samma år ett särskilt fögderi (F. 158). Bit räknades då bl. a. 
även Kilbo fjärding, som dessförinnan varit förlänt från 1560 
till Svante Sture (se utv. kon. Eriks brev den 23 mars 
1560), från vilken den återkallades den 26 nov. 1563, och 
1565—66 till U lf Persson [Hjort].

Efter Johan III:s tronbestigning upphörde Gisle Nilssons 
förläning, men andra tillkommo. Genom k. brevet den 20 
febr. 1569 fick grevinnan Märta E riksdotter [Leijonhufvud] 
icke blott tillbaka sin mans förläning av Kilbo fjärding, utan 
tillika Bringetofta och Hultsjö fjärdingar. Samtidigt inne
hade E rik  G ustafsson [Stenbock] till Toftabolm Nydala 
socken och ryttmästaren B engt Månsson Sandsjö fjärding. 
Följande år (1570) var sistnämnda förläning återkallad och 
dithörande socknar disponerade till olika ändamål, nämligen 
så att Sandsjö socken lagts som evärdlig egendom till grevin
nan Märtas ovannämnda på behaglig tid givna förläning och 
Yallsjö socken var kronan behållen, under det att Almesåkra 
jämte Yrigstads socken ingått i Lundholmens friherreskap (k. 
brevet den 4 juni 1570).3 Bå härtill lägges, att Måns Pers-

1 Se Grust. I reg., D. 29 (1916): s. 76S. Utv. kon. Eriks brev 10 juni 1560.
2 Eogden Nils Eskilsson redovisade 1561 från Västra bärad en del persedlar, 

som Lasse Toprider uppburit, innan Karl Holgersson sagda år tillträtt förlä- 
ningen. Smål. handl. 1561: N. 4.

3 Till friherreskapet hörde dessutom kyrkogodsen i Ödestuga samt tre hem
man och ett torp i Svenarums socken. Forsgrkn, a. a., s. 78. Kammarrådet 
infordrade 26 sept. 1622 från Jöran Gyllenstjernas änka, fru Ingeborg Clas- 
dotter, friherrebrevet, emedan man då var oviss om friherreskapets rätta om
fattning. Rörande ett brev av s. d. med lika innehåll, se ovan s. 20, noten 1.
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son [Stjerna] innehade Stockaryds socken (jfr k. brevet 22 
maj 1571), befinnes, att av häradets tjngo socknar blott fyra 
voro kronan behållna. Samma förhållande ägde oförändrat 
rum 1571, och häradsfögderiet var således till och med sist
nämnda år inskränkt till sagda obetydliga område. Men 
1572, då största delen av den Stureska förläningen samt 
Stockaryds socken indrogos, sammanslogos Västra och Östra 
härad, så att hela Njudungen bildade ett enda fögderi (F. 
157). Därinom funnos då, sedan även ISTydala socken åter
kallats genom k. brevet den 17 juni 1572, kvar blott två 
större förläningar eller dels de till Lundholmens friherreskap 
hörande socknar, dels grevinnan Märtas besittning av Sandsjö 
socken. De förra avkortas ännu 1630, och den senare indrogs 
först efter Stureättens utslocknande (1616). Emellertid dela
des 1587 Njudungen ånyo på två fögderier, därigenom att en 
särskild fogde ännu en gång tillsattes i Yästra härad, vilken 
tillika under sin förvaltning hade Norrvidinge. Den äldre 
ordningen återställdes dock 1591, då Västra återförenades med 
Östra härad, men ej långt därefter eller den 2 dec. 1595 blevo 
behållna delar av Yästra upplåtna till greve A x e l Stensson 
[Lewenhaupt] för gjorda försträckningar, och när detta pant
län igenkallades 1599, sammanslogs Yästra med Östbo härads 
fögderi (F. 166), med vilket det sedan var förenat perioden ut..

Under 1600-talet hava antecknats följande förläningar inom 
häradet. Genom k. brevet den 26 okt. 1603 fick O lof Stråle 
till Ekna Nydala socken, som han behöll till och med 1616 
(jfr konfirmationen den 26 sept. 1613 och kammarens brev 
den 18 okt. 1614). Hjälmseryds socken, som enligt k. brevet, 
den 5 juli 1609 under samma och nästföljande år avkortades 
för Otto von Scheding, förläntes enligt k. brevet den 5 nov. 
1610 (konfirm. den 22 april 1614) till A rv id  Persson [Stjerna] 
till Hubbestad och återföll till kronan först 1618. Från 1620 
ingick Västra i de stora arrenden, genom vilka dels Östbo, 
dels Tveta m. fi. härad bortförpaktades av kronan till en
skilda (se härom F. 166 och F. 159).

Under de få år (1567—71 och 1587—90) då Yästra härad 
ensamt eller i förening med Norrvidinge bildade självständigt, 
fögderi, funnos där följande fogdar:

JF. 158. Erik N i l s s o n .............................................................................. 1 5 6 7 — 1 569
(Tab. 24— 25.) Nils O lo fs so n ..............................................................................  1 5 7 0 — 1571

och ånyo 1587— 1590
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V. Jönköpings län.

Under den tidigare medeltiden omfattade Rumlaborgs län 
— namnet förekommer ännu 1543 — Tveta, Yista, Mo och 
halva (antagligen Norra) Vedbo härad jämte Jönköpings stad 
samt Habo och Fiskebäcks socknar av Vartofta härad i Vä
stergötland.1 Redan under unionstiden synes det dock hava 
blivit minskat till ungefär det område, som diträknades ännu 
i början av Gustaf I:s regering eller Tveta, Yista och Norra 
Vedbo härad samt Jönköpings stad. Även Norra Vedbo dit- 
hörde * likväl knappast mera än till namnet, ty detta härad 
utgjorde vissa år ett särskilt fögderi och var tidtals bortför- 
länt. Men Tveta och Yista hade gemensamma kungliga fogdar, 
som äro kända från 1525. Visingsö var dock periodvis frånskilt 
såsom dels förlänt, dels i förening med Dals härad i Öster
götland tillagt det fögderi, som omhänderhades av landbo- 
fogden över Alvastra klostergods (F. 127). Sedan emellertid 
även Tveta bortförlänts (1536) och Yista sammanslagits med 
Östra härad (F. 157), fanns icke längre något kvar av det 
forna Rumlaborgs län. På 1540-talet uppstod det dock ånyo 
under nytt namn av Jönköpings län, som fick sin medelpunkt 
i Jönköpings slott, vilket började uppföras 1545. Ett fögderi 
(F. 159), omfattande Yista och en del av Norra Vedbo härad, 
hade bildats 1542, och detsamma utvidgades efterhand, allt 
efter som de äldre förläningarne återkallades. Sålunda till- 
kommo 1543 Tveta härad och 1544—45 återstoden av Norra 
Vedbo. Detta område, ytterligare utvidgat med Mo, Östbo 
och Yästra härad samt Nydala klosters landbor, förlänades 
den 29 mars 1549 till Sten E riksson [Leijonhufvud], vilken i 
egenskap av ståthållare2 i detta vidsträckta län intog en ställ
ning, som var vida skild från de vanliga läntagarnes och en
dast jämförlig med den, som samtidigt innehades av Gustaf 
Olsson [Stenbock] i Västergötland och möjligen Johan Tures- 
son [Tre rosor] i Södermanland. Från vissa år finnas redo
görelser för kungsfodringen från Jönköpings län, men i öv
rigt saknas under hela 1550-talet räkenskaper från samma 
område3, som helt och hållet styrdes av Sten Eriksson och

1 Stykfe, a. a., s. 212 f.
2 Titeln ståthållare gives uttryckligen Sten Eriksson i k. brevet den 24 

okt. 1556. Jfr nedan s. 103, noten 2.
8 Uppbörden av Sten Erikssons förläning 1553 ses i Hist. handl., D .3 : s. 13.

Länets upp
komst och 

omfattning.
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Tveta härad.

genom hans egna fogdar. Först i början av 1560-talet på
träffas där kungliga uppbördsmän, som doek redovisade endast 
för fodringen och tionden samt vissa andra persedlar såsom 
skjutsfärds- ocb tavernpenningar m. m. Från samma tid 
minskades dock Jönköpings län genom indragning av Västra 
(1560) samt Mo och Östbo bärad (1561), ocb efter 1562 var 
Sten Erikssons hela förläning igenkallad. Dithörande bärad 
fördelades nu, i den mån de icke helt eller delvis förläntes 
till andra personer, på flera olika fögderier, för vilkas om
fattning ocb livslängd uppgifter skola lämnas i samband med 
nedanstående redogörelse för vart särskilt bärad. Dock bör 
bär nämnas, att huvudskatten över hela det egentliga Jön
köpings län eller Mo, Tveta, Vista samt Norra ocb Södra 
Vedbo härad utgick efter mantal enligt en stadga, som tog 
hänsyn till förmögenhetsförhållandena.

T veta  bärad bestod på 1540-talet av samma socknar, som 
funnos ännu på 1800-talet, samt dessutom Sanda, som genom 
k. brevet den 30 nov. 1556 delades mellan Rogberga ocb 
Hakarp ocb således då upphörde att vara en självständig 
socken. Häradet tillhörde under 1530-talet ett fögderi (F. 
159), som jämväl omfattade Vista bärad (utom Visingsö).1 
Nässjö socken innehades dock 1535 av Sven Skute (Rreg.). 
Men den 23 maj 1536 förläntes häradet med eller utan nämnda 
socken till Lasse Bröms ocb den 13 juni 1538 till Måns 
Svensson [Somme] till Västerby, från vilken det igenkallades 
den 17 aug. 1543. Det sammanslogs då åter med Vista bärad, 
men fögderiet utvidgades, efter vad vi sett, ytterligare med 
Norra Vedbo ocb ingick 1549 i Sten Erikssons förläning.2 
Men 1562 tillsattes där en kunglig fogde, som tidigare i 
samma egenskap tjänat herr Sten, och vars fögderi var in
skränkt till Tveta härad. När han avgick 1564, utsågs till 
hans efterträdare den förutvarande fogden i Mo, som till följd 
av denna utnämning då sammanslogs med Tveta. Nässjö

1 Tidigare synes någon gång förekommit, att Tveta jämte Visingsö utgjort 
en förvaltningsenhet. Åtminstone inlevererades 1527 års hjälpskatt från dessa 
områden av borgmästaren Nils Arvidsson, som 1528 hade Visingsö i förläning, 
nnder det att skatten från Vista 1527 redovisades av Germund Svensson (jfr 
fogdelängden nedan).

2 Fogdarne bodde före 1549 på R osen d als  gård, som var platsen för det 
gamla Rumlaborg. Redovisning för gården har avgivits 1547— 49 och tillhört 
häradsräkenskapen, men i senare tid utryckts därifrån för att läggas på den 
moderna serien »Slott och gårdar», varvid det hänt, att kvittenser för häradet 
medföljt. Jfr f. ö. Gast. I Reg., D. 18 (1900): s. 835.
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socken i sistnämnda härad var dock 1563—68 förlänt till 
K ristiern  Persson [Hjort], efter vilken H enrik van Min- 
den bekom densamma genom k. brevet den 1 okt. 1569 ocb 
behöll den till ocb med 1574. Samtidigt innehade Söffrin  
N ilsson  på grund av k. brevet den 12 jan. 1569 Svartarps 
socken, som återkallades med sommarskatten 1572. Fögderiet 
utvidgades s. å. med Skärstads ocb Ölmestads socknar i Vista 
bärad, vilka visserligen året därpå bortförläntes, men 1592—94 
åter lågo omedelbart under detta fögderi, som även från 1600 kom 
att omfatta hela Vista härad utom grevskapet. Mera kortvarigt 
ditbörde även Östbo bärad 1592—93. Kort därpå bortförlän
tes emellertid för några år hela Tveta. Genom k. brevet den 
29 jan. 1593 hade Peder R ib b in g  (f 1604) bekommit Ögges- 
torps socken, som hans änka, B rita  E riksdotter [Ulfsparre], 
på grund av k. brevet den 20 jan. 1605 behöll till sin död 
(1612). Men den 1 dec. 15951 (jfr den 3 april 1596) fick greve 
A x e l Stensson [Lewenhaupt] alla övriga socknar i häradet 
(jämte Mo ocb två socknar i Vista) ocb innehade detta om
råde som pantlän till 1600, då det vederkändes av hertig 
Karl (se hans brev den 28 mars s. å.). Från samma år låg 
väl häradet ånyo till största delen under häradsfogden, men 
nya förläningar utdelades snart inom detsamma. Genom k. 
brevet den 31 aug. 1603 fick sålunda dåvarande ryttmästaren 
A rv id  Persson [Stjerna] Barkeryds socken, som återkallades 
först 1618 (jfr k. brevet den 5 nov. 16102), och åren 1604— 
07 avkortades Barnarps, Sandseryds ocb Månsarps socknar på 
grund av hertig Karls brev den 18 nov. 1603 för arrendato- 
rerna av Tabergs bruk,3 Peter och Hans S tr ijff , P åvel 
P ilsm ed ocb Hans Muel, vilka 1613 återfingo de två sist
nämnda socknarne,4 som de behöllo perioden ut (jfr arrende
kontraktet 5 aug. 1618 (Rreg.) ocb ny obligation den 17 febr. 
1627). Barnarps socken arrenderades däremot 1621—30 av

1 Enligt Stamtavlor utg. av riddarhusdirektionen genom Adam L ewenhaupt 
(1908) var datum på förläningsbrevet 1 dec. Jfr liknande uppgift i Sandb. 
saml. I  Hertig Karls registr. är brevet infört under 11 dec. (likaså i diariet), 
men siffran är otydlig.

2 I  1610 års brev kallas förläningsinneliavaren Arvid Persson till Hubbe- 
stad. Han var då ståthållare på Narva. Jfr Anreps Ättartaflor, ätten Stjerna, 
Tab. 12. Arvid Persson innehade även Linneryds socken i Konga härad (jfr 
F. 154).

3 Tabergs bruk byggdes för kronans räkning 1603 (se k. br. 5 dec. 1602) 
och hade under byggnadstiden Niklas Nilsson från Värmland till befallnings- 
man.

4 Jfr fullmakt 10 febr. 1613 för Anders Richardsson att vara fogde över 
Tabergs bruk samt Sandseryds och Månsarps socknar.

4— 1S2356. Medtlel. frun Riksarkivet 2: 6. Almquist, Lokalförvaltningen, D. 2.
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Franz W ern ich  och Jakob Bewermann enligt kontrakt 
den 28 mars 1621 (jfr den 11 mars 1622) på ursprungligen 
åtta år för en årlig avgäld av 92: 4 daler. Övriga socknar 
ingingo till en början enligt kontrakt den 1 juni 1622 (pro- 
longerat den 5 maj 1624) i Jönköpingsborgaren Per Gudmunds
sons stora arrende, som dessutom omfattade Mo och Vista 
samt Östbo,och Västbo härad, men från 1626 utgjorde Tveta 
jämte Ölmestads socken i Vista ett arrendedistrikt för sig, 
som 1627 fördelades på tvenne., Jöran Sylvestersson, som 
förestod Jönköpings faktori, arrenderade nämligen från 1627 
Ljungarums, Jerstorps och Bankeryds socknar, under det att 
Per Andersson från 16261 innehade Jönköpings slott samt 
återstoden av distriktet, som genom kontrakt den 29 april 
1630 sammanslogs med det av Jöran Sylvestersson arrenderade 
området, vilket samtidigt utvidgades även med Mo härad.2

Fogdar i Tveta m. fl. härads fögderi hava varit:

F . 159. Germund Svensson3, utn. 1525 2S7 ..................................... 1525— [1527]
(Tab. 27—29.) Esbjörn Skrivare [Bock] (jfr F. 1 6 2 ) ........................... [1528]— 1531

Påvel Birgersson [Hjort], utn. 1531 y ...........................  1531— 1532
Olof Galle, utn. 1533 \ 3 .................. ' .................................  1533— 1534
Esbjörn Skrivare [Bock]4 ......................................... ånyo 1534— 1536
Per N ilsson ..................................................................................  1542— 1543
Krister P e r s s o n .........................................................................  1544— 1546
Jöran Larsson......................................................................... ....  1547— 1549
Per C lem etsson ......................................................................... 1561— 1564
Erik Galle (jfr . F. 1 6 3 ) ..........................................................  1565
Jöns A r v id s s o n .........................................................................  1566— 1569
Erik G a l l e .....................................................................ånyo 1570— 1591
Lasse Rasmusson • • o- ............................................................  1592
Knut Andersson [till A s e n ] .....................................................  1593
Lasse Am björnsson.............................................   1594

1 Av räkenskaperna (Smål. bandi. 1625: N. 13) framgår, att Per Andersson 
från 1 mars 1626 innehade det i texten nämnda arrendet. Det enda kända 
kontraktet med honom är emellertid daterat 3 aug. 1627, och däri säges han 
efterträda Jöran Sylvestersson(l). Möjligen förelåg här, som ofta eljes, ett 
bolagsförhållande.

2 Genom kontrakt 29 febr. 1632 arrenderade Louis de Geer Tveta och Mo- 
härad för en tid av två år (Sandb. saml.).

3 Att fogden i Rumlaborgs län, Germund Svensson, var av Sommeätten, 
uppgiver Granlund i registret till Gust. I:s Reg., D. 2— 4. Germund Svens
son [Somme] var dock samtidigt (1525) i slottslovcn på Stegeborg (Rreg.). 
Samma namn bar emellertid även en Jönköpingsborgare, vars änka Karin 9 
april 1528 fick förläning. Se Gust. I Reg., D. 5 (1871): s. 72. —  1527 redo
gjorde Germund Svensson endast för Yista (jfr ovan).

4 Esbjörn Skrivare innehade fögderiet andra gången som förläning mot av
gäld enligt kontrakt 18 febr. 1534. Att han kvarsatt 1536, framgår dels av 
Gust. I:s Reg., D. 11 (1888): s. 6, dels av RKB.
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Knut A ndersson ............................................................ånyo 1595— 1602
Anders N i l s s o n .................................    1603
Niklas Nilsson1 .........................................................................  1604
Måns Jönsson,2 utn. 1605 T60 (jfr F. 1 7 5 ) ..........................  1605
Anders Eriksson, utn. 1606 V  (jfr s. å. x54) ..................  1606— 1608
Måns Jönsson, tilltr. 1608 ................................ånyo 1608— 1609
Anders Bengtsson, utn. 1609 y  . .  ...........................  1609— 1612
Måns Jönsson, tilltr. 1612 - j R ................................ånyo 1612— 1617
Per B jörnsson ..............................................................................1618— 1619
Erik Larsson (jfr F. 151 och 1 6 0 ) ................................ ....  1620— 1621
Per Gudmundsson m. fl. (arr.; jfr F. 1 6 6 ) .......................  1622— 1626
Per Andersson ( a r r . ) .................................................. , • • • 1626— 1629
Jöran Sylvestersson ( a r r . ) ....................................................... 1627— 1630

Ärliga skatten av Jönköpings stad3 redovisades 1543—48 Jönköpings 
av fogden i Tveta (F. 159), ingick därefter i. Sten Erikssonsstad ocl1 sloti 
förläning (se ovan s. 47) och. uppbars efter 1562 av fogden på 
Jönköp ings slott, som i regel hade även Tveta härad. JDock 
fanns åtminstone 1564—65 en särskild fogde på slottet, som 
då hade under sig Habo socken i Yartofta härad (Västergöt
land),4 och sedan Jönköpings län 1622 utarrenderats, satt den 
förre fogden kvar på slottet, för vilket han avgivit räkenskap 
1622—25.5 Slottsfogdar under nämnda år voro:

Jöns Bosson..................................................................................  1564 ^
Jöns Arvidsson.............................................................................  1565 ,Tah* 27 och
Erik Larsson (jfr F. 1 5 9 ) ........................................................ 1622— 1625 29.)

V ista  härad omfattade 1541 liksom nu tre socknar på y ista pära(j
fasta landet (Grenna, Skärstad och Ölmestad). Visingsö, vars 
två socknar (Ströja och Kumlaby) sedermera förenats till en 
enda, räknades väl även till häradet, men var under 1500- 
talets andra kvartssekel tidvis administrativt sett skilt från 
detta, såsom dels förlänat (1523 till Germund Svensson,
1528 till borgmästaren N ils A rvidsson  i Jönköping och den 
9 juli 1529 till Truls Skrivare, som ånyo fick brev på ön

1 Niklas Nilsson redogjorde 1604— 06 för Taberg med dit anslagna fyra 
socknar (Barnarp, Sandseryd och Månsarp i Tveta samt Angärdshestra i Mo 
härad).

2 För månadspenningarne redogjorde 1605 N ils  B osson  (jfr F. 165).
3 Rörande skattebeloppen, som voro väsentligt olika stora olika år, se Fors

sell, a. a., D. 2: s. 112.
4 Habo socken förläntes till Per Brahe 1567. Räkenskaper för slottet sak

nas 1566— 67.
5 Från 1626 ingick även slottet i arrendet.
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den 29 juli 1532)1, dels lagt under Alvastra klosters landbo- 
fogde (F. 127), vars fögderi i övrigt huvudsakligen låg inom 
Östergötland. Fastlandssocknarne hörde däremot ända till 
senare hälften av 1530-talet tillsammans med Tveta härad (se 
F. 159),2 voro 1540—41 sammanslagna med Östra (F. 157) och 
från 1542 med Norra Yedbo, varefter båda häradena ingingo 
i det fögderi (F. 159), som då bildadas av dem och Tveta 
härad, och som från 1549 utgjorde en del av Sten Eriksson 
Leijonhufvuds] förläning. Till densamma lades genom ett 

särskilt kungligt brev den 19 april 1550 även Yisingsö, som 
således då återförenades med Yista härad, men som ånyo skil
des därifrån, sedan ön genom k. brevet den 20 mars 1562 
gjorts till grevskap åt Per Brahe (se nedan). Aret därpå 
vederkändes återstoden av Yista härad3 av en kunglig fogde, 
som förvaltade även Norra Yedbo (se F. 162), men den 9 juli 
1569 lades Grenna socken till grevskapet, och 1573 fick greve 
Per även häradets övriga två socknar som personlig förläning. 
De återkallades väl 1574, men förlänades ånyo s. å. i augusti 
(jfr k. breven den 27 mars och 16 april 1585) och behöllos 
sedan oavbrutet till 1590, då de indrogos till kronan och till 
en början (1591) lades under fogden i Östbo (F. 165), vars 
fögderi 1592 sammanslogs med Tveta och Mo (F. 159). Ar 
1595 befinnes greve E rik  Brahe4 innehava Skärstads och 
Ölmestads socknar, men den 1 dec. s. å. förläntes de jämte 
hela ovannämnda fögderi till greve A x e l Stensson [Lewen- 
haupt], som till större delen behöll denna stora förläning till 
1600. Sedan båda socknarne därefter ånyo bildat en del av 
det återupprättade fögderiet (F. 159), till vilket Ölmestad 
hörde perioden ut, förlänades Skärstads socken genom k. bre
vet den 29 okt. 1602 till greve M agnus Brahe, som innehade 
den till sin död (1633).

1 Icke desto mindre upptager Esbjörn Skrivares räkenskap för åren 1529—  
30 redovisning för skatten även från Visingsö. Saken kan förklaras så att 
Truls Skrivare kort efter den första förläningen gick miste om ön, som han 
sedan ej återbekom förrän 1532.

2 Enligt Smål. register 1539: N. 5 bar A brah am  E rik sso n  [Leijonhufvud] 
inlevererat kungsfodringen för Vista härad 1539, varav vill synas, att han 
detta år haft häradet i förläning.

3 Tionden av G-renna och Skärstads socknar var dock förlänt till Erik Måns
son [Ulfsparre] 1562— 64.

4 Greve Eriks alla förläningar (grevskapet medräknat) indrogos av hertig 
Karl 27 mars 1596, dels på grnnd av hans katolska religion, dels emedan han 
dera gånger blivit beslagen med hor.
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Enligt donationsbrevet den 9 juli 1569 skulle till det Bra- 
heska grevsk apet höra, utom Yisingsö och Grenna, även 
Habo socken i Yartofta härad, vilken Per Brahe redan dess
förinnan fått i förläning den 3 juli 1567, samt fem socknar 
i Ale härad och Gudhems klosters flesta f. d. gods i Yäster- 
götland. Av dessa områden var Habo nära förenat med Yista- 
socknarne även beträffande uppbörden av de kronan behållna 
skatterna. I olikhet med förhållandet i övriga grevskap med 
undantag av Stegeholms (se nedan, s. 58), hade greve Per redan 
från begynnelsen rätt att redovisa dessa genom egna upp- 
bördsmän, och denna rätt utsträcktes efter förläningen av 
Skärstad och Ölmestad även till dessa socknar.1 Till följd 
härav hade kronans fogdar efter 1572 ingen befattning med 
Yista härad, men detta oaktat förvaras i kammaren en del 
räkenskaper därifrån, avgivna av de grevskapstjänstemän, 
som redovisade gärder, hjälper och kungsfodring m. m., 
vilka voro kronan behållna.2 Efter 1590-talets ingång upp
höra dock dessa redogörelser så gott som alldeles, och 
inga äro kända efter 1593 eller för 1600-talets första decen
nier.

Södra Y edbo härad hade redan under medeltiden samma 
antal kyrkor som nu, och under 1500-talet räknades dit även 
de delar av i övrigt utom häradet belägna socknar, som ännu 
dithöra. Även här var fjärdingsindelning genomförd, men av 
de från Gustaf I:s tid bevarade räkenskaperna framgå icke 
fjärdingarnes namn eller omfattning. Enligt gärdemantals -

1 Jfr Forsgrén, a. a., s. 151.
2 Dessa räkenskaper äro i landskapens handlingar godtyckligt fördelade på 

Västergötlands och Smålands handlingar. Före 1583 finnas sålunda alla räken
skaper från Yista inlagda bland Västergötlands, efter detta år redogörelser för 
Ale härad bland Smålands handlingar. En redogörelse för bevarade nummer 
och deras innehåll lämnar F orsgrén, a. a., s. 162, noten. De grevskapsfogdar, 
som äro kända, voro följande:

Per Karlsson.................................................  1575[— 1576]
Anders Björnsson........................................ [1577— ]1582
Håkan Bengtsson (gärden fr. Yisingsö) . 1583
Håkan Andersson............................................. 1583— 1585
Måns P e r s s o n .................................................  1586— 1587
Knut A n d ersson ............................................. 1588— 1590
Måns P e r s s o n ....................................ånyo 1593

Av Per Karlssons räkningar ligga såväl 1575 som 1576 i Yästergötl. handl. 
N. 13, av Anders Björnssons för åren 1577— 80 på d:o N. 11 och för 1581— 82 
på d:o N. 17. Övriga räkningar återfinnas bl. Smål. handl., ehuru ej alltid 
på det nummer, där man kunde väntat att påträffa dem.

Braheska
grevskapet.

Södra Vedbo 
härad.
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registret 1563 (löst inlagt i Yästerg. handl. s. å. N. 15) fore- 
kommo då:1

1) Sunneränge fjä rd in g 2 med socknarne Flisby och Sol- 
berga;

2) H öreda fjärd in g , omfattande Höreda och Eksjö socknar 
samt Björkö skate;

3) H nlts fjärd ing, vari ingingo Hult, Edshult och Medel
by; samt

4) Ingatorps fjä rd in g  med Ingatorps, Bellö, Hessleby och 
Kråkshults socknar.

Vid 1520-talets mitt hade häradet gemensam fogde med 
Västra (se nedanstående fogdelängd). Denne (N ils B agge) 
fick emellertid den 13 maj 1525 »Bellö fjärding» i förläning, 
samtidigt som han i egenskap av fogde redogjorde i kamma
ren för Övriga fjärdingar. Efter hans död (1529) innehade 
fru K ristin a  [Gyllenstjerna] samma område. 1 övrigt låg 
häradet från 1529 till Kalmar slott, men blev sedan i sin 
helhet förlänt till A x e l E riksson [Bielke] (f  1559), som fick 
nytt brev härå den 15 nov. 1543 och behöll detsamma, så 
länge han levde. Hans efterträdare som läntagare blev 
B irger N ilsson [Grip] (-j- 1565), vars förläningsbrev är date
rat den 26 juni 1559, men från vilken häradet vederkändes 
1564, då ett fögderi (F. 161) upprättades, som omfattade en
dast Södra Vedbo. Kedan 1566 blevo dock alla skatte- och 
kronobönder där3 förlänta till Jöran H olgersson  [Gera] 
(f 1588), som i samma utsträckning behöll denna förläning 
till 1570, men sedan innehade, utom fyra socknar i Norra 
Vedbo, som han den 3 juni 1570 bekom i vederlag, blott de 
delar av häradet, som icke sagda år tillagts det Stureska 
grevskapet (jfr s. 57 f.), eller Eksjö stad och sju socknar 
(Björkö skate, Edshult, Eksjö, Flisby, Höreda, Medelby och

1 Att fjärdingsindelningen eller åtminstone fjärdingarnes namn varit olika 
på 1520-talet synes av Gust. I Reg., D. 5 (1871): s. 200, där Belle fjärding 
omtalas (jfr nedan i texten), vare sig nu därmed menas Ingatorps fjärding 
eller en del av denna. —  Beträffande 1563 års i texten anförda indelning bör 
anmärkas, att sucknarnes namn ej framgå direkt ur det åberopade registret, 
som upptager blott de gårdar, som räknades till varje fjärding. Vid bestäm
mandet av dessas n. v. läge i de olika socknarne hava de senares fördelning 
kunnat konstateras. Dock synes en obetydlig del av Eksjö socken hava ingått 
i Sunneränge samt bråkdelar av Höreda och Edshults socknar i resp. Hults och 
Ingatorps fjärdingar.

2 »Sondrengia» 1. »Söndereng», n. m. Sunneränge, är en by i Eiisby socken.
3 Tionden i Flisby och Solberga bortgavs samtidigt åt M åns E rik sso n  

[Ulfsparre], som uppbar densamma 1566— 68. År 1568 innehade K r is t ie r n  
P ersson [Hjort] kloster- och prebendelandbor inom häradet.
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Solberga). Härav återkallades Eksjö stad jämte en tredjedel 
av uppbörden från det övriga distriktet 1586 (jfr dock k. brevet 
den 1 april 1584), men återstoden först 1589. Från 1587 var 
alltså en del av häradets skatt kronan behållen, och denna 
redovisades då och de närmast följande åren av en fogde, som 
dessutom under sin förvaltning hade Jöran Geras förutvarande 
förläning i Norra Vedbo. Detta område lades emellertid 1591 
under fogden i Kinda och Ydre (F. 120), men fick 1594 ånyo 
egen fogde. Större delen av fögderiet var emellertid då ånyo 
bortförlänt. Genom hertig Karls brev den 19 okt. 1594 fick 
nämligen E rik  Sparre flertalet av de tidigare åt Jöran Gera 
anslagna socknarne (Eksjö, Flisby, Solberga, Medelby, Björkö 
och Edshult), och inom Södra Vedbo var endast Höreda helt 
och hållet kronan behållen. Men sedan denna förläning in- 
dragits den 19 juli 1597, delades fögderiet, varvid Södra 
Vedbo för 1598 lades under fogden i Östra och för åren 1599 
—1600 under Kalmar slott (F. 130), men från 1601 ånyo un
der fogden i Östra härad (F. 157). Från 1620 voro också 
arrendatorerna gemensamma för dessa båda härad, men 1625 
utarrenderades Södra Vedbo jämte en del av Norra Vedbo 
för sig. Den dåvarande arrendatorn Jost Strenns kontrakt 
synes ej hava blivit bevarat, men den 19 juni 1626 förpak- 
tades häradet till Mårten Wewitzer för ej utsatt tid, som ut
gick innan den 2 aug. 1627, då Levin Koland och Joen Bosson 
övertogo samma arrende, som de behöllo ännu 1630.1 Under 
de år, då sålunda Södra Vedbo dels ensamt (1564—65), dels i 
förening med Västra (1525—29) eller Norra Vedbo (1587 ff.) 
utgjorde ett eget fögderi, funnos där följande fogdar:

Nils Bagge, utn. 1525  . . . .
Truls Jonsson2 ................................
Jöns Bosson3 (jfr F. 1 20 ) . . . .
Hemming P e r s s o n ...........................
Jost Strenn ( a r r . ) ...........................
Mårter. Wewitzer (arr; jfr F. 137) 
Levin Roland \ n̂vr ^
Joen Bosson j  ̂ ' '

. . . 1 5 2 5 — f 1529

. . . .  1 5 6 4 — 1 565  (Tab*27— 29. 
[ 1 5 7 0 — ]  1 58 7 — 1593  

. . . .  1 5 9 4 — 1597  

. . . .  1625

. . . .  1 626

. . . .  1 6 2 7 — 1 630

1 Rör. dels Sevede, dels Aspelands och Handbörds förpaktning till delvis 
samma personer, se ovan s. 18, noten 1).

2 Trnls Jonsson har redogjort för gärden i S. Yedbo redan 1563.
3 Jöns Bosson var tidigare Jöran Geras fogde och har som sådan redovisat 

gärder, dagsverken, taxa och silverskatt, kungsfodring och tionde åren 1570 
— 86, innan han blev kronofogde 1587. Åren 1591— 93 var han därjämte fogde 
i Kinda och Ydrc härad i Östergötland (F. 120).
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Norra Vedbo 
härad.

N orra Vedbo härads elva socknar voro 1542 fördelade på 
följande sätt:

1) A d elö fs  fjä rd in g : Adelöf, Haurida och Vireda;
2) Lom m aryds fjä rd in g : Lommaryd, Askeryd, Bredestad, 

Bälaryd och Marbäck; samt
3) Säby fjä rd in g : Säby, Frinnaryd och Linderås.
Häradet lydde 1529—301 under en fogde, som samtidigt

uppbar biskopsfodringen av Kinda, Ydre, Sevede och Tjust, 
och som tidigare (1525—26) haft under sin förvaltning ett 
rent östgötadistrikt (Valkebo, Hanekind, Bankekind och Skär
kind). Han tjänstgjorde möjligen ännu den 8 juni 1531, då 
han fick huvudkvitto på sin redovisning, men var troligen 
död 1533. Den 25 sept. sistnämnda år fick Måns Johans
son [Natt och dag] Norra Vedbo i förläning, men redan den 
8 mars 1534 bekom Germund Svensson [Somme] häradet 
på samma villkor.2 Det återföll till kronan'åren 1542—45 på 
sådant sätt att först Säby (1542), därefter Adelöfs (1544) och 
sist Lommaryds fjärding (1545) lades under fogden i Tveta, 
Vista och Norra Vedbo gemensamma fögderi (jfr k. breven 
den 17 aug. och 29 sept. 1543 samt den 1 april 1545). Ade
löfs fjärding hade dock redan dessförinnan (1542) fråntagits 
Germund Svensson och förlänats till E sb jörn  Skrivare den 
28 sept. 1543. Hela häradet ingick sedan i Sten E riksson 
[Leijonhufvuds] stora förläning under Jönköpings slott (se k. 
brevet den 29 mars 1549). Ar 1561 fanns där dock en gärde
fogde, som 1563 efter förläningens indragning blev härads
fogde i såväl Norra Vedbo som Vista, vilka härad således då 
förenades till ett fögderi. Lommaryds, Bälaryds och Säby 
socknar voro likväl 1563—68 förlänta till K ristiern  Pers
son [Hjort].3 Samtidigt voro Linderås’ och Frinnaryds sock
nar förlänta till E rik  Månsson [Ulfsparre] och efter dennes 
död (1564) till hans son Jöran E riksson  [Ulfsparre], vilken 
1569 utbytte sistnämnda socken mot Lommaryds, men året 
därpå gick i mistning av hela förläningen, sedan Jöran 
H olgersson  [Gera] genom k. brevet den 3 juni 1570 kommit i

1 Räkenskaperna för åren 1529—30 äro i behåll. I dessa omtalas en tidi
gare redovisning, avgiven vid Michaelis tid 1529, varav det vill synas som om 
Bengt Skrivare redan något år tidigare tillträtt detta fögderi. Enligt RKB. 
1527 redovisade dock Esbjörn Skrivare detta års hjälpskatt från N. Vedbo.

2 Germund Svenssons fogde i Norra Vedbo var 1536 Bengt Västgöte. RKB.
3 Tionden vid Säby kyrka uppbars 1562— 64 av Germund Svensson [Sommes] 

änka A n n a  [Scharffcnberg] och tionden vid Linderås’ kyrka 1562— 63 av 
Jöran Bonde.

V. Jönköpings län (F. 159— 163). 57

besittning av Säby fjärding jämte Lommaryds socken. Sedan 
därefter återstoden av häradet eller Adelöf och fyra sock
nar1 av Lommaryds fjärding den (13) sept. 1570 tillagts det 
Stureska grevskapet, var för åtskilliga år intet av årliga 
räntan övrigt för kronan. Ännu behållna skattepersedlar re
dovisades emellertid från 1571 av Jöran Geras fogde, som 1586 
blev kronans uppbördsman för den del av dennes förläning, 
som samma år reducerades (jfr Södra Vedbo). Det fögderi, 
som därmed upprättades, omfattade de delar av Norra och 
Södra Vedbo, som ej hörde till grevskapet (se F. 161 och jfr 
F. 120). Emellertid dröjde det ej länge, förrän nya förlänin- 
gar kommo till stånd. A rv id  G ustafsson [Stenbock] inne
hade åtminstone från 1593 Säby socken (jfr den 31 jan. 1596), 
som återkallades först den 11 juni 1596 (jfr brev till fogden 
den 29 aug. s. å.),2 och genom hertig Karls brev den .19 okt. 
1594 fick E rik  Sparre Lommaryds, Linderås’ och Frinnaryds 
socknar, som vederkändes den 27 mars 1596 (jfr k. brevet den 
19 juli 1597). Samtliga dessa socknar lågo väl sedan ett par 
år under den kronofogde, som dessa socknar efter frånskiljandet 
1598 av Södra Vedbo (se ovan s. 55) hade gemensam med an
gränsande delar av Östergötland (F. 116), men 1599 började 
abalienationen ånyo. Genom hertig Karls brev den 25 maj 1599 
bekom nämligen Svante B ielke Säby, och den 16 aug. 1599 
fick K rister Somme till Gödeberg Linderås’ och Frinnaryds 
socknar. När slutligen även Lommaryds socken förlänts 
till Hans E riksson [Ulfsparre] (se hertig Karls brev den 
14 mars 1600), var häradets hela ränta abalienerad.3 Åven 
under de närmast följande åren funnos av hela häradet endast 
under kortare tider oförlänta områden. Efter 16034 räknades 
då dessa i likhet med Södra Vedbo till Östra m. fl. härads 
fögderi (F. 157). Med förläningarne inträdde under årens

1 I  en av dessa socknar eller Askeryds fick A rv id  G u sta fsso n  [Stenbock] 
genom k. brevet den 26 april 1580 tjugonio hemman, belägna inom den s. k. 
Lägerbobygden, vilken delvis låg inom Ydre härad, till vars fögderi dessa hem
man tidigare räknats. Enligt 1562 års frälselängd fanns där blott ett enda 
skattehemman (Kettilstorp); alla övriga voro f. d. klostergods.

2 Se dock hertig Karls fullmakt 4 jan. 159S för Anders Andersson (E. 116) 
att vederkänna Säby från Arvid Gustafsson, som således synes behållit sock
nen även efter 1596.

3 Behållna persedlar (hjälpskatt o. d.) uppburos åren 1598— 1603 av fogden 
i Lysing och Göstring (F. li6 ).

i Lennart Jöransson (F. 157) var före sagda år fogde i Östra och halva Södra 
Vedbo härad, men bekom den 12 jan. 1603 en ny fullmakt, som visserligen enligt 
registraturet gällde Norra och Södra Möre, ,men ej gärna kan hava avsett 
denna ort, utan får anses åsyfta Norra och Södra Vedbo.
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F. 162.
(Tab. 27— 28:

Stureska
grevskapet.

lopp åtskilliga förändringar. Grenom k. brevet den 29 okt. 
1602 bekom greve Magnns Brahe Lommaryds och Frinna- 
ryds socknar, ehuru de tidigare innehavarne frånträdde dem 
först 1603, sedan de uppburit vinterskatten. Säby socken 
igenkallades efter Svante Bielkes död (1609), och ehuru kungs- 
fodringen för 1610 enligt k. brevet den 8 april 1611 tillkom 
Otto von Scheding, var socknen i övrigt sagda år kronan 
behållen. Men redan följande år var den ånyo förlänt, och. 
innehavarne växlade år från år. Så avkortades Säby 1611 
för S tellan  Otto von Mörner, 1612 för Jakob Jakobsson 
[Bååt-Snakenborg] till Stäflö (se k. brevet den 4 april s. å.) 
och 1613 för Knut Drake, som på grund av k. brevet den 19 
(21) jan. 1613 behöll socknen till 1619, då den indrogs. Slutligen 
fick Herman W rangel genom k. brevet den 16 dec. 1621 
samma socken, som han innehade ännu 1630. Magnus Brahes 
förläning utvidgades efter hand betydligt. Linderås’ socken, 
som indrogs från Krister Somme 1611, men vars vinterskatt 
samma år uppbars av A bel Svensson, tillföll nämligen där
efter på grund av k. brevet den 2 juni 1612 den förstnämnde, 
som genom k. brevet den 17 juni 1625 dessutom fick Adelöfs 
och Yireda socknar, vilka tidigare tillhört grevskapet, men 
1618 jämte dettas övriga område hemfallit till kronan. Efter 
1625 återstodo således i hela häradet såsom oförlänta blott 
fyra och en halv f. d. grevskapssocknar, som förvaltades till
sammans med Södra Vedbo (se F. 161).

Häradsfogdar i Norra Vedbo (och Vista) voro nedanskrivna 
år:
Esbjörn Skrivare [Bock] (jfr F.
Bengt S k r iv a r e .......................
Nils P e r s s o n ...........................
Nils Eskilsson...........................
Olof Eskilsson...........................
Anders G r is ................................

1 5 9 ) .......................................  1527
. . V .................................[ 1 5 2 8 ] — 1531
............................................."1 5 6 1 — ]1 5 6 3
................................................................................. 1 564
...................................................  1 5 6 5 — 1567
................................................... 1 5 6 9 — 1571

I de delar av det Stureska grevskapet, som lågo inom 
Södra och Norra Vedbo och för vilkas omfattning ovan redo
gjorts, förvärvade redan grevinnan Märta rätten att uppbära 
och redovisa även den kronan behållna skatten. Hennes fogde 
indrev också gärder m. m. inom denna del av grevskapsom- 
rådet allt ifrån 1573, under det att detta privilegium ut
sträcktes till socknarne i Tjust först 1594 (se ovan s. 13). Till 
följd härav finnes bland landskapshandlingarne en serie räken-
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skäper för grevskapet, som ursprungligen omfattat alla år 
1574—1618 och ännu till största delen är i behåll.1

Mo härad hörde i senare hälften av 1300-talet till Humla- Mo härad, 
borgs län, men kom sedan att räknas till Västergötland i 
såväl administrativt som judiciellt och kyrkligt hänseende.
De tolv socknar, som funnits där på Västgötalagens tid, hade 
enligt Skara stifts kyrkliga jordebok 1540 redan då minskats 
till tio, men kameralt räknades på 1560-talet (liksom nu) 
blott med åtta,2 och av dessa intog Stengårdshult en vack
lande ställning, i det att denna socken tidvis redovisades av 
fogden i Östbo härad. Under nästan hela Gfustaf I:s regering 
var emellertid Mo förlänt till olika personer. De fogdar, som 
på 1530-talet funnos i häradet, uppburo nämligen endast 
biskopssakerna från såväl detta som flera rent västgötska 
områden.

Aren 1527—28 innehades häradet av Tord Bonde, men 
han miste detsamma på grund av sin delaktighet i västgöta- 
upproret år 1529, då förläningen övergick till Jöns Larsson 
[Vångasläkten], som 1535 hade den kvar. Men ehuru denne 
levde ännu 1536, synes Mo detta år hava tillhört Sunnerbo 
fögderi (F. 164). Genom k. brevet den 13 juni 1538 förläntes 
därefter häradet till Lasse Bröms och i april 1540 till Seve
rin  K ijl , som torde behållit denna förläning, till dess att den
samma den 29 mars 1549 ingick i Sten E riksson [Leijon- 
hufvuds] ståthållaredöme3. Från detta tyckes Mo blivit skilt 
tidigare än andra dithörande områden, att döma därav att Erik 
X IV  kort efter sin tronbestigning den 24 febr. 1561 förlänade 
häradet till K arl H olgersson  [Gera]. Det är dock ovisst, om 
denne verkligen övertagit detsamma, ty ännu 1563 befinnes Sten

1 Grevskapsfogdar inom Vedbo voro:
Nils Persson . . •.............................................  1574— 1599
Per N i l s s o n ...................................................... 1600— 1614
Levin P o l a n d .................................................  1615
Hans Jönsson......................................................1616— 1617

2 Styp fe, a. a., nppräknar väl 13 socknar, men anser själv, att en av dem 
eller Hede var densamma som Mulseryd, i vilken den i varje fall uppgått före 
reformationen. Av övriga tolv är Nackebo nämnd som särskild socken blott 
nnder medeltiden, och ehuru Jära omtalas från Gustaf I:s regering, upptages 
den ej i stiftsjordeboken 1540. Av de där medräknade tio socknarne, utgör 
numera Valgård en del av [Norra] Unnaryd och Elgaryd en del av Bottnaryd.

3 Enligt Västerg. handl. 1547: N. 14 inlevererade Severin Kijls fogde i Mo, 
Hans Andersson, lagmansfodringen från detta härad för samma år. Fogden i 
Redväg, Joen Bagge (F. 186), redogjorde 1542— 49 dels för biskopssakerna (1542), 
dels för ovissa persedlar (1545), dels slutligen för landgillet av kyrko- och 
prästlandborna i Mo (jfr Tab. 41).
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Sunnerbo
härad.
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Eriksson hava där uppburit en del av årliga räntan, innan 
kronan vederkände förläningen. I slutet av samma år fanns 
där i alla händelser en kunglig fogde (F. 163), som tidigare 
(1559) varit herr Stens tjänare inom orten, och som 1565 blev 
fogde även i Tveta härad, med vilket Mo således då samman- 
slogs (se F. 159). Denna förening ägde sedan bestånd ända 
till 1626, då-Mo kom att tillhöra samma arrende som Östbo 
och Yästbo (F. 166), och återställdes 1630. Tidvis var dock 
häradet fortfarande helt eller delvis förlänt. Grenom k. brevet 
den 8 juni 1569 fick Bengt R ib b in g  Bottnaryds, Mulseryds 
och Angärdshestra socknar, vilka han behöll till den 27 juni 
1586, då de återkallades. Från och med december 1595 och 
till mars 1600 ingick hela Mo härad i A x e l Stensson [Le- 
wenhaupts] förläning (se ovan under Tveta). Och slutligen 
avkortades åren 1604—07 Angärdshestra socken (jämte tre 
socknar i Tveta) under Tabergs bruk.

Av ovanstående redogörelse framgår, att Mo blott under en 
helt kort tid var självständigt fögderi. Fogde var då

Erik Galle (jfr F. 1 5 9 ) ...........................................................  1563— 1565

VI. Finnveden.

Vid mitten av 1520-talet var Finnveden delat på två fögde
rier, av vilka det ena omfattade Sunnerbo och Västbo, det 
andra endast Östbo, som dock från 1526 var förenat med All- 
bo härad i Värend (se F. 151). Sedan Östbo en tid varit 
bortförlänt, indrogs detta härad på 1540-talet till kronan och 
lades under samma fogde, som förut förvaltade de båda andra 
häradena, så att hela Finnveden då utgjorde ett enda fögderi 
(F. 164), vilket dock snart ånyo delades på sätt som framgår 
av nedanstående redogörelse för värt härad för sig.

Sunnerbo härad bestod under medeltiden av 25 socknar, 
av vilka 23 ännu finnas kvar, under det att Torsö redan före 
1540 uppgått i Berga, och Hallsjö, som omnämnes under se
nare delen av 1500-talet, numera utgör en del av Dörarp. 
Socknarne voro fördelade på åttingar, av vilka dock endast 
Berga åtting är till omfånget bekant (Berga, Dörarps, Hall
sjö, Hvittaryds [och Torsö] socknar). Denna åtting redovisades 
nämligen under 1500-talet särskilt för sig, emedan skatten där

VI. Finnveden (F. 164— 167). 61

utgick på annat sätt än i det övriga häradet. Under det att 
i det sistnämnda öretalet låg till grund för ränteuppbörden, 
utom beträffande de s. k. lagagärdspenningarne, som utgjordes 
efter mantal, utgick i Berga åtting huvudskatten av ålder i 
penningar och smör efter en »gammal årlig stadga» samt laga- 
gärdspenningar och »arbetssmör» efter mantalet.

Häradet utgjorde från, 1525 tillsammans med Västbo ett 
fögderi, vars fogdar äro kända även före 1540. Dock var 
under 1530-talet Hallaryds socken förlänt till O lof Galle 
(k. brevet den 30 maj 1532). Fögderiet, som enligt 1536 års 
räntekammarbok synes hava omfattat jämväl Östbo och Mo, 
vilka båda härad dock kort därefter voro förlänade, utvid
gades 1543 ånyo med Östbo härad, men inskränktes åren 
1544—46 till endast Sunnerbo, för att från 1547 ånyo omfatta 
hela Finnveden. Större delen av de två andra häradena voro 
emellertid förlänta under de följande två decennierna (se nedan 
s. 63 ff.), och när dessa förläningar på 1560-talet igenkallades, 
bildade vart härad ett fögderi för sig, så att fogden i Sunner- 
bo från 1567 ånyo blott hade detta härad under sin förvalt
ning. Dock funnos även här förläningar, i det att Berga 
åtting genom k. brevet den 25 nov. 1560 i vederlag för Västbo 
då indragna härad bortgivits åt G ustaf Olsson [Stenbock], 
som behöll dithörande fyra socknar till sin död (1571), och 
åtminstone 1569 innehades dessutom Hallaryds socken av 
ryttmästaren Per A rvidsson . Längre fram i tiden fick 
K arl G ustafsson [Stenbock] genom k. brevet den 20 juni 
1583 ej blott tillbaka Berga åtting, utan bekom därjämte 
Annerstads gäll, som bestod av de tre socknarne Annerstad, 
Nöttja och Torpa. Denna förläning återkallades väl den 3 
febr. 1586, men bortgavs ånyo med delvis ändrade bestäm
melser den 14 nov. s. å.,1 konfirmerades genom hertig Sigis- 
munds brev den 14 juni 1587, men indrogs åter i november 
sistnämnda år, ehuru en del av skatten uppbars av låntaga
ren jämväl 1588. Efter Johan III:s död återbekom Karl 
Gustafsson samma område, som sedan under åberopande av 
Söderköpings riksdagsbeslut vederkändes av hertig Karl den 
15 mars 1596 (jfr densammes brev 11 juni s. å. och 19 mars 
1597). Ännu en gång kom likväl samme man i besittning av

1 Jfr även k. breven 24 juli 1583 och 31 maj 1584 till Axel Jönsson, av 
vilka framgår, att även då varit fråga om revokation, som dock kontramandc- 
rades.
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sin gamla förläning, som då dessutom var betydligt förstorad, 
sedan k. brevet den 3 juli 1603 tillförsäkrat honom ej blott 
Berga åtting och Annerstads gäll, utan även Ljunga, Hamn- 
eda, Kånna, .Ryssby och Tutaryds socknar.1 Hela detta om
råde miste han dock snart därefter, sedan K rister Somme 
fått övertaga förläniugen den 12 aug. 1605 (jfr Rreg. 24 juli 
s. å.). Samma år igenkallades Hallaryd, som genom k. brevet 
den 11 mars 1600 förlänats till fogden Per A rv id sson  [Kåse] 
till Öjhult, vilken troligen var samme man, som redan 1569 
innehaft denna socken. Efter Krister Sommes landsflykt
1611 indrogs väl hans förläning, men redan den 11 juli
1612 bekom Jöran Månsson [Stjerna] Ljunga socken och den 
20 nov. s. å. fick dennes släkting Måns Persson [Stjerna] 
Berga åtting och Ryssby socken. Båda dessa förläningar 
återkallades sedan dels 1618,2 dels 1622. Slutligen erhöll 
Abraham  Brahe genom k. brevet den 26 sept. 1613 på sin 
beställning Göteryds och Pjetteryds socknar, som han inne
hade ännu 1630.

Sunnerbo härad utgjorde även efter 1567 ensamt ett fögderi 
(F. 164), med undantag av åren 1591—93, då även Yästbo dit- 
hörde. Det var åren 1623—30 utarrenderat till borgaren i 
Jönköping Måns Jönsson, som enligt kontrakt den 1 juni 
1622 även deltog i arrendet av omgivande härad (se F. 159).3 
Till en början ingick Peder Gudmundsson som kompanjon i 
förstnämnda arrende, vilket enligt kammarrådets brev den 7 
jali 1623 skulle omfatta två år, men sedermera förlängdes. 
Fogdar voro:

F. 164. Joen Smasven, utn. 1525 ...............................................  1525— 1527
(T a b . 27—29.) Lasse B r ö m s .........................................................................  1528— 1534

Jöran Jönsson [Svan]4, utn. 1534 ^ ..............................  1534— 1541
Jöns B r u n .............................................................................  1542— 1543
Anders M arbo.........................................................................1544— 1546

1 I det åberopade k. brevet talas om »Berga, Anderstada, Ryssby, Ljunga 
i Sunnerbo samt Bolmsö gäll i Västbo». Övriga i texten nämnda socknar voro 
annex till Ryssby ocb Ljunga. Att med Berga i detta fall ej avses socknen, 
utan åttingen, framgår av räkenskaperna.

2 Se k. brevet den 22 okt. 1617 för Jöran Månssons fru att behålla Ljunga 
socken under ytterligare ett år. Rreg.

3 Jfr ett kontrakt redan den 16 juni 1619 (Rreg.) för Måns Jönsson och 
Per Gudmundsson på arrendet av såväl Sunnerbo som Yästbo, vilket ej synes 
hava trätt i kraft.

i  Jfr kontrakt den 6 mars 1538 med honom ang. hans avgäld och rust- 
tjänst.
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Jöran Olsson [Lilliesparre],1 utn. 1547 § (jfr F. 165) . 1547— 1548
Anders Persson [L il lie h ö ö k ]..................................................  1549— 1554
Arvid Classon [ U g g l a ] ................................ ......................  1555— f l 557
Knut Håkansson [H and]...........................................................  1557— 1558
Krister Persson [H jo r t ] ...........................................................  1559— 1560
Lasse Jönsson T oprider.............................................................. 1561— 1568
Anders B jö r n s s o n ..................................................................... 1569— 1575
Axel J ö n s s o n ..............................................................................  1576— 1591
Knut A ndersson .........................................................................  1592
Lasse Rasmusson.........................................................................  1593— 1594
Axel J o n s s o n ..................................................................... ånyo 1595
Per Arvidsson [K å se]................................................................  1596— 1605
Jon S k og .......................................................................................  1606— 1609
Per Olofsson2 ................................................................................ 1610— 1613
Truls P ersson ................................................................................ 1614— 1616
Per O lo fs s o n ..................................................................... ånyo 1617— 1618
Gudmund Gudmundsson..............................................................1619— 1620
Per O lo fs s o n ..................................................................... ånyo 1621— 1622
Måns Jönsson ( a r r . ) ................................................................  1623— 1630

Y ästbo härads 28 medeltida socknar voro redan 1540Västbohärad, 
minskade till samma antal som det nuvarande eller 27, i det 
att Yäcklinge, som omnämnes ännu 1501, redan då uppgått i 
Refteled. Skatten, som delvis utgick i oxar, omlades under 
1540- och 50-talen flera gånger dels efter öretal, dels efter 
mantal.3 En fogde i Yästbo ensamt utnämndes 1523, men 
hans efterträdare 1525 hade tillika Sunnerbo (se F. 164), med 
vilket härad Västbo sedan var förenat till 1544. Femsjö 
socken var dock på grund av k. brevet den 4 febr. 1526 för
länt till Jöns Henriksson [Gyllensparre] ännu 1528, och ge
nom k. brevet den 24 aug. 1529 bekom K ristiern  H enriks
son till Yästerby Långaryds socken. Aren 1544—46 och 1549 
bildade Yästbo tillsammans med Östbo ett särskilt fögderi 
(F. 165), som sedan åter sammanslogs med Sunnerbo. Vill- 
stads socken var likväl då enligt k. brevet den 6 juli 1544

1 Se Gust. I Reg., D. 18 (1900): s. 326, där fullmakt för honom att vara 
fogde i Östbo och Västbo är in extenso tryckt. I denna nämnes dock ingen
ting om Sunnerbo, för vilket härad hans räkenskaper emellertid finnas kvar 
för åren 1547— 48.

2 Jfr fullmakt den 22 febr. 1612 för Måns Jönsson (se F. 159) att vara 
fogde i Sunnerbo. Densamme befullmäktigades sedan den 20 juli s. å. att 
leda allmogens försvarsanstalter i Konga härad, och möjligen, avsåg det först
nämnda förordnandet ett liknande uppdrag i Sunnerbo. I alla händelser har 
Måns Jönsson ej avlämnat någon redogörelse för uppbörden från sistnämnda 
härad.

3 Rörande skattläggningen, se Berg, Bidrag till den inre statsförvaltningens 
hist. (1893), s. 280—286.
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förlänt till fodermarsken Lasse Persson [Hård], som den 4 
maj 1547 fick även Långaryd. Båda socknarne blevo väl åter
kallade 1552, men Lasse Persson hade ännu vid sin död (1563) 
alla kyrko-, kloster- och prebendelandbor inom häradet och 
hans änka dem av dessa, som tillhörde Yillstads och Refteleds 
socknar ännu 1568. Emellertid förläntes i övrigt hela Yästbo 
genom k. brevet den 7 sept. 1552 åt G ustaf Olsson [Sten
bock], som visserligen gick i mistning av denna förläning 
efter Gustaf I:s död, men återbekom halva häradet eller fjorton 
socknar 1562 och ytterligare fick tre socknar 1563.1 Samma 
år blev återstoden ett självständigt fögderi (E. 165), till vilket 
1566 lades Gustaf Olssons då indragna förläning. Detta fög
deri kan sägas hava upphört 1569, då Gustaf Olsson ånyo 
kom i besittning av hela häradet, men det återupprättades 
efter dennes död (1571) och utvidgades då till att omfatta 
även Östbo. A rv id  Gustafsson [Stenbock] fick visserligen 
till en tid behålla Bolmsö socken, men även denna indrogs 
1574. Sedermera bekom hans broder K arl G ustafsson [Sten
bock] genom k. brevet den 19 mars 1593 Bolmsö socken jämte 
dess annexförsamlingar Dannäs och Tannåker, och ehuru för- 
läningen återkallades den 16 mars 1596 (jfr hertig Karls brev 
1 mars s. å. rörande dess sättande i kvarstad), behöll samme 
man räntan även under påföljande år och fick den till
baka den 3 juli 1603. Redan sommaren 1605 blevo dock 
Karl Gustafssons alla förläningar i Småland (jfr Sunnerbo) 
överlåtna på K rister Somme, som behöil även Bolmsö gäll 
till 1611.2 Beträffande övriga förläningar inom häradet må 
nämnas, att Refteleds och Anderstorps socknar åren 1600— 
16183 innehades av O lof Hård av Segerstad till följd av 
hertig Karls brev den 17 april 1600, och att Långaryds socken 
enligt k. brevet den 8 juni 1604 förläntes åt ryttmästaren 
O lof Svensson till Näs,4 som behöll "clen till 1606, då den 
igenkallades vid midsommartiden (»om Johannis»). Sedermera

1 Se Tab. 27 och jfr noterna ** och **** där.
2 Emedan Krister Somme försummat att uppvisa förläningsbrevet, var det 

annars flera gånger fråga om indragning. Det brev, som åberopas för Sunner- 
bosocknarne (se ovan s. 62), uppgives vara daterat den 12 aug. 1605, men åter
finnes ej under denna dag i registraturet, där emellertid två skrivelser om 
samma sak äro dagtecknade den 24 och 25 juli (suppl.).

3 Förläningen indrogs 1618 på den grund att Olof Hård ej uppvisat kon- 
firmationsbrev, vilket ålagts honom 1617. Skälet förefaller hava bort visa sina 
verkningar tidigare än sju år efter den sista tronförändringen.

4 Rreg. En kopia i Smål. handl. har datum 9 juni.
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fick Måns Pedersson [Stjerna] samma socken genom k. bre
vet den 26 sept. 1608. Den hemföll till kronan 1613.

Yästbo och östbo gemensamma fögderi upplöstes 1591, då 
-förstnämnda härad lades under fogden i Sunnerbo (F. 164),1 
men återupprättades med samma område 1594. Ar 1599 från
skildes dock Östbo, så att Västbo ensamt bildade fögderiet, 
•till dess att detta 1622 uppgick i T veta m. fl. härads arrende 
(F. 159).2 När det sistnämndas omfång 1626 minskades, ut
arrenderades Yästbo tillsammans med Mo, Yästra och Östbo 
härad (se F. 166).

Fogdar i Yästbo m. fl. härads fögderi hava varit:
Björn Småaven, utn. 1523 ^  . . . .
Jöns Brun ..................................................
Jöran Olufsson [Lilliesparre] (jfr F. 164) 
Eskil Skräddare (jfr F. 167) . . . .
Karl J ö n s s o n ..............................................
Isak O lo fs so n ..............................................
Karl J ö n s s o n ..............................................
Clemet S to lp e ..............................................
Anders B jö r n s s o n .....................................
Lasse R a s m u s s o n .....................................
Knut A ndersson .........................................
Lasse R a sm u sso n .....................................
Sveu Karlkson..............................................
Nils Bosson3 ..............................................
Lars A n d ersson .........................................
Lars M ånsson..............................................
Jöns B e n g ts so n .........................................
Anders B e n g ts s o n .....................................
Anders O lo fsson .........................................

. . 1523— 1524 F. 165.

. . 1544— 1546 (Tab. 27—29.) 

. . 1547— 1550 

. . 1563 — 1565 

. . 1566— 1568 
. . 1569[— 1571] 
ånyo 1572— 1575 

. . 1576— 1577 

. . 1578

. . 1579— 1591 

. . 1594
ånyo 1595— 1597 

. . 1598

. . 1599— 1606 
. . . 1606— 1613 

. . 1614— 1616 

. . 1617— 1618 

. .1 6 1 9 — 1620 

. . 1621

Östbo härad hade 1542 samma socknar som nu (Åker, som Östbo härad, 

då ej omnämnes, men fanns redan på 1300-talet, förekom ånyo 
längre fram). Dit räknades på 1560-talet även Stengårdshult, 
som eljes (till större delen) hörde till Mo härad, dit denna socken 
numera i sin helhet föres. Skatten utgick på 1540-talet i 
smör och penningar enligt mantal, efter »som var och en isyn-

1 Se k. brevet den 9 dec. 1590 (protokollon) till Axel Jönsson (F. 164) att 
vederkänna Västbo härad och s. d. för Erik Galle (F. 159) att vederkänna 
Östbo. Den sistnämnde har emellertid cj redovisat uppbörden i detta härad 
förrän 1592 (jfr nedan s. 67).

2 Jfr do<k arrendekontrakt den 16 juni 1619 (Rreg.) för Måns Jönsson och 
Per Gudmundsson på såväl Västbo som Sunnerbo.

3 Räkenskapen från sept. 16ö4 till sept. 1605 är avgiven av häradsskrivaren 
Anders Svensson, medan Nils Bosson interimistiskt skötte dels uppbörden av 
månadspenningarne i Tveta och Mo härad, deJs hade befallningen på Jönköpings 
slott (se s. 51, noten 2). Nils Bossons sista räkenskap går fram till juni 1606.

5—182356. Meddel. från Biksarkivet 2: 6. Almquist, Lokalförvaltningen, D. 2.
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nerhet av ålder skattlagd är, somliga mer, somliga mindre, 
som var efter sin förmåga draga kan».

Den fogde, som 1525 kade förvaltningen ensamt i Östbo, 
fick den 31 aug. 1526 under sig även Allbo, varigenom dessa 
båda kärad förenades till ett fögderi (F. 151), som upplöstes 
1533 genom deras förlänande till olika personer. Östbo bort- 
gavs då till G-ustaf Olsson [Stenbock] (se k. brevet den 19 jan. 
1533), som dock ej synes haft kvar häradet 1536, då det räk
nades till Sunnerbo fögderi (F. 164). A andra sidan uppbar 
samme man 1541 årliga räntan ock torde således då återfått 
förläningen.1 Sannolikt i slutet av detta år fick dittillsva- 
rande fogden i Sunnerbo ock Yästbo (F. 164) fogdebrev även 
på Östbo.2 Men 1542 i juli innekades samma kärad av Måns 
Pedersson [Stjerna], från vilken det återkallades den 25 juli 
1543 för att åter ingå i det fögderi (F. 164), som då omfat
tade kela Finnveden. Ären 1544—46 var väl denna landsdel 
delad på två fögderier, av vilka Östbo jämte Västbo utgjorde 
det ena (F. 165), men de sammanslogos åter 1547. Snart där
efter blev dock Östbo åter förlänt. Genom k. brevet den 24 febr. 
1548 fick f. d. fogden i Hofs län (F. 113), N ils  E skilsson  Väst- 
göte, Rydaholms socken, men miste den åter, sedan hela hä
radet genom k. brevet den 29 mars 1549 lagts till Sten 
E riksson [Leijonhufvuds] övriga förläningar under Jönkö
pings ståthållaredöme. Rydaholm undantogs därifrån på 1550- 
talet, då socknen innekades av Ture A rv id sson  [Trolle] (f  
1556), vars änka M agdalena E rik sd otter  [Gyllenstjerna] 
även någon tid torde behållit densamma. Dock bestämde k. 
brevet den 14 sept. 1558, att sockenborna skulle utgöra sina 
dagsverken vid Jönköpings slottsbyggnad. I början av 1560- 
talet indrogs emellertid häradet till kronan och torde då en 
tid kava legat under fogden på Hammars gård (F. 167), innan 
N ils Jöransson [Gyllenstjerna] 3 fick detsamma i förläning. 
När det ånyo återkallades 1567, tillsattes där en fogde, vars 
distrikt var inskränkt till endast Östbo (F. 166). Genom k. 
brevet den 22 aug. 1567 erhöll dock köksmästaren Måns 
E riksson  tre socknar (Värnamo, Våxtorp ock Tånnö), och 
1568 fick Måns Pedersson [Stjerna] tillbaka två socknar (Åker

i m s
* Gust. I Reg., D. 13 (1891): s. 327, där hrevet är infört i form av odat. 

protokollsutdrag. Berg, a. a., uppgiver, att tillträdet skedde vid allhelgona- 
tid.

3 Hans fogde i häradet 1565— 66 var Lasse Rasmusson (jfr F. 165).
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och Käfsjö) av sin forna större besittning. Men 1569 uppkörde 
dessa förläningar, samtidigt med att hela häradet bortgavs åt 
Per Brahe, som behöll detsamma till och med 1571 och ännu 
1572 innehade en del därav. Efter hemfallet till kronan ingick 
östbo i det fögderi (F. 165), till vilket även Västbo räknades, 
och som det sedan tillhörde till nära sekelskiftet med undan
tag av åren 1592—93, då det hade gemensam fogde med Tveta 
m. fl. härad (F. 159), och åren 1596—98, då det tillhörde greve 
A x e l Stensson [Lewenhaupts] förläningar, till vilka det 
lagts genom ett kungligt brev, daterat den 1 dec. 1595, men 
från vilka det skildes, innan dessa för övrigt indragits. Ar 1599 
sammanslogs nämligen Östbo med Västra härad till ett fögderi, 
som i samma utsträckning ägde bestånd perioden ut. Åven 
under denna tid förekommo dock åtskilliga förläningar. Ge
nom k. brevet den 22 juni 1608, som konfirmerades 1613,1 fick 
nämligen Jöran N ilsson [Gyllenstjerna] ( f  1618) Rydaholms 
och Gällaryds socknar, som behöllos även av hans änka In ge
borg C lasdotter [Bjelkenstjerna] till och med 1619, och 
enligt k. brevet den 5 juli 1609 avkortades åren 1609—11 
Fryeleds socken för löjtnanten Johan Slätte. Slutligen 
fingo enligt arrendekontraktet den 5 aug. 1618 arrendatorerna 
av Tabergs bruk (Hans och Peter Strijff, Påvel Pilsmed och 
Hans Muel) åt sig upplåtna Byarums, Bondstorps och Åkers 
socknar, som dock synas återfallit till kronan i början av 
1620-talet.2 Då var sedan 1620 (enligt kontrakt den 26 april 
s. å.) Östbo jämte Västra och Norrvidinge härad utarrenderat 
till Per Gudmundsson, som jämte konsorter fick nytt kontrakt 
den 1 juni 1622 (prolongerat den 5 maj 1624) på Östbo, 
Västbo, Västra, Tveta, Vista och Mo (se F. 159) och den 27 
juni 1626 ensam prolongation för tre år på Östbo, Västbo och 
Västra härad, vartill den 14 aug. s. å. lades även Mo.

Under de år, Östbo sålunda vare sig ensamt utgjorde ett 
fögderi eller bildade kärnan i ett dylikt, funnos där följande 
fogdar:

1 Datum för konfirmationen uppgives olika till än den 20 mars, än den 22 juni.
2 Genom k. brevet den 6 maj 1.631 (Jönköp. läns kopiebok 1: s. 35) utarren

derades ånyo Byarums socken på sex år till Peter Strijff under Tabergs bruk, 
till vars drift då fortfarande voro anslagna även Månsarps och Saudseryds 
socknar i Tveta härad (jfr F. 159). Den egentlige gruudaren av Tabergs bruk 
var Franz Wernich, vars son Johan Wernich den 3 nov. 1638 fick geueral- 
bergsamtets privilegium att fortsätta driften där. (Jönk. läns kopiebok 1644, 
fol. 6). Jfr dock de privilegier, som den 28 mars 1640 gåvos Abraham Weder- 
husen, och vilka utgjorde prolongation av de privilegier, som dels 1618, dels 
1629 givits Påvel Pilsmed och bröderna Strijff.
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F. 166. Gabriel Småsven (jfr F. 1 5 1 ) .........................................  1525[— 1527]
(Tab.27—29.) Anders B jö r n s s o n ..................................................................... 1567— 1568

Knut Knutsson ..................................................................... 1599— 1602
Anders B e n g ts s o n ..................................................................... 1603— 1655
Anders B ic h a r d s s o n ................................................................  1606— 1617
Måns Jonsson .............................................................................. 1618— 1619
Per Gudmundsson (arr.; jfr F. 1 5 9 )..................................... 1620— 1630

Hammars I Västbo härad och Torskinge socken låg Hammars gård, 
särd- som numera ingår i Liljenäs. Den tillhörde i början av 1550- 

talet fru Birgitta Pedersdotter [Hård], som fått den med sin 
första man, som var av gamla Drake-ätten. Med denna 
släkts medlemmar låg Gustaf I 1552 i underhandlingar om jord
byten, genom vilken han skaffade sig bl. a. Hammar, där han 
omedelbart lät upprätta en avelsgård, för vilken särskilda 
fogdar under det närmaste decenniet svarade. Den tidigast 
anställde av dessa hade åren 1552—56 under sin förvaltning 
även arvgodsen i Sunnerbo och Västbo. Möjligen hade den 
fogde, som satt där 1561, det året även Östbo härad,1 men 
de räkenskaper, ur vilka bevis härför skulle kunnat hämtas, 
äro förkomna. Efter 1562 blev fogden på Hammar tillika 
häradsfogde i Västbo (F. 165), men sedan gården avbränts i 
danska fejden,2 övergick den i enskild ägo och blev 1565 sä
teri för Arvid Månsson [Stjerna].

Gårdsfogdar voro:
F. 167. Jakob M å u s s o n ..........................................................................................  1 5 5 2 — 1557
(Tab 27.) Karl Jönssou . ..........................................................................................  1558  — 1561

Eskil Skräddare (jfr F. 1 6 5 ) ................................................... 1 5 6 2 [— 1 5 6 4 ]

VII. Arv och eget.

Inom Småland hade Gustaf I redan i början av sin rege
ring en högst betydlig fast egendom i Grönskog (Fliseryds 
socken) och dess underlydande hemman, som kommit i konun
gens besittning på sätt tidigare är skildrat (D. 1: s. 62). En
ligt en längd från 1526 över dessa gods (KA.) beräknades 
hemmanen då utgöra omkring 250 och voro fördelade i tio 
rättaredömen. Av dessa låg ett på Öland, men de övriga i

1 Uppgift bärom finnes i Smal. register och vinner i sannolikhet därigenom 
att 1561 var gränsåret mellan Sten Erikssons och Nils Jöranssona förläningar 
av Ostbo.

2 Se k. brevet den 7 juli 1564 till Eskil Skräddare anbelangande Hammars 
gård, som är uti aska lagd, den han hegärer måtte bliva oppbyggd. (Rreg.)
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Möre, Stranda och Handbörds härad. Det är otvivelaktigt, 
att vi här hava att göra med den fastighet skomplex, som ur
sprungligen räknats till »Grönskogs ägor» i egentlig mening, 
om än antalet hemman synes varit Âäl stort för att enbart 
härröra därifrån. Av 1531 års jordebok över arv och eget, 
framgar emellertid, att hemmantalet då var ändå större (358), 
på samma gång som det område, inom vilket gårdarne lågo 
spridda, var väsentligt mera vidsträckt. Beträffande de ny
tillkomna gårdarne är det dock möjligt att fastslå ursprunget. 
Sammanlagt tio hemman inom Kinda och Ydre (Tjärstads 
och Salvetorps eller Asby rättaredömen) angivas som konun
gens egna arvgods, och ett ganska avsevärt antal gårdar (20) 
hade anammats från Kronobäcks 1529 indragna kloster.1 Av 
biskop Brasks köpgods (jfr D. 1: s. 375) lågo dessutom några 
även inom Småland (Döderkults socken) och på Öland, var
jämte ett antal hemman på sistnämnda ö 1530 inköpts från 
Anders Frände. Men det största antalet hade förvärvats i 
Lödöse 1528 från fru Ingeborgs arvingar. Dit hörde Brands- 
näs’ rättaredöme (i Ydre härad), Boda (i Norra Vedbo), Alve- 
torp och Sjustad (i Södra Vedbo), Simonstorp (i Östra), Duna- 
torp (i Uppvidinge) och Kloster (i Sevede) med sammanlagt 
60 hemman, som till större delen på sin tid ingingo i Sten 
Sture d. ä:s köp från fru Marina Jönsdotter (se D. 1: s. 60). 
Sedan återstår blott Bodanäs’ lilla rättaredöme i Aspelands 
härad, om vars fem gårdar en anteckning i 1560 års jordebok 
säger, att de skulle utgjort Gustaf I:s direkta arv på fäder
net, en uppgift som emellertid är oriktig, ty de »igenkallades» 
1531 från ett prebende i Vadstena med åberopande av börds- 
rätt efter herr Anund Sture.

För uppsikten över alla dessa gods hade Gustaf I en land- 
bofogde anställd, som redan 1526 bodde på Grönskogs gård. 
Den förste kände innehavaren av denna syssla avgick samma 
år, och hans efterträdare förenade uppdraget som gårds- och 
landbofogde med häradsfogdebefattningen i Tuna län (F. 136). 
I  början av 1530-talet lades under hans förvaltning jämväl 
Skänninge nunneklosters landbor inom såväl Småland som 
Östergötland, fördelade i resp. tio och åtta rättaredömen med

1 Enligt längden över förökta gods under arv och eget ifrån kyrkor och 
kloster upptagas Kronobäcks landbohemman först 1546 till ett antal av 23, 
vilket icke hindrar att desamma(?) finnas uppförda redan i 1531 års jordebok 
över arv och eget. Ännu på 1550-talet bördades ytterligare några gårdar, som 
tidigare tillhört Kronobäck.
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sammanlagt 274 hemman. Och slutligen ditlades under 1530- 
talet även Linköpings biskopsbords indragna gods inom an
gränsande härad av Småland (117 gårdar i sju rättaredömen). 
I  senare hälften av sagda årtionde hade fögderiét följaktligen 
nedanstående omfattning, som dock även beträffande de egent
liga Grönskogshemmanen visar en ökning i förhållande till 
1531 både med avseende på antalet rättaredömen och land
bönder. De förra hava nämligen vuxit från de ursprungliga 
tio till ej mindre än 25 (en siffra som sedan blir konstant), 
men i dessa ingå dels ovannämnda förvärv (1528, 1531) dels 
kan på goda grunder antagas, att åtminstone största delen av 
de hemman, som tillhörde Torps, Sandhults och Brandhults 
rättaredömen, funnos redan 1526, ehuru dessa senare då ej 
namngivas. Det ökade antalet skulle i dessa fall alltså bero 
på rättaredömenas delning. Men detta oaktat hava otvivel
aktigt nya förvärv, tillkomna efter 1531, föranlett inrättandet 
av nya rättaredömen, av vilka Espedal, Lutatorp, Sjöaryd 
och Förlösa ej hava motsvarighet i de äldre jordeböckerna.

Rättaredömen Härad Socknar Antal
landbor

a) Grönskogs ägor:

Grönskog . . . Handbörd . . . F l i s c r y d ............................... 28

Bötarum . . . > . . . Högsby och Kråksmåla 42

Brandhult . . . » . . . K r å k s m å la ........................... 15

Skulehäck . . . > . . . Fagerhult............................... 21

T o r p .................. Stranda . . . . Mönsterås............................... 32

Bäcketorp . . . > . . . . A le m ........................................ 13

Espedid . . . . > . . . . » ........................................ 23

Sandhult . . . » . . . . Döderhult............................... 41

Sevede . . . . Hvena, S. Vi, Pelarne och
V im m e r b y ...................... 6

Kloster (1528) . < Y d r e .................. N. Vi .................................... 1

Östra .................. Skede ........................................ 1

Aspeland . . . Mörlunda och Målilla . . 2 10

Bodanäs (1531) » . . . K arlstorp ............................... 6

Sjustad (1528)1 S. Vedbo . . . H ö re d a .................................... 19

Transport 250

1 I en odat. skrivelse till hertig Karl från Sjustads rättarelag i S. Vedbo, 
som torde härröra från 1590-talet, ses att rättareinstitutionen där då ännu var 
i verksamhet och åtföljde innehavet av Sjustads hemman.
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Rättaredömen Härad Socknar Antal
landbor

Transport 250

Alvetorp (1528) S. Vedbo . . . In g a to r p ............................... 13

Lutatorp V . . j
» . . . Flisby och Eksjö . . . .

iuN. Vedbo . . . A s k e r y d ...............................

Boda (1528) . . > . . . S ä b y ........................................ 8

Dunatorp (1528) Uppvidingc . . Ashcda . ............................... 5

Sjöaryd . . . . j
Kinnevald . . . 

Konga . . . .

Hvembo (Urshult) . . . .  

Linneryd ............................... } “

Emmaboda . . j
> . . . .  

S. Möre . . . .

L å n g a s jö ...............................

V issefjärd a ........................... i21
Skubbamåla . . * . . . . Söderåkra och Torsås . . 14

Värnaby . . . j
> . . . .  

N. Möre . . . .

Ljungby och Halltorp . . 
D ö r b y ....................................

j-24

Förlösa............... > . . . . F örlösa ..................... 7
Södergärde . . > . . . . Kalmar, Aby och Ryssby . 16

Simonstorp(1528) Ö stra .................. Bexheda och Nye . . . . 8

R ä lla .................. Slättbo (Öland) Högsrum m. ii. (12 olika) 27

Brandnäs (1528) Y d r e .................. Torpa .................................... 6

Salvetorp. . . . > .................. A s b y ........................................ 4 424

b) Kronobäcks klosters landbor (Mönsterås och Ryssby) . 23
c) Skänninge klosters landbor (sc F. 1 2 7 ) ............................... 274

d) Linköpings biskopsbords landbor i Småland (se nedan s.76) 117

Summa 888

Detta omfattande fögderi undergick 1537 en välbehövlig 
delning, då Skänninge nunneklosters landbor i Östergötland 
frånskildes och underlades prebendefogden i Östergötland (F. 
125), som 1540 hade omhänder även de av dessa gods, som 
lågo i Småland. De småländska godsen kommo visserligen 
1541 ånyo under Grönskog, medan de östgötska samma år 
tillädes Alvastra landbofogdes fögderi (F. 127), men 1543 
bvertog den sistnämnde samtliga Skänninge klostergods. Detta 
oaktat hade fogden i Grönskogs fögderi, vilken vissa år (1547 
—49) var bosatt på Hälla, fortfarande under sin förvaltning 
oj mindre än 564 hemman, ett antal, som under 1540 talet 
dock ej synnerligen ökades. Men 1552 tillkommo åtskilliga 
köpgods i Upp- och Norrvidinge härad, Bolmsö rättaredöme
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(i Yästbo), som förut tillhört biskopsbordet i Växjö, samt Be
teby rättaredöme på Öland, vilket bestod av drottning Marga
retas gods,1 så att hela antalet steg till 607. Redan 1552 
lades dock Bolmsö rättaredöme under Hammars gård (F. 167), 
men genom betydliga nyförvärv av bördade kyrkogods, vilka; 
på 1550-talet voro föremål för talrika och omfattande indrag-! 
ningar till arv och eget, ökades under nämnda årtionde dettas 
hemmantal inom Smaland till mer än det dubbla (1,15b) mot 
vad det varit före halvsekelskiftet. Från herr Peder Tures- 
son [Bielkes] arvingar igenvunnos även här talrika gods (hu
vudsakligen i Stranda härad), som hört till Dorotea Knuts- 
dotters förskingrade arvedel, Linköpings domkyrka fick i två 
resor (1553 och i synnerhet 1559) tillsläppa ett trettiotal små-; 
ländska gårdar, av vilka flertalet donerats dit av Karl Ulfs- 
son [Sparre] (f 1401) och hans syster Kristina Ulfsdotter, och 
liksom i övriga landskap voro förvärven från klostren ansen
liga. Främst stod naturligen även här Vadstena kloster med 
88 gårdar2, men Skänninge kloster, vars tidigare förvaltning 
genom konungens fogde på Grönskog ej betytt indragning- 
till arv och eget av dess samtliga landbohemman, fick senare 
dit avstå ett nära nog lika antal som det förstnämnda eller 
omkring en fjärdedel av alla sina gods. Om Kronobäck, vars 
underlydande gårdar, ehuru sedan lång tid tillbaka förlagda 
under Grönskog, formligen ändrade natur först 1546, är förut 
talat. Under 1550-talets senare hälft anammades slutligen 
sammanlagt ett åttiotal inom Småland belägna f. d. kloster
gods, som tillhört Alvastra, Eskilstuna, Nydala och Vreta.

Behovet av en noggrannare tillsyn över de alltmera till
växande privatdomänerna nödvändiggjorde nya delningar av 
fögderiet. Per Andersson, som 1553 hade att svara för 721

1 Dessa gods, till antalet 11, redovisas ej i 1560 års jordebok, i vilken några 
drottning Margaretas gods i Småland ej förekomma omnämnda. De voro möj
ligen bortbytta. Av 1553 års jordebok över arv och eget ses för övrigt, att 
drottningen haft åtta hemman även inom Tnnaläns härad, och dylika omnäm
nas på 1560-talet även i Stranda (ej mindre än 18 år 1561) samt i Tjusts och 
Norrvidinge härad.

2 Bland donatorer, efter vilka bördats Vadstenagods i Småland, märkas: 
Arvid Gustafsson [Sparre] och hans syster Märta (ff  efter 1380) 31 gårdar: 
Bengta Glysingsdotter [Svinhufvud] herr Johan Ummereises 2; Brita Måns
dotter [tre sjöblad] herr Erik Stenssons [Bielke] ( f  1410) 5; Harald Karlsson 
[spets från höger] 10; Karl Månsson [Örnfot] (f efter 1386) 1; Karl Ulfsson 
[Sparre] 3 ; Katarina Bengtsdotter (f  1412) herr Peder Trottessons [snedbjelke} 
1,- Sten Bengtsson [Bielke] (f  1408) och hans moder Ingeborg Magnusdotter 
[Lejon] (f  1392) 25; Sten Stensson [Bielke] (f  1431) 2 o. s. v. Jfr Vadstena 
klosters jordebok, utg. av C. S i l f v e r s t o l p e  (Hist. Handl. 16: 1, 1897).
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gårdar, spridda över hela det östra Småland och på Öland,, 
frånträdde 1554 befallningen över de hemman, som lågo i den 
norra delen av hans vidsträckta distrikt. Under de närmaste 
åren voro dock gränserna för de två landbofögderierna rätt 
obestämda, så att vissa härad lågo än under den ena, än under 
den andra fogden, och 1559 tillkom ett tredje fögderi, som 
inbegrep Öland, Möre, Kinnevald och .Konga, varvid de tidi
gare distrikten blevo föremål för motsvarande inskränkningar 
i område.

Indelningen under åren 1553—62 framgår av följande över
sikt (siffrorna 167—170 hänvisa till resp. fogdelängder):

Härad (siffrorna inom parentes 
angiva antalet arv- och egna

hemman 1560)
1553 1554 1555

- 5 6 1557 1558 1559jl560 1561 1562

Kinda (21) ........................................ 168 169 169 169 169 169 169 169 168
Ydre ( 5 8 ) ........................................ 168 169 169 169 168 168 <Vi 168
Tjust (3 ), Tunalän (22), Sevedc 

(20), Aspeland ( 2 9 ) .................. 'V 169 169 169 169 169 169 169 168
Stranda ( 1 7 2 ) ............................... »V» 169 169 140 169 169 169 169 168
Handbörd (123) (med Grönskog) 168 168 169 169 169 169 169 169 168
Ölauds norra mot (16) . . . . 168 169 169 169 169 170 170 170 168

» södra mot (20) . . . . 168 168 168 <v 168 170 170 170 168
Norra Möre ( 3 9 ) ........................... 168 168 168 169 169 170 170 170 168
Södra Möre (15 9 )........................... 168 168 168 168 168 170 170 170 168
Kinnevald (11) och Konga (14) 168 168 168 168 168 170 170 170 168
All bo (4) och Norrvidinge (10) . 168 168 168 168 168 168 168 168 168
Östra (66) och Uppvidinge (22) 168 169 168 168 168 168 168 168 168

Norra Vedbo (54)1 .................. 168 168 168 168 168 168 168 168 168
Södra Vedbo ( 1 2 5 ) ...................... 168 168 168 168 169 168 168 168 168
Västra (9) och Östbo (40) . . . <V/ /Vi 168 168 168 168 168 168
Sunnerbo (23) och Tveta ( l l ) 1 . 167 167 167 168 168 168 168 108 168

Västbo ( 4 2 ) .................................... 167 167 167 168 168 168 168 168 168
Vista (2)1 ........................................ 'V IVI r \j 168 211 168

Den från början av Erik XIV:s regering pågående restitu- 
tionen av arv och eget till kronan och adeln verkade i Små
land så hastigt, att redan 1562 av 1,158 hemman ej funnos 
kvar mer än något över 600. Detta hade till följd, att blott

1 En del landbor i Norra Vedbo, Tveta och Vista härad lydde 1558 och 
följ. år under landbofogden i Östergötland (F. 121).
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en enda landbofogde ansågs tillräcka inom provinsen, och 
nämnda år sammanslogos också de tre fögderier, som dittills 
funnits, till ett. Några år därefter hade hemmantalet ytter
ligare nedgått med ett hundratal, men ökades åter något 
genom indragning under det pågående kriget av danskars 
fasta egendom och andra sakfallsgods. Icke desto mindre 
fingo de småländska arvgodsen 1566 gemensam fogde med de 
östgötska (F. 121). Efter 1572 års skifte lades Johan III:s 
andel i Småland (335 gårdar) till en början under fogden i 
Handbörd och Stranda (F. 138), men fördelades efter 1583 på 
häradsfogdarne. Först i det följande århundradet hör man 
sedan talas om några särskilda kungliga landbofogdar inom 
detta landskap. Under åren 1610—19 förvaltades nämligen 
Gustaf Adolfs arvgods (480 gårdar) av dylika, men deras 
distrikt omfattade då även Västergötland (jämte Dalsland och 
Bohuslän).

Landbofogdar voro:
a) dels i hela Småland, dels (åren 1554—61) i landskapets 

södra del:
F . 168. j C1 . iKoaLasse S k r iv a r e .........................................................................  — 1526

Sven Fris, utn. 1526 ..................................................  1526[— 1529]
Vaste J o e n s s o n .........................................................................  1530— 1531
Nils Joensson, utn. 1531 ..................................................  1532— 1537
Jöran Classon, utn. 1537 273 ..................................................  1537— 1542
Nils Joensson (se k. br. 1543 V ) .......................ånyo 1542— 1543
Mikael Olsson ..............................................................................  1544— 1550
Lars Persson, utn. 1550 ^ .................................................. 1550
Per Andersson.............................................................................. 1551— 1554
Erik A n d ersson .........................................................................  1555— 1557
Sven Jönsson ,.............................................................................. 1558— 1561
Erik Bråvidsson (jfr F. 170) ..............................................  f l 562
Hans Olsson..................................................................................  1563— 1565
Anders Påvelsson .................................................................... 1610— 1614
Nils Albrektsson......................................................................... 1615— 1619

F . 169. b) i landskapets norra del:
Olof Nilsson .............................................................................  1554— 1558
Peder G alle ..................................................................................  1559— 1561

F . 170. c) på Öland sam t i M öre, K on ga  och K in nevald :
Erik Bråvidsson (jfr F. 168)   1559-^1561

De närmaste åren efter 1572 års skifte hade hertig Karl
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för sina småländska gods1 en särskild fogde, Måns Persson, p. 171. 
som emellertid 1579 fick vården även om de hertigliga hem
manen i Östergötland (F. 123), varefter båda provinserna 
utgjorde ett enda landbodistrikt. På samma sätt ingingo 
hertig Johans av Östergötland arvgods i Småland i landbo
distrikt, som sträckte sig utöver flera landskap. Aren 1605 
—12 var nämligen Småland ur denna synpunkt förenat med 
Västergötland (F. 212) och åren 1613—18 med Östergötland 
(F. 124). Inom förstnämnda landskap voro hertigens hemman 
särskilt talrika i Stranda (146) och Handbörd (115), men fun- 
nos även dels på Öland (55), dels i de västra häradena (Sun- 
nerbo 14, Västbo 24 och Konga 13).2 När sedermera efter 
hertig Johans död dennes gods delades mellan konung Gustaf 
Adolf och hertig Karl Filip, lades den senares andel (103 
hela och 48 halva hemman), som uteslutande låg inom Stranda 
och Handbörd, under Strömsrums gård (F. 140), vars fogde 
Nils Pedersson redogjorde för dem åren 1619—21.

VIII. Kyrkogodsen.

I kyrkligt hänseende var Småland under medeltiden delat Stiftsindei- 

mellan två stift, av vilka Växjö till en början omfattade en- mngcn' 
dast Värend, medan landskapet i övrigt tillhörde Linköpings 
stift. Under Gustaf I:s tid undergick stiftsindelningen genom
gripande förändringar dels därigenom att Sunnerbo, Östbo 
och Västbo härad genom k. brevet den 28 juni 1555 tillädes 
Växjö stift, dels genom upprättandet av särskilda superinten- 
dentier i  Kalmar (1555)3 och Jönköping (se k. brevet den 23 
febr. 1558). Av dessa upphörde dock den senare efter den 
enda ordinariens död (1587) och den förra tills vidare ge
nom Kalmar läns sammanslagning med Växjö stift den 2 
febr. 1569, som dock ägde bestånd endast halvtannat årtionde 
eller till dess att en återförening med Linköpings stift kom 
till stånd den 28 sept. 1583, varefter Kalmar superintendentia 
ånyo upprättades den 31 mars 1603. Här må även erinras

1 Hertig Karls arvgods i Småland skulle enligt skiftesbrevet omfatta 304 
hela gårdar. Måns Perssons räkenskaper upptaga emellertid ett antal, som 
visserligen olika år är något olika, men aldrig överstiger 260 (utom 49 halva 
hemman, 8 nybyggen och 4 torp).

4 Hemmanens antal äro uppgivna enligt Yästerg. handl. 1605: N. 13.
8 Fullmakt saknas för M. Peder Caroli, men att han redan 1555 haft över

inseendet över prästerskapet i en del av Småland, framgår bl. a. av k. brevet 
12 okt. s. å.
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Biskops
borden.

a) i Linkö
pings stifts 

Smålandsdel.

om de flera gränsförskjutningar mellan stiften, som påbjödos 
av Karl IX, men sedermera delvis ånyo upphävdes av Gustaf 
II Adolf, innan stiften definitivt fingo den omfattning, som 
de sedan behöllo ända in i nuvarande sekel. Antydda rubb
ningar av den kyrkliga indelningen inverkade dock i intet 
hänseende på de indragna kyrkogodsens administration, då 
dessas förvaltning upphört, innan någon enda av nämnda 
dispositioner hunnit påtänkas eller verkställas. Däremot bör 
skillnaden i ursprung och förvaltning av de andliga egendo- 
marne i de forna medeltida stiften noga fasthållas, emedan 
dessas hemman på flera håll lågo sida vid sida om varandra 
och således eljes lätt kunna sammanblandas.

Sedan Linköpings gårdslän (F. 104) 1537 för några år- 
upphört att vara självständig förvaltningsenhet, fördelades 
Linköpings biskopsbords egendomar inom Småland på flera 
fögderier. Antalet hemman kan beräknas till omkring 200.1 
Av dessa lades större delen eller samtliga gårdar inom det 
egentliga Kalmar län och Södra Vedbo härad under fogden 
på Grönskog (F. 168), som 1540 redovisade dem på följande 
sätt:

Rättaredömen Härad Socknar Antal
gårdar

Fagerbäck . . . . A speland . . . . G årdveda........................... 19

Hessleby . . . . . S. Vedbo . . . . H e s s le b y ........................... 24

Ljungby .................. S. M ö r e .................. Ljungby och Hossmo . . 22

Brodersryd . . . . > .................. » ........................... 22

N y t o r p .................. N. M öre .................. R y s s b y ............................... 5

N ä s h u lt .................. Östra ...................... N äshult............................... 19

Hvetlanda . . . . J> ...................... Hvetlanda........................... 6

Summa 1172

Samtidigt funnos på Öland 32 landbor, vilkas landgille 
uppbars av Arvid Västgöte (F. 172), som till och med 1541

1 Enligt 1533 års undervisning om rikets ränta voro hithörande biskopsgods 
inom Småland visserligen blott 160 (jfr D. 1: s. 381), men däri äro ej inräk
nade hemmanen på Öland och 1 Östra härad, tillsammans med vilka antalet 
enligt 1543 års summarum för Linköpings stift, jämfört med Smål. handl. 
1546, steg till 212, av vilka dock tretton då voro öde och två nyupptagna.

2 Enligt 1543 års Summarum var antalet 133, vilken siffra får sin förkla
ring genom de däri ingående ödebol och nybyggen, vilka omnämnts i föreg. 
not.

VIII. Kyrkogodsen (F. 172— 176). 77

var fogde för samtliga kyrkohemman på denna ö och i Möre 
'härad, men från 1542 fördelades biskopsbönderna pä de bärads- 
fögderier, inom vilka de voro belägna.1 En dylik fördelning 
hade redan tidigare ägt rum med landborna i Vista (11) och 
Sunnérbo (4) härad och kom efter 1543 till stånd med biskops
bönderna även i Tveta härad, vilka dessförinnan till ett an
tal av 22 ingått i Måns Svensson [Sornmes] förläning (jfr 
•ovan s. 48). Därutöver återstod endast Ströja rättaredöme på 
Visingsö,2 som till 1550 lydde under fogden över Alvastra och 
Skänninge klosterlandbor (F. 127), men den 19 april sagda år 
jämte hela ön förläntes till Sten E riksson  [Leijonlmfvud] 
(jfr ovan s. 52).

I  motsats mot förloppet i Linköpings stift indrogos biskops
bönderna i Växjö stift ej omedelbart efter reduktionen. En
ligt ett kontrakt den 2 sept. 1527 skulle nämligen biskop 
Ingnmar och hans kapitel emot en taxas erläggande fortfarande 
få behålla den ränta och de gods, som de dittills hade haft, 
med undantag av vad som kunde dem med rätta fråndömas 
av donationer, tillkomna efter konung Karls räfst, och den 
11 nov. 1530 gjordes en liknande överenskommelse med biskop 
Jöns Boetii. Under loppet av 1530-talet befinnes ejnellertid 
detta oaktat biskopsfodringen redovisad av en kunglig fogde, 
som före 1537 även fått rätt att uppbära sakören av Växjö 
stad och stift (F. 174). I början av 1540-talet disponerade 
kronan jämväl Kronobergs slott jämte underlydande hemman, 
som den 11 juni 1543 förläntes till Jöran Jönsson [Svan]. 
Denne innehade dock endast 59 biskopsgods eller omkring 
tre femtedelar av hela antalet. Efter hans död fick Nils 
Birgersson [Rosengvist] befallningen i Kronobergs län och 
redogjorde därefter till och med 1557 även för biskopsgodsen, 
soui då hade följande antal och fördelning:"

1 I Norra motet (F. 146) funnos 27 och i Södra motet (F. 147) fem landbor.
2 Namnet Ströja, som numera ej finnes kvar på Visingsö, bars av den ena 

av de två socknar, mellan vilka ön under medeltiden var delad. Till råttare- 
dömet hörde tio hemman på Visingsö, men dessutom feru gårdar inom Var- 
tofta härad i Västergötland, till vilket landskap Linköpingsbiskopens Besitt
ningar således sträckte sig.

3 Smål. handl. 1545: N. 5. Jfr dels en odat. längd (trol. från 1530-talet) 
över landbönder under biskopssätet Kronoberg, vilken upptager 146 landbor, 
dels Smål. handl. 1540: N. 5, som innehåller Kristoffer Bagges redovisning 
för fodringen av bl. a. 109 biskopshemman inom det egentliga Växjö stift, i 
vilket antal dock då inräknas jämväl Getasjö prebende (9 landbor), som eljest 
plägade bokföras bland probendegods, ehuru det disponerats av biskopen.

b) i Växj 
stift.
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Härad Socknar Antal
landbor

a) inom  V ä x jö  sti ft:

Kinnevald ........................... Växjö, Öjaby och Hvembo m. fl. (6) 48

A l l b o .................................... Virestad och Skatelöf m. fl. (4) . 13

N o rrv id in g e ...................... Gårdsby och Tolg m. d. (4) . . . 8 :

Uppvidinge........................... N ottebäck............................................. 10

K o n g a .................................... Visscfjärda, Långasjö och Furuby l
m. fl. ( 5 ) ........................................ 24 103

b) utom  s t i f te t :

V ästbo.................................... Bolmsö (13) och Unnaryd . . . . 14

Ö s t b o .................................... R ydnholm ............................................. 4

V ästra .................................... H u lt s jö ................................................. 10

Y d re........................................ Torpa ...................................................... 13 41

Summa 144

Antalet höll sig tämligen konstant till början av 1550- 
talet, men minskades något nnder detta årtionde genom av
söndringar till förmån för arv och eget. Så vederkändes 1552  
Bolmsö 'rättaredöme under Hammars gård (F. 167), i Västra 
rappades 1557 tre hemman, och följande år gingo de forna 
biskopsgodsen i Ydre samma väg. Men ännu 1558, då Nils 
Birgersson avgått, tillhörde 122 biskopsbönder hans befall
ning, som då delades mellan flera fogdar. Av dessa var en 
(Staffan Andersson) tillsatt för vården av de andliga godsen 
inom hela Kronobergs län (F. 174), men hans verksamhet 
räckte blott ett år, och från 1559 redovisades även detta slags 
hemman av häradsfogdarne.1

Om de olika slagen av biskopsgods i Småland hopföras 
i en summa, visar det sig, att hela antalet i överensstäm
melse med ovanstående redogörelse i förra hälften av 1540- 
talet steg till något mera än 350. Genom överflyttning till 
arv och eget ändrade före 1560 omkring en tredjedel av dessa 
hemman natur, och vid slutet av Gustaf I:s regering återstodö

1 Då Östbo var förlänt, förvaltades därvarande hemman 1559 av fogden i 
Allbo (F. 151). Däremot ingingo biskopsgodsen i Västra härad i Karl Hol
gersson [Geras] förläning 1562 (Smål. handl. s. å. N. 27).
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således något mera än 200, som då häradsvis förlädes under 
den ordinarie kronobetjäningens förvaltning.1

När år 1543,2 såväl Växjö domkyrkas landbor (se nedan s. 
84) som därvarande kapitels prelaturer, kanonier och pre- 
benden indrogos till kronan, varvid undantogos uttryckligen 
fyra av de sistnämnda, som sägas varit tidigare förlänade 
och fortfarande fingo behållas av sina dittilisvarande inne
havare. Någon redovisning för landgillet finnes dock ej i be
håll förrän 1545.3 då åtskilligt flera prebenden än de ovan
nämnda visa sig blivit förlänta. Återstoden förvaltades emel
lertid vid samma tid av Nils Birgersson i hans egenskap av 
fogde på Kronoberg och delade sedan öden med Växjö biskops
gods (se ovan s. 77 f.). Prebendenas namn och storlek samt 
hemmanens belägenhet framgå av följande översikt, som visar 
kapitelgodsens omfattning dels kort efter indragningen (1545.), 
dels i slutet av 1550-talet (1558):

Prelat ur er och 
prebenden Härad Socknar4,

Antal
landbor

1545 1558

I
Kinnevald . <j Växjö (2), Dänningelanda (5) 

och Hvembo (2 ) ..................
|

1. Prsepositura . . < Allbo . . . S k a te lö f.................................... 1 18
18

l Konga . . Ö. Torsås (5) och Tegnaby (3) J
2. Archidiaconatus5 ? ? ? ?

Transport 18 18

I Enligt 1543 års summarum voro Linköpings biskopsbords hemman inom 
Småland 212. Läggas härtill 141 Växjö biskopsstols bönder uppstår ett antal 
av 356, varmed bör jämföras F orssells siffra i a. a., Bil., s. 22, som är 367 
med frågetecken. Fråndragas emellertid från dessa 356 de 143, som tillförts 
arv och eget (se föreliggande arbete D. 1: s. 84), återstå 213, vilket ännu bättre 
stämmer överens med Forssells uppgift (s. 291, att antalet 1560 skall hava 
varit 214. Genom Erik XIV :s reduktionsåtgärder steg antalet ånyo och var 
enligt 1566 års mantalsregister 252. (Forssell, s. 35.)

II Se k. brevet 17 aug. 1543 (Gust. I Reg., D 15: s. 493).
8 Ett undantag utgör S. Annse prebende, vars årliga ränta enligt Smål. 

handl. 1540: N. 5 uppbars av fogden Kristoffer Bagge (F. 174).
4 Siffrorna inom parentes efter sockennamnen angiva antalet landbor 1558 

inom varje socken, där desse voro flere än en.
8 Ärkedjäknedömet, som 1543 fortfarande var förlänt och då ej indrogs till 

kronan, redovisas ej i de följande årens räkenskaper, som således ej upplysa 
om hemmanens antal och belägenhet.

Växjö kapi
tels gods.
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Pre1aturer och 
prebenden Härad Socknar1

Antal
landbor

1545 1558

Transport 18 18
/ Kinncvald . Växjö och Skatelöf . . . . .

Allbo . . . Slätthög (2) och Qvenneberga

3. Preb. Annae.. .. '
Konga . . | 

Norrvidinge j

Ljuder (3), Långasjö, Tbrsås 
cch T e g n a b y ......................

Tolg (3), Gårdsby (2), Berg 
och Asa . . . . . . . . .

26 21

Uppvidinge H elleberga...............................

Östra . . . Alsheda och Myresjö . . .

4. Preb. Getasjö . Uppvidinge Algutsboda ............................... 9 9

Kinnevald . j
Växjö (2), Bergunda, Öja, 

Tofta (2), Tävelsås (3) och 
Hvembo ( 9 ) ......................

5. Preb. Katarinse /
Allbo • ■ j 

Konga . . |

Virestad (10) och V. Torsås
( 2 ) ........................................

Ljuder, Nöbbeled och Teg
naby .........................................

34 37

Norrvidinge Berg ( 2 ) ....................................

Uppvidinge Dädesjö och E k e ..................

f Kinnevald . Växjö och Hvembo (5) . .
6. Preb. Olavi . . <

Konga . . | Linneryd (4) och Väckelsång 
(2).............................................. I 12

12

7. Preb. Blädinge Allbo . . . Vislandå (2) och Blädinge . 3 3

8. Preb. corporis 1 
Christi . . . j

Konga . . 

Norrvidinge

Väckelsång och Tegnaby . 

Berg-och Asa ......................
1 9

8

Uppvidinge Nottebäck (3) och Lenhovda 1
Allbo . . . Moheda ....................................|

9. Preb. Johannis / Konga . . | Hemmesjö (3), Väckelsång 
(3) och Torsås . . . . ' . . 15 14

Norrvidinge Gårdsbv ( 5 ) ...........................

Uppvidinge Lenhovda ............................... ,

10. Preb. Trinitatis2 Allbo . . . | Virestad (5) och Stenbrohult 
(10) . . . . .  . . . . . . . } 14

15

11. Preb. Nibbele . Konga . . j Långasjö (2), Nöbbeled (5) 
och T orsås........................... k 7

8

Transport 147 145

rl Se not 4 sid. 79.
2 Preb. Trinitatis benämndes även >Diö län» efter Diö bruk i Stenbrobults 

socken.
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Prelaturer och 
prebenden

|

Härad Socknar1

Antal
landbor

1545 1558

i Transport 147 145

42. Preb. Sacristij . Norrvidinge 2 2

Kinnevald . j Kalvsvik (4), Dänningelanda 
(2), Växjö och Öjaby . .

13. Preb. animarum < Allbo . . . | Moheda (5), Stenbrohult, 
Vislanda och Slätthög. . > 28 28

Konga . . |
Ljuder (31, Elmeboda (3), 

Nöbbeled (3), Väckelsång 
och T orsås ...........................

14. Papegodsen2 . . |

Allbo . . . | 

Konga . .

Skatelöf (2), Torsås och Vi
restad ....................................

Hemmesjö och Elmeboda (6) L 12

1Norrvidinge A s a ............................................. 1

Säger 177 187

Ehuru det är möjligt, att ovanstående hemman, i likhet 
med förhållandet inom andra stift, voro fördelade i rättare- 
dömen, sakna räkenskaperna uppgifter härom.3 Flertalet preben- 
den innehades emellertid av enskilde ända inpå 1550-talet, då in
delningen i rättarelag även på andra orter i allmänhet ej längre 
kommer till synes i räkenskaperna. Fogden N ilsB irg e rsso n  
fick sålunda 1545 (jfr k. brevet den 19 febr. 1546) Katarinse 
prebende, som dessförinnan innehafts av Mr Jöns Grrönlöff, 
och som sedan ej återföll till kronan förrän 1558. Prebenda 
animarum var anslaget till Växjö hospital, från vilket det 
igenkallades 1552, och kort förut revocerades tre prebenden 
(Johannis, corporis Christi och Trinitatis), vilkas ränta dess
förinnan uppburits dels av två andlige, M:r Hans och N ils 
Bokbindare i Växjö, dels av Isak B irgersson  [Hjort] till 
Elmtaryd. Däremot blevo de förfoganden, till följd av vilka 
såväl domprosteriet som prebenda Olavi undantogos vid de 
övriga kapitelgodsens indragning 1543, ej i kraft längre än

1 Se not 4, sid. 79.
2 Rörande Papegodsen, som först från och med 1550 uppföras i jordeboken som 

prebendegods (tidigare äro de rubricerade som frälse), se k. brevet den 28 okt. 1580.
3 Det kan också ifrågasättas, huruvida icke skäl kunna anföras för sannolikhe

ten av att en sådan organisation här befunnits onödig, eftersom de andliga godsen 
inom Kronobergs län på 1540-talet icke stodo under någon särskild förvaltning. 
Utom i de fall, då vissa av dem voro bortförlänta, lydde de nämligen omedel
bart under samme fogde, som hade uppbörden även från skattehemmanen.

6 — 182356. Meddel. från Riksarkivet 2: 6. Almquist. Lokalförvaltningen, D. 2 •
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till 1546, då de återkallades från herr Gam m al i Växjö och 
skolmästaren därsammastädes, N ils Knutsson. Beträffande 
ärkedjäknedömet, som icke heller reducerades 1543, är där
emot ingenting känt uijfier de följande åren. Till lättnad av över
sikten hava ovanstående uppgifter sammanförts i följande tabell:

År

A
rchidiaconatus

P
rsepositura 

j

P
reb. A

nn se

P
reb. G

-etasjö

P
reb. B

lädinge

P
reb. N

ibbele

P
reb. 

Sacristij

P
reb. 

O
lavi

P
reb. Johannis

P
reb. corporis C

hristi

P
reb. trinitatis

P
reb. anim

arum

CDF-
wpc+-P
5’03

P
apegodsen

År

1543 a) b) c) c) c ) c) c) d) e) nu nu b) i) Oj 1543
4 nu b) nu nu nu nu nu d) e) nu nu b) 0 nu 4
5 nu b) 151 151 151 151 151 d) e) f ) s) b) k) nu 5
6 nu 151 151 151 151 151 151 151 d) f) e) b) k) nu 6
7 nu 151 151 151 151 151 151 151 d) f) g) b) k) nu 7
8 nu 151 151 151 151 151 151 151 d) f) g) h) k) nu 8
9 nu 151 151 151 151 151 151 151 d) 0 g) b) k) nu 9

1550 nu 151 151 151 151 151 151 151 d) f) g) b) k) 151 1550
1 nu 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 b) *) 151 1
2 n̂ 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 k) 151 2
oO nj 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 k) 151 3

4 nu 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 k) 151 4
5 nu 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 k) 151 5
6 nu 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 k) 151 6
7 nu 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151 k) 151 7
8 nu 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 8

9 nu ) Hemmanen fördelade på härads fögderierna allt efter belä- J 9
1560 nu j genheten 1 1560

a) Var förlänt, men okänt till vem.
b) Förlänt till herr Gammal i Växjö. Rör. tidigare förläning se Gust. I 

Reg., D. 7: s. 399.
c) Innehades fortfarande av domkapitlet, tills det indrogs 17 aug. 1543.
d) Förlänt till Nils Knutsson, skolmästare (sedan ordinarius) i Växjö. Jfr 

konfirmationen 19 juni 1553, som ej kom till verkställighet i någon avkortning.
e) Förlänt till Mäster Hans i Växjö
f) » » Nils Bokbindare, predikant i Växjö. Rör. tidigare förläning

se Gust. I Reg., D. 7: s. 251. Se även k. brevet 13 maj 1551.
g) Förlänt till Isak Birgersson [Hjort till Elmtaryd].
h) » » Växjö hospital. —  i) D:o till M:r Jöns Grönlöff, dekan i Växjö,
k) » » Nils Birgersson [Rosenqvist], fogde i Kronobergs län. Se k.

breven 19 febr. 1546 och 31 juli 1550.
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Av dessa uppgifter framgår, att åtta prebenden (av tretton)
1545 voro förlänta, men att effcer 1551 detsamma är känt blott 
om ett enda. När Staffan Andersson (F. 174) 1558 övertog 
förvaltningen efter Nils Birgersson (F. 151), var hela gods
komplexet (ärkedjäknedömet undantaget) kronan behållet, och 
under den föregående tiden hade anmärkningsvärt nog även 
hemmanstalet förblivit så gott som konstant. Sistnämnda för
hållande får sin förklaring av det faktum, att några Yäxjö- 
kapitelgods ej ingingo i arv och eget.

Yid sidan av de egentliga småländska kapitelgodsen för- Kalmar stads- 
tjäna att omnämnas de gods, som tillhört olika prebenden 
vid Kalmar stadskyrka. Denna intog i vissa hänseenden en 
ställning, som gjorde den jämbördig med domkyrkorna, redan 
innan den kringliggande orten bildat ett eget stift. Det är 
dock icke mycket mera än namnen, som är bekant om dessa 
andliga stiftelser. Genom k. hrevet den 13 augusti 1534 fick 
Knnt Skrivare »prebendam trium regum och animarum, lig
gandes i Kalmar, med allt det därunder ligger», och den 20 okt. 
följande år blevo den heliga Barbaras samt apostlarne Petri 
och Pauli prebenden därstädes anslagna till underhåll åt 
kyrkoherden Jöns Petri, som behöll dem till sin död i förra 
hälften av 1550-talet. Densamme fick i febr. 1542 dessutom 
till prästgård för sig och sina efterträdare den gård i staden, 
som förut tillhört prebenda corporis Christi, och 1543 fick 
skolmästaren Peder Esberni en tomt, som legat under S-. Olavi 
prebende i Kalmar. De prebenden, som därefter ännu voro 
lediga,1 skulle enligt ett k. brev av september 1544 få dispo
neras av borgerskapet till kyrkans byggnad. Yid sistnämnda 
tillfälle omtalas, att en undervisning om dessa prebendens 
ränta avlämnats till konungen, som uttryckte sin förvåning 
över den ringa avkastningen, »efter de skola för prebenden 
räknade vara». Då detta register ej synes vara i behåll och 
då till följd av omnämnda disposition hithörande egendomar 
undandrogos kronans förvaltning, kunna några fullständiga 
uppgifter om prebendegodsens belägenhet och omfattning på 
1540-talet icke meddelas.2

1 Vilka dessa prebenden varit, omnämnes väl ej i detta sammanhang, men 
av 1546 års förläningsregister framgår, att Magdalenae, Laurentii, Nicolai, be- 
atae virginis ocb Simonis prebenden då voro förlänta till Kalmar kyrka.

2 Enligt 1540 års Summarum bade Magdalense prebende fem hemman i Möre, 
vilka fortfarande redovisas i 1546 års räkenskap. Enligt sistnämnda källa 
tillhörde åtta hemman inom samma härad preb. trium regum, ett S. Peters
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Växjö dom
kyrkogods.

liemman.

Bättre kända är o Växjö domkyrkas egendomar, som 1545 
lydde nnder fogden i Kronobergs län (F. 151) till ett antal 
av 93 och sedermera delade öden med biskops- och kapitel
godsen. Belägenheten framgår av följande översikt:

Härad Socknar1
Antal landbor2

1545 1558

Kinnevald . . >| Växjö (2), Öja, Skatelöf (3), Tävelsås, Kalvs
vik (3) och Hvembo (9 ) .................................... 19 19

Allbo . . . .  |
Torsås (4), Virestad (3), Stcnbrohult, Blä- 

dinge, Skatelöf (2), Kvenneberga (2), Mistel- 
ås (2) och M oheda............................................. 16 16

Konga . . . .  |
Hemmesjö (10), Hovmanstorp (3), Ljuder, 

Långasjö (7), Elmeboda (2), Nöbbeled, 
Väckelsång, Torsås (2) och Tegnaby (2) . 29 29

Norrvidinge . Berg (4), Tolg (4) och Gårdsby (8) . . . . 17 16

Uppvidinge . j Asheda (6), Algutsboda, Dädesjö (2) och Eke 
( 2 ) ............................................................................ 11 11

Sunnerbo . . Agtfnnaryd ..................................................• . . 1 1
Summa 93 92

I de beräkningar över hemmantalet i iket 1540—43, som 
Forssell offentliggjort, angives antalet klosterhemman i Små
land till 861. Denna siffra är dock icke exakt, ty dels ingå 
icke däri de gårdar, som fnnnos i de fyra närmast Växjö 
belägna häradena, från vilka uppgifter för ifrågavarande år 
saknas,3 dels medräknas 26 mantal i Ydre (och Kinda), vilka 
i enlighet med den av mig följda planen i nu föreliggande 
arbete böra sammanföras med Östergötland. Icke desto mindre 
kan den tjäna till en approximativ kontrollsiffra, då det gäl
ler att från synpunkten av de särskilda klostrens besittningar

och fem ett eljes icke omnämnt S. Jörans prebende. Jfr N. J. L ö f g b e n , Kal
mar och dess stift i Småland, H. 1 (1828): s. 81 ff., och G. V. Syl  v a n d e r , Kal
mar slotts och stads hist., Afd. 2, D. 3 (1865): s. 96 ff., varest redogörelser lämnas 
för Kalmar kyrkas altaren och därvid under medeltiden fästade prebendestiftelser.

1 Siffrorna inom parentes efter sockennamnen angiva antalet landbor 1558 
inom varje socken, där dessc voro flere än en.

2 Olikheten i antalet landbor 1545 och 1558 får sin förklaring av ett hem
mans överflyttning till arv och eget. Se D. 1: s. 85.

3 Enligt Smål. handl. 1548: N. 11 var dock antalet klosterlandbor i dessa 
härad mycket ringa. I Allbo funnos nämligen blott två Nydala-, i Konga två 
Skänninge- samt i Norrvidinge en Vadstena- och två Nydala-bönder, medan i 
Kinnevald inga dylika hemman redovisas. Tilläggas dessa sju landbor till 
Forssells siöra, sedan Ydrebönderna frånräknats, framkommer en summa av 
842 som det rätta jämförelsetalet.
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vart för sig få fram en summa för hela landskapet. En verk
ställd undersökning av denna art har givit till resultat, att 
inemot 900 hemman med känd belägenhet inom Småland kun
nat Redovisas såsom en gång tillhöriga olika klosterstiftelser. 
Slutsumman framkommer som resultat av följande beräk
ning, som bör jämföras med nedanstående uppgifter rörande 
vart kloster för sig:
a) Vadstena: på Öland ...... ................................................................................. 56

i ö v r ig t .............................................................................................. 245 301
b) Alvastra: på Ö l a n d .......................................................................................  25

i Kalmar lä n .....................................................................................  5
i övrigt (jfr D 1: s. 3 9 3 ) ..........................................................  59 89

c) Skänninge: på Ö lan d.......................................................................................... 27
i övrigt (jfr D. 1: s. 3 9 4 ) ...................................................... 114

d) K a lm a r .............................................................................................................................  3
e) Kronobäck......................................................................................................................... 23
f) N y d a la ................................................................................................................................. 252
g) Växjö, Eskilstuna, Vreta, Roma, xAskaby och Riseberga...........................  89

Summa 898

I detta antal ingå då jämväl de småländska hemman, 
som ägts av de inom Östergötland belägna klostren och för 
vilka delvis tidigare redogjorts (D. 1: s. 389—395) i den ut
sträckning, som betingats av deras samhörighet med de stora 
östgötska landbofögderierna. I de delar av Småland, som lågo 
mera aflägset från Östergötland, hade emellertid samma klo
ster andra hemman, som ingingo i andra fögderikombinationer.

Yad då först beträffar Vadstena, tillhörde sålunda detta 
klosters egendomar på Öland 1540 det landbofögderi, bestå- a) Vadstena, 
ende av olika slags andliga gods på denna ö, som omhänder- 
hades av Arvid Västgöte (F. 172). Sagda år uppgivas hit
hörande gårdar hava utgjort 56.1 För de 46 landbor däremot, 
som klostret ägt i Tjust, Kinda och Ydre, är redan tillförene 
redogjort (D. 1: s. 391), emedan de 1546 överflyttades till ett 
Östgötafögderi (F. 126). Men tidigare hade även dessa haft 
samma förvaltning som övriga Vadstena klostergods i Småland, 
vilka 1545 hade gemensam fogde med samma klosters väst- 
götahemman, men därefter skildes från dessa och tillädes de 
olika häradsfogdarne. Sagda år, som således är det sista, 
under vilket redovisningen för de småländska Vadstenagodsen 
är samlad i en och samma räkenskap (Vg. handl. 1545: N. 1),

1 Summarum för LinköpiDgs stift 1540. Arvid Västgötes räkenskap, som 
enligt registret varit signerad Smål. handl. 1540: N. 13, finnes ej i behåll.
Enligt häradsräkenskaperna 1546 var motsvarande tal 58, varav 54 i södra 
motet.
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be stodo dessa av följande 21 rättaredömen, vilkas omfattning 
och utsträckning framgå av nedanstående tabell:

Rättaredömen Härad Socknar Antal ktndbor

Vårdnäs1 . . Kinda . . . j Vårdnäs (3), Kettilstad och 
Hägerstad (2 ) ........................... 6

Axhult1 . .

[

» . . .

Ydre. . . . {

Horn (3) och V. Eneby (4) . 

Asby (6), Askeryd (13) och N.
. 21

7

Bubbetorp1 . < Vi ( 2 ) .........................................

1 S. Vedbo . . Ingatorp ......................................... 1 22

Västervik1 . Tjust . . . Gamleby (8) och Dalhem . . 9

Djursdala . Sevede . . . j Djursdala (3), Frödinge (2), 
Vimmerby (2) och S. Vi (2) 9

Hagelsrum . Äspeland . . j Hvena (6), Målilla (14), Mör- 
lunda (6) och Lönnberga 27

Högsby . . Handbörd . H ö g s b y ........................................ 11

Mönsterås . Stranda . . M ön sterå s.................................... 10

1 N. Möre . . D ö r b y ............................................. 7
Ebbetorp . . <

S. Möre . . | Ljungby (4), Mortorp (2), Våx-
15l torp och Arby ...................... 8

Beckatorp . Östra . . . Kråkshult (7) och Karlstorp . 8

'Mugebo . . » . . . K orsb erg a .................................... 6

Algutsboda . Uppvidinge . j Algutsboda (21) och Helleberga 
( 4 ) ............................................. 25

| Dädesjö (10) och Nottebäck (2) 12

Dädesjö . . < Konga . . . Väckelsång.................................... 1

1 Västra . . . R am kvilla '.................................... 1 14

Grimered . . » . . . A lm esåkra.................................... 1
S. Vedbo . . Eksjö (3), Solberga (4) och Hult 8

N. Vedbo . Bälaryd (3) och Marbäck (3) . 6 15

Boatorp . . • ■{
Linderås (11), Adelöf (2), V i

reda (3) och Frinnaryd . . 17

Drumstorp . > S ä b y ............................................. 23

Hof . . . . Vista . . . -j Ölmestad (4), Skärstad (6) och 
Grenna .................................... 11

Tveta . . . Sanda och Svartarp (2) . . . 3 14

Siggetorp ’ . . . {
Jerstorp (3), Bankeryd (3) och 

Lj ungarum................................ 7

Transport 245

1 Växlingen av rättaredömenas namn illustreras genom den förändring samt
liga rättarelag i Kinda, Ydre ocli Tjust undergingo åren 1545— 46, i det att 
Vårdnäs och Axhult sistnämnda år sammanslagits till Skillberga, Bubbetorp 
blivit Skavetorp och Västervik fick namnet Ullevi. Se D. 1: s. 391.
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Rättaredömen Härad Socknar Antal landbor

Transport 245

Höreda . . Tveta . . . |
Lekeryd (3), Barkeryd (3), Ög- 

gestorp (8), Rogberga (2) och 
N ä s s j ö .................................... 17

Ås . . . . Västbo . . . | Ås (2), Kållerstad, Torskinge 
och Forsheda........................... 5

Fållinge . . •
Villstad (5), Färgaryd (2), Bur- 

seryd (4) och Båraryd . . 12

Säger 279

Fråndragas ovanstående 34 hemman i Kinda och Ydre, samttill- 
läggas de 56 landbor på Öland, som tillhörde annan förvaltning, 
blir summan av Vadstenagods i Småland 301, en siffra som gan
ska nära överensstämmer med de särskilda häradsräkenskaperna.

Åven Alvastra och Skänninge kloster hade egendomar utan- b-c) Alvastra 

för de gränser, inom vilka de egentliga klosterlandbofogdarne 0CQi^ eai1" 
(F. 127) utövade befallningen. De av dessa hemman, som 
lågo på Öland, lydde nämligen åren 1540—42 till ett antal 
av 25 Alvastra- och 27 Skänningegods under kyrkolandbo- 
fogden Arvid Västgöte (F. 172), men från 1543 under härads
fogden. Av förstnämnda klosters fåtaliga landbor (5) i Aspe
land, Handbörd och Möre uppbars fodringen 1540 av respektive 
häradsfogdar. För förvaltningen under de följande åren har 
redogjorts i detta arbetes första del (s. 395). Här bör endast 
tilläggas, att de landbor, som voro bosatta på det småländska 
fastlandet, till största delen redan 1546 även med avseende 
på landgillet redovisades häradsvis.1 Av de kloster, som till- d) Kalmar, 
hörde Småland i egentlig mening hade Kalmar nunnekloster 
redan 1504 uppgått i Skänninge, och dess egendomar inför
livats med det sistnämndas.2 Munkklostret fanns däremot 
kvar vid reduktionen, som tillförde kronan dess jordagods.
Dessa torde aldrig varit särdeles många. Är 1540 redovisade 
Arvid Västgöte blott tre hemman, som förut hithört. De 
voro belägna i Ryssby socken (Norra Möre).

1 I Östra härad uppbar dock landbofogden (F. 127) 1546 års landgille, men 
efter detta år hade denne i Småland kvar blott Ryds rättaredöme, om vilket 
se D. 1: s. 394 f.

2 Se Sylvander, Kalmar slotts och stads hist. 2: 3, s. 185 ff., där en längd 
meddelas över klosterhemmanen. Av denna framgår, att dessa voro belägna 
dels på Öland, dels i Möre. De utgjorde alltså de delar av Skänninge klosters 
från moderklostret mest avlägsna besittningar, som 1540 dels lydde under 
Arvid Västgöte (F. 172), dels tillhörde Svartingstorps och Gunnetorps rättare
dömen i Hans Skrivares befallning (F. 125). Jfr D. 1 : s. 394.
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Kronobäck. Kronobäcks kloster (Stranda kärad) reducerades i slutet av 
1520-talet under föregivande, att detsamma från begynnelsen 
aldrig varit ämnat till något uppehälle för munkar ock där
för borde ombildas till hospital, vartill det egentligen var 
avsett (k. breven 1 sept. 1527 ock 26 maj 1529). Underly
dande hemman, av vilka ej flera omtalas än de 22, som lågo 
i Mönsterås’ socken, jämte en gård i Ryssby socken, lades 
emellertid under konungens fogde på Grönskog (F. 168) ock 
vederkändes sedermera till arv ock eget (se ovan s. 69). De 
forna klostergodsen ingingo längre fram (1568) i det Sten
bockska frikerreskapet (jfr ovan s. 19 f.).

f) Nydala. Genom k. brevet den 2 aug. 1527 fingo Truls Skrivare till 
Ravenäs ock Peder Skrivare befallning att inventera Nydala 
klosters egendom i löst och fast, varjämte den senare förord
nades till administratör. Redan den 8 sept. samma år blev 
klostret dock förlänt till den förstnämnde, som 1528 innehade 
detsamma jämte dess underlydande landbor, av vilka han 
fått rätt att uppbära även kungliga sakören. Men den 4 
mars 1529 fick Nydala en ny innehavare i fogden Gottfrid 
Sure, som emellertid kort därefter blev ihjälslagen av upp
roriska bönder. Hans efterträdare blev i september samma 
år Gudmund Persson [Slätte], som för denna förläning åtog 
sig en årlig avgäld av två läster smör, vilken utbyttes mot 
trettio ungerska gyllen enligt kontrakt den 25 sept. 1533. 
Landborna blevo sedan genom k. brevet den 7 juli 1536 för- 
länta till Johan Turesson [Tre rosor]. Först från dennes 
tid föreligga om hemmanens antal ock belägenhet uppgifter, 
som dock till följd av källornas defekta beskaffenhet icke äro 
alldeles tillfredsställande ock dessutom ej giva någon full
ständig kännedom om den forna klosteregendomens omfatt
ning, emedan veterligen åtskilliga gods dessförinnan från- 
känts densamma.1 I det register över mantalet av Johan 
Turessons förläning, som till större delen finnes bevarat från
1545,2 var emellertid hela antalet Nydala klosterlandbönder 
då 252, fördelade i tio rättaredömon på sätt som följer:

1 Se härom k. brevet 2 okt. 1531, varigenom Påvel Birgersson [Hjort till 
Elmtarvd] fick rätt att från Nydala igen börda ett tiotal gårdar. Jfr k. brevet 
17 april 1540, i vilket K. Maj:t i byte med Tord Bonde avhände sig jordegen
dom, som tillhört bl. a. Nydala kloster.

2 Smål. handl. 1545: N. 12 innehåller dels en längd över a lla  Nydala 
klosterlandbor, som dock är defekt för Västra härad, dels en årlig ränta över 
det sistnämnda, ur vilken alltså uppgifterna för detta härads vidkommande 
kunna kompletteras. Jfr Forssell, a. a , Bil., s. 19, not 7, vars uppgift rör. 
Västbo (med dess enda landbo) härad emellertid är alldeles vilseledande.
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Rättaredömen Härad Socknar Antal landbor

Nydala . . Västra . . . N y d a l a ........................................ 28

Vrigstad . . Vrigstad (38) samt Svenarum 
och Malmbäcks fjärding (27) | 65

?
’  "1Hjälmseryd (2), Ljunga (5), 

Hylletofta (5), Bringetofta 
(4), Vallsjö (4) och Sandsjö 1 21

Ödestuga . . j
Tveta . . .

Ödestuga (9) och Malmbäck (3) 
Nässjö ( 2 ) .................................... I 14 128

Hundshult . j Mo . . . .

Rogberga m. fl. ( 4 ) .................. } 8

Fryeled . . Östbo . . . F r y e le d ........................................ 18
Hagshult . . > . . . H agshult..................- .................... 14

Mölnetorp . » . . . Tofteryd (14), Byarum (9), 
Bondstorp (2) m. fl. (3) . . 28

)
Rydaholm . <

# ■ • ■{
Västbo . . .

Rydaholm (9). Kävsjö (7), Vär
namo (5) m. fl. (2) . . . .

Å s ................................................. i 251Allbo . . . Slätthög ........................................ ) 85

Lillarp . . Sunnerbo . . j
Annerstad (9 med Skeens ål

fiske), Agunnaryd (2), Lid- 
hult m. fl. ( 7 ) ......................

18

Alsheda . . Östra . . |
Myresjö (3), Alsheda (2), Nye 

(3), Korsberga (2), Lemnhult 
m. fl. ( 3 ) .................................... 1 .

13

Summa1 252

Ehuru ombyte av läntagare ifrågasattes 1544,2 behöll Johan 
Turesson Nydala klosterlandbor under så gott som kela 1540- 
talet. Visserligen förordnade K. Maj:t den 24 febr. 1546 om 
deras förläggande under en påtänkt avelsgård vid Jönköping, 
men den tillämnade fogden därstädes, Peder Nilsson, kom 
aldrig att tillträda denna syssla, utan kvarblev i sin förra 
befattning som fogde i Östra och Uppvidinge kärad. Som 
sådan kade kan från 1547 även uppbörden av åtskilliga land
bor i Västra kärad, men till dessa körde ej Ny dalabönderna, 
som Johan Turesson behöll, till dess att Sten Eriksson [Leijon- 
hufvud] den 29 mars 1549 fick övertaga samma förläning (jfr

1 Att Nydala även utom Småland besatt fast egendom, som ej ingår i här 
meddelade översikt, framgår bl. a. av k. brevet 13 april 1559, där en klostrets 
gård i Vadstena stad omtalas.

2 Se k. brevet 2 aug. 1544 till Axel Eriksson [Bielke], som begärt bl. a. 
Nydala kloster i förläning.
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konfirmationen den 23 maj 1550). I slutet av 1550-talet veder
kändes emellertid omkring en tiondedel av de forna kloster
hemmanen till arv och eget,1 och 1559 indrogos de övriga till 
kronan,2 varvid de fördelades efter belägenheten på de olika 
häradsfögderierna.

Utom ovanstående hade flera andra kloster ströhemman inom 
Småland.3 I Tveta och Yista härad hade sålunda Eskilstuna 
kloster ett antal gårdar, av vilka elva slutligen hamnade 
bland arv och eget, och samma väg gingo Yreta klosters be
sittningar inom provinsen, som lågo dels i Yedbo (sex gårdar), 
dels inom Ölands norra mot (18). På Öland funnos dessutom 
29 landbor, som tillhört Roma, 9 Askaby och 8 Riseberga 
kloster.4

Kyrko- ock Kyrko- och prästlandborna i Småland kunna vid mitten av 
prästiandbor. 1 5 4 0 -talet uppskattas till ett antal av omkring 920.5 De för-

Biskops
fogdar.

delades omedelbart efter indragningen 1545 (se D. 1: s. 253) 
på häradsfögderierna och gåvo således icke anledning till 
någon särskild förvaltningsorganisation. Dessförinnan funnos 
emellertid här som annorstädes s. k. biskopsfogdar för upp
börden av fodring och sakören, och i början av 1540-talet 
kunna spåras ansatser att utvidga desses befogenhet över 
även andra slag av andliga gods, ehuru denna utveckiing här 
snart avbröts.

Biskopsfogdarnes verksamhet var fördelad på flera distrikt, 
som dock till följd av förläningar tid efter annan starkt 
växlade. Fogden i Norra Yedbo (F. 162) uppbar 1529—30 
biskopssakerna i detta härad, men därjämte i Sevede och 
Tjust (samt Kinda och Ydre). Norra Yedbo bortförläntes 
emellertid 1533, och ehuru läntagaren åtminstone till en början

1 Aren 1557— 58 vederkändes 2S hemman. Antalet minskades dock till följd 
av byten och var vid Gustaf I:s död 24.

2 Av k. brevet 17 april 1559 synes framgå, att herr Sten då ej längre dispo
nerade över klosterbönderna. Att de i varje fall voro indragna kort därpå, 
framgår av hertig Eriks svar den 18 sept. 1560 på framställd begäran om 
förnyad förläning.

3 Växjö kloster, från vilket Peder Erlandsson [Bååt] och Nils Arvidsson 14 
mars 1529 fingo rätt att börda åtta gårdar, synes ej i övrigt ägt några större 
godsbesittningar. Dess inventarier inlevererades till konungen 1531.

4 Sifferuppgifterna äro hämtade ur Summarum för Linköpings stift 1540 och 
skilja sig endast obetydligt från motsvarande tal i följande årens räkenskaper.

5 Enligt F orssell, a. a., Bil. s. 18, skall summan 1543 hava utgjort 083. 
Härifrån böra dock dragas 61 landbor i Ydre (för Kinda saknas uppgift), var
igenom antalet blir 922. En undersökning av 1546 års räkenskaper ger för 
vissa härad andra siffror än de av Forssell meddelade, men slutsumman blir 
detta oaktat ungefär densamma eller 916.
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ej ägde rätt till fodringen, frånhändes denna likafullt kronan 
genom k. brevet den 25 sept. 1533, som tillförsäkrade E sbjörn 
Skrivare denna uppbörd. I Tjust torde motsvarande in
komster från samma tid åtföljt B irger  N ilsson  [Grips] för- 
läning av detta härads huvudpart, varemot Sevede kort där
efter befinnes i nu berörda hänseende vara förenat med grann- 
häradena i söder (F. 173). I övriga delar av Kalmar län1 
och på Öland tillsattes redan 1527 en biskopsfogde, som inom 
detta område skulle redovisa sakören av alla biskops-, klerkers, 
kyrko- och klosterlandbor. Samma omfattning hade fögde- 
riet, när den förste innehavaren 1532 fick sin efterträdare, 
men 1537 delades området i tvänne distrikt, därigenom att 
Aspeland, Handbörd och Stranda utbrötos och ingingo i ett 
annat förvaltningsområde (F. 173). Återstoden av det ur
sprungliga fögderiet bestod således av Öland och Möre, men 
inom detta område var fogdens befogenhet åtminstone 1540 
så till vida ökad, som han ej blott uppbar fodringen av 
ovannämnda landbor, utan därjämte också årliga räntan dels 
av biskopsgodsen, dels av samtliga klosterhemman på Öland, 
dels även av ett fåtal prebendegods.2 Fögderiet upphörde 
1542, sedan den siste fogden mördats av Däckens anhang, och 
efter samma tid fingo häradsfogdarne hand om även denna 
uppbörd. Dessförinnan voro här följande biskopsfogdar an
ställda:

Jon Skrivare, utn. 1527 | och .y 
Nils Larsson,3 utn. 1532 f-1- . .
Arvid Västgöte, utn. 1537

De från ovanstående fögderi 1537 utbrutna tre häradena, 
Aspeland, Handbörd och Stranda fingo gemensam biskopsfogde 
med Sevede (se fullmakt 23 juli 1537). Men 1538 hörde till 
hans distrikt även Östra och i dessa sålunda förenade fem 
härad uppbar han 1540 fodringen från 141 kyrko-, 77 kloster-

1 I Gust. I Reg., D. 4 (1868): s. 313, säges den förste fogden, som utnämndes på 
Öland 2 juli 1527, men den 1 sept. s. å. fick sitt område utsträckt även till 
fastlandet, hava fått befallningen i »Sijffuede» härad, men att det sist
nämnda bör utbytas mot »Ambyrde» (Handbörd) framgår av hans räkenskap, 
enligt vilken Jon Sltrifvare ej haft med Sevede att skaffa (jfr F. 162).

2 Summarum för Linköpings stift 1540, fol. 181.
3 Då det sannolikt var samme Nils Larsson, vilken 23 juli 1537 förflyttades 

som fogde till Konga härad, har jag trott mig kunna antaga, att han till dess 
kvarstod som landbofogde.

. 1527 —  1531 F. 172. 

. 1532— 1537 
1537— fl5 4 2
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och 31 prebendelandbor.1 Sista året detta fögderi ägde bestånd 
var emellertid 1541 (1542 fylldes av oroligheter i trakten, och 
1543 återfinnes biskopsfogden som häradsfogde på Oland). 
Dessförinnan hade där alltifrån fögderiets tillkomst tjänst
gjort

F. 173. Erik Rumbo, utn. 1537  ^ .............................................................. 1 5 3 7 — 1541

I de västra delarne av Småland voro förhållandena skilj
aktiga, allt efter som de olika häradena tillhörde antingen 
Linköpings eller Växjö stift. På grund av den tidigare in
dragningen av biskopsbordets inkomster, som till följd av 
biskop Brasks landsflykt i det förra stiftet ägde rum redan 
1527, kom kronan att där disponera fodring och sakören flera 
år förr än i det senare, där biskopen fick tills vidare behålla 
sina inkomster mot skyldighet att betala taxa. Också befin- 
nes Isak [Birgersson (Hjort)] den 1 sept. 1527 hava emottagit 
fullmakt att på kronans vägnar hava uppbörden av alla kyrko- 
och prästlandbor i Finnveden, Njudungen och Södra Vedbo. 
Men därjämte utnämndes han samma dag till fogde i Växjö 
stad, varigenom hans befallning sträckte sig även in i Växjö 
stift. Huru långt fram i tiden Isaks uppdrag räckte, är icke 
bekant, men 1530 hade han icke kvar Växjö stad. Denna för- 
läntes nämligen då till biskopen, som samtidigt fick förnyad 
försäkran att njuta alla rättigheter av landborna inom sitt 

' stift. Icke desto mindre miste han under förra hälften av
1530-talet denna förmån. Fodring och sakören indrogos näm
ligen till kronan, och uppbörden anförtroddes åt konungens 
fogde i Uppvidinge (F. 156), som var det enda härad i Värend, 
vilket då var kronan behållet. Visserligen är intet brev känt, 
varigenom ett dylikt uppdrag lämnades honom, men sakens 
förlopp framgår av de ordalag, med vilka hans efterträdares 
utnämning omtalas i registraturet. I november 1537 säges 
nämligen Kristoffer Bagge fått fogdebrev »på Växjö stad och 
stiftet, lika som Per Smed det hade», och omfattningen av 
den förres fögderi är bekant genom ännu bevarade räkenska
per (Smål. handl. 1540: K. 5). Enligt dessa uppbar han fo- 
dringen av sammanlagt 489 landbor,1 men ägde ingen befatt-

1 Enligt Smål. handl. 1539: N. 8. hörde då ännu ej klosterbönderna till 
fögderiet. Antalet landbor inom de olika häradena stämmer ej i övrigt riktigt 
överens med de i texten meddelade, som äro hämtade ur Summarum 1540, 
fol. 203.
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ning med årliga räntan, undantagandes S. Annee prebende, 
som även beträffande landgillet tillhörde hans befallning.2 
Ar 1540 är emellertid det sista, för vilket Kristoffer Bagge 
redogjort. Ej långt därefter gjorde Dackefejden all uppbörd 
i dessa trakter för avsevärd tid vansklig, och när underrät
telser ånyo möta om kyrkogodsen i Växjö stift, lågo de under 
fogden i Värend (F. 151), och den särskilda landbofogdens 
verksamhet hade upphört. Det egendomliga inträffade emel
lertid, att hans fögderi aderton år därefter i alldeles samma 
utsträckning tillfälligtvis återupprättades. Av ovanstående 
framställning har eljes framgått, att bortsett från nu redo
visade biskopsfogdar ingen särförvaltning ägde rum i Små
land för de andliga godsen, men Nils Birgerssons (F. 151) 
avskedstagande 1557 föranledde en tillfällig anordning för det 
enda året 1558. Kronobergs län uppdelades nämligen då i 
flera fögderier, mellan vilka dit börande ecklesiastika hemman 
dock ej hunno skiftas förrän 1559. Under mellantiden redo
visades de av en fogde, som ej hade någon annan befallning, 
och vars fögderi således var en administrativ enhet, ehuru 
av kortvarig art. Det omfattade 494 biskops-, prebende- och 
kyrkolandbor, av vilka de allra flesta lågo inom Värend och 
blott ett fåtal biskopsgods utanför därvarande fem härad.3 Då 
således detta fögderi ovedersägligen med fullt fog kan anses 
vara detsamma som biskopsfogdens av år 1540, hava dessa 
båda fogdar bort sammanföras i samma längd:

Isak [Birgersson (Hjort)], utn. 1527 -J-.
Peder Smed (jfr F. 1 5 6 ) .................. ' ............................  1530 t.— 1736 F. 174.
Kristoffer Bagge, utn. 1537 T T .............................................. 1537— 1540
Staffan A n d e r s s o n ....................................................................  1558

1 början av Erik XIV:s regering hade tiondefogden i Öster-Tiondefogdar, 
götland (F. 129) samma uppbörd även i de åtta härad av

1 Fördelningen var följande: a) 109 biskopslandbor (se ovan s. 78 och jfr 
noten 3, s. 77; b) 89 domkyrkolandbor (se ovan s. 85); c) 160 kanikelandbor (jfr 
s. 81); och d) 131 kyrkolandbor, av vilka sistnämnda 24 funnos i Kunga, 18 i 
Kinnevald, 39 i Allbo, 12 i Norrvidinge och 38 i Uppvidinge härad. Jfr 
F orssells uppgifter (a. a., B 1 s. 18), som ej alldeles stämma överens med 
ovannämnda siffror, ehuru han haft tillgång till och citerar samma källa.

2 Antalet hemman, som ännu då tillhörde S. Annae prebende, var 27. Jfr 
ovan s 80.

3 En jämförelse med 1540 års siffror (se ovanstående not 1) ger vid handen, 
att de andliga godsen inom Växjö stift icke förminskats i antal under de mel
lanliggande åren, något som får sin förklaring av det kända förhållandet, att 
rappandet till arv och eget i dessa trakter var jämförelsevis ringa, och detta 
gäller isynnerhet förvärven av f. d. kyrkogods.
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Småland, som voro förlänta.1 Men 1564 tillsattes två olika 
personer att svara för tionden i de båda landskapen, och då 
efter revolutionen tiondefogdetjänsten i Östergötland indrogs, 
fick den småländske befattningshavaren övertaga sysslan även 
i hertig Magni furstendöme (jfr D. 1: s. 399), ända till dess att 
hela denna uppbörds särställning övergavs 1572. Då tionde- 
fogdarne återinsattes av Karl IX, blev Småland till en början 
delat i två distrikt under var sin redogörare. Det ena av 
dessa, som omfattade hela det nuvarande Kalmar län samt 
därjämte Östra, Konga, Uppvidinge, S. Yedbö, Kinda2 och 
Ydre2 härad, blev dock icke länge bestående, ty genom k. 
brevet 7 dec. 1609 sammanslogs detsamma med det andra 
distriktet, som. dittills omfattat övriga delar av landskapet. 
Fogdar hava varit:

F. 175. Måns Jonsson, utn. 1561 | (jfr F. 1 2 9 ) ........................ 1561— 1563
Tord J a k ob sson .........................................................................  1564— 1565
Simon Larsson ........................................................................1566— 1572
Anders P e r s s o n .......................................................................... 1604
Måns Jönsson3 (jfr F. 1 5 9 ) ..................................................  1604— 1612

I ovannämnda östliga tiondefogdedistrikt tjänstgjorde före 
1609 följande fogdar:

F. 176. Hans Henriksson.......................................................................... 1604— 1605
Johan Simonsson, utn. 1606 T7T ............................................... 1606— 1609

[ospitals- Hospital funnos i Kalmar, Yäxjö och Jönköping. Ehuru 
godsen, deras verksamhet fortgick tidigare, hava redogörelser för deras 

uppbörd och utgift börjat regelbundet insändas till kammaren 
först på 1570- och 80-talen.4

1 Eller tio, om Kinda och Ydre medräknas. De övriga voro Tuna län, Västra, 
N. och S. Vedbo, Vista, Tveta, Mo och Östbo. Under de följande åren skifta 
såväl antal som häradsnamn allt efter förläningarnes omfattning. Jfr tabel
lerna 21, 24 och 27.

2 Kinda och Ydre hithörde 1605, men ej de följande åren.
3 Måns Jönssons fallmakter äro daterade 6 okt. 1605 och 4 aug. 1606. 

Genom en tredje fallmakt 7 dec. 1609 fick han under sin förvaltning hela 
Småland.

4 Från Kalmar omtalas den första räkenskapen från 1563, men sedan dröjde 
den nästa till 1576, från vilken tid redogörarnes namn äro kända. Serien från 
Växjö börjar 1573 och fortgår sedan oavbrutet. Jönköpings syssloman har in
sänt en enstaka redovisning 1570, men den egentliga sviten begynner först 
1587.
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Västergötland
(jämte Dal och Värmland).

Till Västergötland räknades under medeltiden även Dal, 
och i kameralt hänseende bibehöll sig denna föreställning 
under hela Vasatiden. Västergötlands handlingar omfatta 
nämligen fogderedovisningarne jämväl från nämnda landskap, 
men dessutom räkenskaperna från Värmland, som eljes intog 
en mera självständig ställning som en provins för sig, vars 
gränser dock ännu voro ganska obestämda både mot öster, 
där bergslagen under 1500-talet var föga bebyggd, och mot 
sydväst, där Nordmarks härad intog en vacklande hållning. 
Icke heller det egentliga Västergötlands område var alldeles 
detsamma som i våra dagar. Dit räknades nämligen ej blott 
liksom senare den svenska delen (två socknar) av Hisingen, 
utan även större delen av Mo härad, som likväl under 1500- 
talet kom att alltmera införlivas med Småland. Med sist
nämnda landskap hade för övrigt redan under medeltiden 
även en del av Vartofta härad i administrativt hänseende 
haft en nära gemenskap, i det att Habo och Fiskebäcks sock
nar räknats till Kumlaborgs län. . Beträffande förstnämnda 
socken bibehölls samhörigheten med Jönköpings län under en 
stor del av 1500-talet, eller till dess att socknen ingick i 
Visingsborgs grevskap.

Beträffande Västergötlands administrativa indelning under 
medeltiden har Styffe meddelat uppgifter, som dock huvud
sakligen avse förhållandena under drottning Margaretas tid 
och således lämna blott föga upplysning om det efterföljande 
århundradet. Landet var emellertid vid förstnämnda period 
fördelat i en mängd slottslän, vilkas antal dock senare min
skades, till följd av att slotten efter hand förstördes och såle
des ej längre kunde tjäna som residens åt läntagare eller 
fogdar. För landskapets sydvästra del blev sedan Älfsborg
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Landskapets
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b) under 
1520-talet.

alltmera medelpunkten, medan under biskopssätet Leckö upp
stod ett andligt län, som omfattade kringliggande härad. Om 
övriga trakter känner man föga, utom att dels Vadsbo ocb 
Vartofta i norr samt Mark oeh Kind i söder var för sig åt
minstone tidvis utgjorde skilda fögderier. Dock funnos år, då 
de förlänta områdena tillsammans omfattade hela provinsen, av 
vilken således då intet låg till konungens fatabur.1 Vissa pe
rioder funnos emellertid hövitsmän med fullmakt att hava be
fallningen över landskapet i dess helhet, och desse kunna så
ledes på visst sätt sägas vara föregångare till ståthållaren på 
Gustaf I:s tid, om man nämligen tänker på dennes ämbets- 
myndighet, sådan den till en början var avsedd att bliva. 
Under den yngre Sten Sture var för övrigt den dåvarande hövits- 
mannen bosatt utom Västergötland på Örebro slott, men denna 
tillfälliga anordning berodde på saknaden av befästningar 
inom orten, sedan Älfsborgs slott 1502 förstörts. Detsamma 
återuppbyggdes visserligen 1519, men befann sig då likasom 
några år framåt i danskarnes händer. Efter dess återför- 
värv 1523 fick därvarande hövitsmän översta befallningen över 
det vidsträckta underliggande länet, för vilket särskilda un
derfogdar till honom redovisade uppbörden från de olika hä- 
radena, men inom vilket även förläningar till andra läntagare 
uttryckligen sägas hava förekommit, ehuru dessas utsträck
ning och innehavare ej äro kända.

Även i övrigt torde fortfarande hela landskapet (med un
dantag likväl av Vadsbo) under större delen av 1520-talet 
varit förlänt till olika läntagare. Åtminstone var så förhål
landet 1528, och kännedomen härom kastar onekligen ett ljus 
över tillståndet inom den vidsträckta provinsen vid tiden före 
det stora upproret, vilket är ägnat att förklara anledningarne

1 Enligt Cod. B 8 (f. d. J 1) i RA., fol. 86, var Västergötland 1485 förde
lat på följande förläningar:

1) Biskop Brynolf i Skara: Skara stad samt Skånings, Kållands och Kinne 
härad.

2) Herr Nils Classon [Två sparrar] (f  1506): Älfsborgs slott och Nylödöse 
stad samt Askims, Sävedals, Vätle, Ale, Flundre, Väne, Laske, Barne, Kul- 
lings, Bjerke och Bollebygds härad jämte skogsbygden; varjämte han dessutom 
innehade Vadsbo och Kåkind.

3) Hans Åkesson [Tott]: Örestens slott samt Marks, Kinds, Vedens och Gud
hems härad.

4) Herr Erik Karlsson [Vasa]: Redvägs och Frökinds härad.
5) Herr Åke Hansson [Tott]: Ettaks gård samt Vartofta, Vilske och Valla 

härad.
6) Herr Erik Eriksson [Gyllenstjerna]: Gäsene och As’ härad.
7) Herr Ture Jönsson [Tre rosor]: Åse och Viste härad.
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till det sistnämnda. Det tör nämligen utan överdrift kunna 
sägas, att under dylika omständigheter kronans ordinarie in
komster från Västergötland alltjämt måste hava varit mycket 
obetydliga, och att varje konung Gustafs åtgärd, som avsåg 
en förändring härutinnan, skulle möta en ovilja från adelns 
sida, som visserligen kunde stärkas, men ej behöver antagas 
hava framkallats enbart av kyrkoreformationen. Efter uppro
rets kuvande insattes också kungliga fogdar inom tolv härad, 
där dylika ej förut funnits, och de övriga, som behöllo sin 
ställning som förlänta områden, anförtroddes åt nya män, 
vilka i olikhet mot de förutvarande läntagarne stått på ko
nungens sida i den stora kraftmätningen. Det är emellertid 
anmärkningsvärt, att förläningarne inom kort ånyo bredde ut sig 
på de egentliga fögderiernas bekostnad. Vid 1540-talets ingång 
funnos sålunda kronofogdar blott i Vadsbo, Vartofta och 
Mark, som var för sig bildade en administrativ enhet. Eljes 
var hela Västergötland förlänt till enskilde, ehuru villkoren 
visserligen förändrats så till vida som rusttjänsten och sär
skilda avgifter efter allt att döma utkrävdes med större ef
tertryck än tidigare varit fallet. Det ligger i sakens natur, 
att det administrativa system, som sålunda gjorde sig gäl
lande i Västergötland under förra hälften av Gustaf I:s rege
ring, ej ägnar sig för några direkta jämförelser med tillstån
det under den senare medeltiden, även om detta senare vore 
bättre känt än det i själva verket är. Förläningarne voro 
beroende av rent personliga förhållanden och deras utsträck
ning och livslängd skiftade med dessa. Den kontinuitet jag 
beträffande övriga landskap sökt att uppvisa genom i texten 
meddelade översikter kan visserligen också spåras i vissa de
lar av Västergötland, men brister i andra och får i varje fäll 
sitt tvära avbrott vid 1529 års omvälvning. Jag har därför 
funnit lämpligt att för 1520- och 30-talens Västergötland söka 
åstadkomma en tabell (Tab. 30), liknande dem, som jag för 
övriga landskap utarbetat först med 1540 som begynnelseår. 
Det har därvid visat sig, att de spridda uppgifterna i riks- 
registraturet i det stora hela räcka ganska väl till för en 
dylik uppgift. Luckor förefinnas visserligen (särskilt äro 
förhållandena i Leckö län i 1530-talets mitt oklara), men i 
vissa fall äro dessa endast -skenbara. Det lärer nämligen 
med stor sannolikhet kunna antagas, att de förläningar, som 
med tillhjälp av ett bevarat länsregister kunna konstateras

7— 182356. Meddel. från Riksarkivet 2: 6, Almquist, Lokalförvaltningen, D. 2.
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hava ägt bestånd 1528, ej undergått större förändringar under 
de närmast föregående åren, och att länen således haft unge
fär samma utsträckning under större delen av 1520-talet.

Men även under senare delen av Gustaf Vasas regering 
hade förläningarne en avgjord övervikt i förhållande till kro
nans omedelbara besittningar, och det dröjde dels därför, dels 
av andra orsaker länge, innan fögderiindelningen i Väster
götland ens tillnärmelsevis nådde någon stadga. Flera härad, 
som tidvis bildade egna fögderier, tillhörde övriga perioder 
än den ena, än den andra fögderikomplexen, och det blir av 
denna orsak mer än vanligt vanskligt att här sammanföra de 
olika orterna till några från varandra avskilda adminstra- 
tionscentra. Med hänsyn tagen till den ordning, som slutligen 
bragtes till stånd, har befunnits lämpligt att redogöra för in
delningen på följande sätt:

I. ^Alfsborgs slott och län eller 
Askims, Sävedals, Åle, Flundre,
Vätle och Väne härad (F. 177 
-1 8 2 ) ;

II. Marks och Kinds härad (F.
183— 184); o

III. Redvägs, Ås’ och Vedens härad 
(F. 185— 186);

IV . Gäsene och Bollebygds samt 
Kullings och Bjerke, Barne och 
Laske härad (F. 187— 190);

varpå följa särskilda avdelningar dels rörande
X. (Bohuslän och) Dal (F. 204—  I X I. Värmland (F. 206— 210);

205); samt |

dels beträffande de inom alla tre landskapen kringströdda
X II. Arv- och egnagodsen (F. 211 1 XIII. Kyrkogodsen (F. 213— 220).

— 212); samt |

Nedanstående text har sin motsvarighet i Tabb. 30—41.

V. Leckö län eller Viste, Ase, Kål
lands och Kinne härad (F. 191
-1 9 2 ) ;

VI. Skånings härad (F. 193— 195);
VII. Vilske, G-udhems och Frökinds 

härad (F. 196);
V III. Vartofta och Kåkinds härad 

(F. 197__199);
IX . Valle och Vadsbo härad (F. 

2 00 -2 0 3);

I. Alfsborgs slott och län.

Storleken av Alfsborgs län var under skilda tider mycket 
olika. 1 Vilken omfattning detsamma hade, när det den 23 
april 1523 förläntes till Ture Jönsson [Tre rosor], är ej 
med visshet bekant. Då det följande år övertogs av Måns

1 Jfr ovan s. 96, noten.
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Bryntesson [Lilliehöök], undantogos enligt k. brevet den 25 
aug. 1524 »någon herratt, som vij någre våre troo män till 
en tidt förländt haffve». Kännedom saknas, om vilka förlä- 
ningar härmed åsyftas, men de omtalas icke längre i den 
nya fullmakt, som herr Måns fick den 17 jan. 1528. Enligt 
samma års länsregister innehade denne emellertid som särskild 
förläning Bjerke och Bollebygds härad, varav vill sjmas, att 
dessa då icke räknades till slottslänet. Detta får därför an
tagas hava omfattat de utefter älven belägna häradena eller 
Askim (med svenska Hisingen), Sävedal, Vätle, Ale, Flundre 
och Väne. Däremot måste lämnas oavgjort, huruvida Kul
lings, Barne och Laske härad då diträbnades. För detta 
antagande skulle tala, att Måns Bryntesson 1525 blev härads
hövding i Barne härad, och att Kullings läge mellan Bjerke och 
Bollebygd synes betingat samme befallningsman, men framför 
allt att de tre nämnda häradena lågo under slottet under den 
närmast följande tiden. Länsvillkoren undergingo under Måns 
Bryntessons tid en betecknande utveckling. Till en början 
var han »fri och ledig» för all redovisning och uppbar utom 
räntan även sakören och »annat vad helst vara kan». »Utan 
all räkenskap» skulle han också innehava länet enligt 1524 
års brev, men det förutsattes, att han dock skulle veta att 
iakttaga konungens »bästa och fördel med fisk och. annan 
del», som kunde lända till kronans nytta, gagn och förmån. 
Icke desto mindre skrev konungen i mars 1525, att han skulle 
förordna »några goda förståndiga män att höra» Måns Bryn
tessons räkenskap, och ej fullt ett år senare eller den 2 mars 
1526 utställdes ett kvitto »på all den del han uti sin havan
des värjo på Alfsborgs slott i detta förlidna år haft hafver, 
både skatt, saköre och allt annat», vilket alltså skulle betyda, 
att dessa persedlar då inlevererats till kronan. Redovisnings- 
plikt ålades honom dessutom samtidigt för »all den del han 
ännu på slottet» innehade av fjolårsuppbörden, och att döma 
av 1528 års fullmakt åtnjöt han redan dessförinnan lön »för 
sitt omak» och kan således närmast betraktas som en vanlig 
fogde. Denna ställning kändes emellertid tryckande för den 
stolte ortsmagnaten, som vid sitt giftermål avgav en förkla
ring, att. han ej längre var hugad att »stå uti någon räken
skap för sådan saks skull». Följden blev, att uppbörden 
fråntogs honom och anförtroddes åt slottsskrivaren, som til
lika med redesvennen skulle för densamma avgiva räkenskap.
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Att denna utgång ej minskade överste befallningsmannens miss
nöje, kan anses ådagalagt av västgötaupproret.1

Till hövitsman på Älfsborg förordnades därefter i februari 
1529 Severin  K ijl , som förut haft Kinds härad i förläning 
och var en av de få västgötafrälsemän, som blivit konungen 
trogne. För uppbörden från länet svarade dock även nu 
slottsskrivaren, ehuru kvitton på leveranserna ställdes på Se
verin Kijl. Övriga uppdrag hindrade emellertid denne att 
oavbrutet handhava sitt befäl på Alfsborg (jfr k. brevet den 
12 juni 1529 och Severin Kijls revers av samma dag). Som 
hans ställföreträdare insattes i oktober samma år en slottsloven, 
vars främste man var Anders Hansson [Ekeblad], som sam
tidigt fick Bjerke härad i förläning. Efter en tid övertog 
dock Severin Kijl åter befallningen, som han sedan behöll 
under hela 1530-talet.

Slottsskrivaren Ragvald Jönssons räkenskap för tiden från 
januari 1530 till samma tid 1531 finnes i behåll, och av 
denna synes framgå, att länet, vars förnämsta skattepersedlar 
utgjordes av penningar (200 mark danska), spannmål (råg, 
korn och havre) samt smör (nära femton läster) och blott till 
mindre del erlades i boskap och fläsk samt fisk (från öarne), 
då omfattade tio härad (Askim, Sävedal, Vätle, Ale, Flundre, 
Yäne, Bollebygd, Kulling, Barne och Laske). Dock omtalas 
fogdar i flera av dessa härad, såsom i Barne (Gustaf Olsson), 
Kulling (Erik Skrivare) och Ale (Peder Svenske), men då 
dylika uppräknas även för Askim (Herlog) och Hisingen 
(Joen Smed) i slottets omedelbara närhet, vilka utan tvivel 
tillhörde det underlydande länet, torde alla de uppräknade 
böra betraktas som underfogdar. Ett av nämnda områden fick 
likväl längre fram en mera självständig ställning. Sedan 
nämligen fogden i Vedens och Gäsene härad, Peder Nilsson, 
genom dessa härads bortförläning gått miste om sin syssla, 
bekom han den 28 april 1536 ett kungligt brev, varigenom 
han fick övertaga Väne härads uppbörd mot bestämd årlig 
taxa och rusttjänst. Eljes känner man inga förfoganden, gev- 
nom vilka Severin Kijls länsområde förminskades, och det 
kan därför antagas, att detsamma i övrigt var av samma om
fattning som tidigare, ända till dess att han avgick. Detta sked
de i början av året 1540, sedan han redan på hösten 1539 ut
tryckt sin önskan att på grund av tilltagande ålder och sjuk-

1 Jfr D. 1: s. 64 f.
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lighet bliva befriad från sin ,befallning. Hans efterträdare 
blev som bekant G ustaf Olsson [Stenbock], som sedan till 
följd av många samverkande orsaker under hela Gustaf I:s 
återstående regering kom att intaga en särställning bland 
dennes förtroendemän i orterna.

Gustaf Olsson, som uppgives född år 1502, framträdde först 
efter västgötaupprorets kuvande och var då bisittare i rätten 
över de fängslade herrarne. Kort därpå blev han härads
hövding i Barne härad 1 och tillhörde redan då en kort tid 
slottsloven på Alfsborg. På sommaren 1530 fick han i för
läning på behaglig tid Kungslena kronoby i Vartofta härad, 
vilken längre fram skulle i egenskap av friherreskap spela en 
roll i hans släkts historia. Först 1533 bekom han dock sin 
första större förläning, men denna (Östbo härad) låg utanför 
Västergötland. Aret därpå omnämnes han bland riksens råd 
och kom samtidigt i åtnjutande av flera smärre förläningar, 
bestående av dels spridda gårdar i Västergötland, dels i rät
ten att uppbära sakören av egna landbor (k. breven den 18 
febr. och 14 maj 1534). Hittills hade hans ställning emeller
tid icke mycket skilt sig från den, som kom andra mera dug
liga adelsmän till del. Att den från samma tid och i synner
het längre fram blev på helt annat sätt framskjuten, torde 
med sannolikhet kunna förklaras av de förmånliga relationer, 
i vilka han genom sitt gifte kom till flera av högadelns för
nämsta ätter och alldeles särskilt till konungen. Gustaf 
Olsson hade nämligen 1531 äktat Brita Eriksdotter [Leijon- 
hufvud], och hennes moder var konungens syssling, Ebba Eriks
dotter [Vasa]. I ännu närmare skyldskap trädde han emel
lertid till Gustaf I, när denne 1536 trädde i brudstol med 
hans svägerska, Margareta Eriksdotter. Den närmare för
bindelse, som därefter uppstod mellan de båda svågrarne och 
vilken som bekant senare knöts ännu fastare genom konun
gens sista gifte, satte omedelbart frukt i det förfogande, vari
genom Gustaf Olsson fick lägga Kinds stora härad till sina 
tidigare förläningar. När han så efter Severin Kijl 1540 
fick övertaga hela Älfsborgs län, vartill följande år lades 
även Mark, var han Västergötlands ojämförligt störste län- 
tagare, men visserligen icke den ende, eftersom de norra och

1 Enligt 1530 års räkenskap för Älfsborgs län inlevererade Gustaf Olsson 
detta år uppbörden från Barne härad till slottet. I vad egenskap detta skedde 
är icke klart.
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mellersta delarne av landskapet innehades av andra personer 
eller lydde omedelbart under kronan.

Emellertid hade som bekant tack vare inflytelse från konun
gens utländska rådgivare ett försök samtidigt gjorts att i Sve
rige införa ett efter tyska förebilder ordnat förvaltningssy
stem. Den s. k. regementsordningen för Västergötland, som 
antogs och. utfärdades på en herredag i Lödöse i april 1540, 
bestämde nämligen, att detta landskaps administration skulle 
närmast omhänderhavas av en ståthållare jämte ett antal med- 
råd. Det låg i sakens natur, att den nye hövitsmannen på 
Alfsborg blev innehavare av det förstnämnda ämbetet. Men 
det torde ej hittills varit uppmärksammat, att medråden med 
ett enda undantag utsågos bland de övriga stora läntagarne 
inom provinsen1, och att således desse, som redan tidigare i 
det stora hela sins emellan delat uppbörden från allra största 
delen av landskapet, därigenom också bekläddes med vid
sträckt behörighet av jämväl administrativ och judiciell art. 
Det förefaller ej otroligt, att denna ordning befanns särdeles 
lämpad just för Västergötland — det enda landskap, där den 
blev satt i verkställighet — på grund av tidigare erfarenheter 
om därvarande adels obenägenhet att komma i alltför nära 
beroende av centralregeringen, och den kan i alla händelser 
tolkas som ett tillmötesgående gent emot de långt gående 
aristokratiska krav, som förut väl framställts, men icke fått 
göra sig gällande. Den fara, som kunde ligga i systemets 
vidare utbredning och utveckling, undanröjdes emellertid ha
stigt till följd av konungamaktens vaksamhet mot varje kon
kurrerande samhällsfaktor, som kunde misstänkas vilja göra 
sig bred vid sidan av riksregeringen. Men det är förmodli
gen ingen tillfällighet, att regementsordningens slopande till 
tiden sammanföll med det slutliga ordnandet av Vasaättens 
succession sfråga, varigenom konungadömet med Guds nåde 
kom att intaga en helt annan maktställning än förut.

Ett bestående minne av »regementet» blev emellertid den 
titel av ståthållare i Västergötland, som Gustaf Olsson allt

1 Biråden voro K arl E rik sson  [Gyllenstjerna], som innehade As’, Redvägs, 
Kåkinds och en del av Vartofta härad, B ir g e r  N ils s o n  [Grip], som hesatt 
Léckö slott med underlydande län, bestående av Kållands, Kinne, Kinnefjär- 
dings, Skånings och Åse härad, samt P eder A n dersson  [Hjorthufvud], 
som var förlänt med Frökinds härad. Det fjärde rådet T orsten  B ru n sson  
till Häggetorp [av Forstenasläkten], hade intet större territoriellt län inom 
Västergötland, men får betraktas som representant för Värmland, vars lagman 
han varit under flera år.
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framgent kom att bära. Att denna efter provinsialstyrelsens 
upphörande skulle i och för sig inneburit någon särskild be
fogenhet, finnes intet skäl att antaga. I varje fall kan fast
slås, att ståthållarens omedelbara län av kronan fortfarande 
var inskränkt till de södra häradena och sålunda alldeles icke 
omfattade hela eller ens större delen av Västergötland. Vis
serligen kommo av olika anledningar flertalet bisittare i re- 
gementsrådet att redan i början av 1540-talet lämna sina 
dittills innehavda förläningar, vilket kan anses hava bidra
git till den lätthet, varmed den nyss införda organisationen 
ånyo avfördes, men i intet fall föranledde dessa förändringar 
någon ökning av Gustaf Olssons förvaltningsområde.1 Dessa 
förhållanden förtjäna uppmärksamhet, därför att de visa, huru
som det första ståthållareskapets uppkomst hade föga att 
skaffa med införandet av administrativa län i modern mening, 
och att namnet ursprungligen betecknade något helt annat 
än längre fram blev fallet. Redan under Gustaf I:s senare 
regeringsår hade för övrigt titelns innebörd i så måtto änd
rat karaktär, att den någon gång användes för att beteckna 
även andra av de största läntagarne2, vilkas områden således 
med ett visst fog kunna kallas ståthållardömen i motsats 
mot de mindre förnämliga länen, utan att dock därför de 
förras art av förläningar i vanlig mening därigenom ändrats. 
Det är denna tankegång, som föranlett mig, att i första delen 
av detta arbete skilja på de olika slag av ståthållardömen,

1 Karl Eriksson avled 1541, varefter hans län anförtroddes åt vanliga fog
dar. Leckö län indrogs från Birger Nilsson 1548 och överlämnades då till 
Svante Sture. Peder Anderssons jämförelsevis obetydliga förläning behölls 
visserligen av denne änuu någon tid efter sistnämnda år, men övergick 1547 
till Birger Nilsson, som således då ånyo bekom ett län inom provinsen.

2 K. brevet 24 okt. 1556. Gust. I Reg., D. 26 (1911): sid. 565. Sten 
Eriksson kallas här »ståthållare uti vårt land Småland». Då detta skrevs i 
ett kreditiv för honom till ryske storfursten, ligger det visserligen nära till 
hands att häri se ett begär att gent emot utlandet briljera med en tillfällig 
förbättring i den eljes brukliga titulaturen. Man jämföre k. brevet till drottning 
Elisabet av England 26 juli 1559, i vilket samme Sten Eriksson benämnes ca- 
pitaneus jencopensis, som väl närmast bör översättas hövitsman på Jönköping, 
men där han därjämte tillägges värdighet av »baro in Grefsnes», en titel som 
onekligen överraskar, när man finner den använd av konungen två år före 
friherrevärdighetens införande i vårt land- Samtiden hade tydligen ingen ut
präglad känsla för distinktioner, och en viss försiktighet blir därför av nöden 
vid begagnandet av dåtida termer, som lätt kunna missbrukas till uttryck för 
en senare tids förändrade uppfattning av bakom liggande realiteter. Åter
upptagandet av den tidigare använda ståthållaretiteln i samband med de ad
ministrativa länens införande synes å andra sidan visa, att man fann en 
viss yttre likhet i dessa befattningshavares ställning, som ju trots väsentliga 
olikheter dock hade det gemensamt att vara konungens högättade förtroende
män inom större områden.
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som funnos före och efter 1560, och som hade föga annat ge
mensamt än namnet.1

Om det sagda är ägnat att i någon mån ställa Gustaf Ols
sons ståthållaredöme i Västergötland rent organisatoriskt i 
annan dager än tidigare forskningar givit vid handen, är 
därför icke sagt, att icke denne personligen i mångt och myc
ket intog en ställning, som påminner om senare landshövdin
gars eller snarare generalguvernörers. Detta sammanhängde 
emellertid med det redan påpekade särskilda förhållande, i 
vilket han stod till konungen, och som banade väg för ett 
stadigvarande förtroendefullt samarbete dem emellan i de mest 
skilda riksvårdande värv och uppgifter. Härigenom kom då 
också Gustaf Olsson själv att träda i förgrunden på ett sätt, 
som kommit honom att framstå som hela provinsens styresman 
och representant.

Annars lågo, såsom redan framhållits, Gustaf Olssons för- 
läningar delvis i Småland, och det område, som på hans tid 
bildade ett län under hövitsmannen på Älfsborg, tillhörde så
ledes ej i sin helhet Västergötland. Östbo härad disponerades 
dock på annat sätt redan 1542 och ersattes av Västbo härad 
först 1552. I övrigt innehade Gustaf Olsson hela västgöta- 
delen av det nuvarande Göteborgs och Bohus län samt mot
svarande andel av Älfsborgs län med undantag av Ås’, Vedens, 
Gäsene, Bedvägs och tidvis Bjerke härad. Dessutom uppbar han 
räntan av Barne och Laske härad, som numera räknas till 
Skaraborgs län, ehuru de efter vad vi sett redan under Severin 
Kijls tid legat under Älfsborg. En del förändringar skedde 
väl redan under Gustaf I:s tid i denna förlänings omfattning, 
i det att Barne och Laske åren 1558 och 1559 lades under 
kungliga fogdar, varjämte enskilda socknar i övriga härad 
undantogos till förmån för andra låntagare. Men i det stora 
hela behöll Gustaf Olsson i övrigt Älfsborgs län under den 
gamle konungens livstid. Efter Erik XIV:s tronbestigning 
dröjde det däremot icke länge, förrän stora förändringar vid- 
togos. Bedån 1561 (före den 4 okt.) indrogs nämligen Älfs
borgs slott och län till kronan, och Gustaf Olsson fick tillsvi
dare behålla endast Kind, Mark och Bollebygd. - Det forna 
slottslänet uppdelades nu på ett flertal fögderier, vilka var 
för sig förvaltades av särskilda fogdar eller låntagare, och 
slottshövitsmannen gick således i mistning av något som helst

1 Jfr E. Hildebrands recension i Hist. tidskr., Årg. 38, Övers, och granskn., s. 3.

I. Älfsborgs slott och län (F. 177— 182).

territoriellt förvaltningsområde. Om således Älfsborgs län 
kan sägas hava upphört som sådant i slutet av år 1561, blev 
även själva slottet snart undandraget den svenska kronans 
omsorger, sedan detsamma 1563 blivit erövrat av danskarne, 
som behöllo det under en följd av år. När det efter vunnen 
fred återlösts 1572, forordnades väl åter en hö vitsman på slot
tet, men icke heller denne fick något län under sig förrän 
1581, då Askims härad befinnes hava levererat sin uppbörd 
till slottsfogden. Sedermera ökades detta nya slottsläns stor
lek därigenom att 1588 svenska Hisingen och 1591 Sävedals 
härad tillädes detsamma. Yid mitten av 1590-talet voro väl 
dessa sistnämnda områden åter utbrutna (jfr F. 181), men bi- 
behöllos eljes under slottet ända till 1620-talet, då uppbörden 
från åtminstone Askim och Hisingen bortarrenderades. Emel
lertid hade Älfsborg tillika med kringliggande trakt ånyo 
erövrats av danskarne, som innehade slottet åren 1612—18. 
Genom de upprepade invasioner, för vilka fögderiet således 
varit utsatt, företer givetvis nedanstående fogdelängd mot
svarande luckor. Efter slottets indragning från Gustaf Ols
son 1561 funnos eljes där följande redogörare:
Sigvard Kruse . . . .  
Lasse Rud (jfr F. 178) 
Olof Skräddare

1 5 6 1 — 1 56 3  F. 177. 
1 5 7 1 — 1 5 7 4  (Tab.30— 33.) 
1 5 7 1 — 1572

Bengt Eriksson [Slätte], utn. 1574 § (jfr F. 178) . . . 1574— 1577
Anders Mårtensson [till K a r ls to r p ] .......................................1578— 1585
Erik A xelsson .............................................................................. 1585— 1590
Lars H åkansson .........................................................................  1591
Anders Persson [L in d ? ] ............................................................ 1592— 1595
Karl B e n g ts s o n .........................................................................  1596— 1597
Jöran Eriksson [U lfsparre].................................................. • . 1598
David Danielsson [ H u n d ] .......................................................  1598— 1599
Per Andersson..............................................................................  1600
Orm A n d e rsso n .........................................................................  1600— 1603
Sigge S v e n s s o n .........................................................................  1604— 1607
Erik O lofsson .............................................................................. 1609— 1611
Nils Birgersson [Drakenberg], utn. 1619 ^  men tilltr.

redan s. å. ^ ................................................................ 1619— 1623
Olof Jonsson, utn. 1625 ^ .................................................. .1624— 1626
Anders Larsson 1
Lars Lybeck (jfr F. 180) [ ................................................... 1627 1630

På Alfsborg avgåvos under 1500-talet särskilda räkenskaper siottsbygg 
för slottsbyggnaden. Sådana finnas kvar från ett flertal år nåden,
på 1570—90-talen, men den tidigast omnämnda från 1562 är 
icke mera i behåll. Bedogörarne voro antagligen byggnads-
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Gnllbergs
fäste.

F. 178.

skrivare, ty intet enda av nedanstående namn har burits av
kända byggmästare eller fortifikationsingenjörer.1
Hans von P a s e n .........................................................................  1562
Gabriel Bertilsson 
Söffrin Pålsson 
Bengt Svensson . 
Per Assarsson . .

1573— 1583 
1584— 1587 
1594 — 1597 
1598— 1599

Genom danskarnes erövring av Älfsborg på 1560-talet fick 
det bakom liggande lilla fästet Gullberg, som omtalas redan 
på Gustaf I:s tid, en större betydelse än förut. Det var näm
ligen fortfarande i svenskarnes händer och tjänade till stödje
punkt vid de kringliggande häradenas försvar. Förstärk- 
ningsarbeten företogos därför här i slutet av sjuåriga kriget, 
och 1570 omtalas på platsen utom slottsfogden såväl en provi
antskrivare som en arkliskrivare, vilka båda avgivit redovis
ning för sin uppbörd.2 På sommaren 1571 tillsattes en ny 
befallningsman där, men sedan Älfsborg återfallit till Sve
rige, blev administrationen vanligen gemensam för båda fäst- 
ningarne, ehuru enstaka år särskilda redogörare omtalas vid 
Gullberg. Sedan nämligen Lasse Rud åren 157.2—73 avgivit 
redovisning för såväl Älfsborg som Gullberg, omfattade den
samma för år 1574 blott det förstnämnda slottet, medan 
Bengt jEriksson [Slätte] då svarade för Gullberg. Året därpå 
blev emellertid den sistnämnde Lasse Ruds efterträdare jämväl 
på Älfsborg, och efter samma tid äro räkenskaperna gemen
samma för båda ställena. Längre fram avgavs några år vid 
tiden före 1611 ånyo särskild redovisning för Gullberg.3 Fog
delängden för Gullberg får på detta sätt följande utseende:

Anders Hemmingsson, utn. 1570 2y.
Halvard Knutsson. utn. 1571 2f4.
Lasse Rud (jfr F. 177) . . .  ’ ..............................................  1572— 1573
Bengt Eriksson [Slätte] (jfr F. 1 7 7 ) ................................  1574
Mårten K r a k o w .........................................................................  1607— 1611

1 De egentliga byggmästarne äro ej kända för alla år. Åtskilliga, som ar
betat på Älfsborgs befästning, omtalas emellertid av Munthe i Kungl. fortifi
kationens hist., D. I (1902), eburn någon fortlöpande längd ej meddelas.

2 Jon Larssons, proviantskrivarens, räkenskap vid Gullberg för 1570 finnes i 
behåll, likaså arkliskrivaren Sven Helsings redovisningar för åren 1570— 75. 
Av dessa senare gälla 1570 års räkenskap endast Gullberg, 1575 års endast 
Älfsborg, medan de mellanliggande årens avse båda slotten.

3 1611 års räkning är i behåll, de föregående årens blott i fragmentariskt och 
multnande skick. Krakow insattes i slottsloven för Gullberg den 22 mars 1604 
och kallas 1607 befallningsman där.
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Av ovanstående redogörelse för Älfsborgs slottslän framgår, 
att detta 1561 delades på flera fögderier. Därvid bildades ett 
särskilt distrikt av Askim s, Yätle och Sävedals härad i före
ning med svenska Hisingen. Förstnämnda härad hade fem 
socknar eller en mindre än nu. Styrsö pastorat, som upprät
tades först 1632, tillhörde nämligen dessförinnan Frölunda 
socken.1 Sävedal var däremot med lika område som nu delat 
på flera landsförsamlingar. Av de medeltida socknarne Härianda 
och Utby hade väl den förra efter kyrkans rivning 1528 inför
livats med Nylödöse stadspastorat. Den senare omtalas däremot 
ännu på 1570-talet, men utgjorde redan i början av 1600-talet 
en del av Partilled. Till Sävedal räknades understundom även 
svenska H isingen  eller de båda socknarne Lundby och Tuve, 
som numera bilda Östra Hisings härad och även under 1500- 
talet vanligen betraktades som ett helt för sig. Tillsammans- 
tagna voro dessa tre härad fördelade i blott två gäll, Fäss- 
bergs och Landvitarids eller Skogsbygds, till vilka övriga sock
nar bildade annex.

Säkerligen till följd av grannskapet till fästningen före- 
kommo ej inom detta område några nämnvärda förläningar. 
Fögderiets självständiga tillvaro blev för’ övrigt icke lång, 
ty redan 1569 sammanslogs detsamma med övriga härad ut
med Göta älv under en gemensam fogde (se F. 181). Är 1581 
utbröts emellertid Askims härad från dennes förvaltningsdi- 
strikt och lades omedelbart under Älfsborgs slott (F. 177). 
Från 1588 hörde till slottslänet jämväl svenska Hisingen och 
från 1591 även Sävedal. Båda dessa sistnämnda områden 
återförenades väl 1593 med Ale m. fl. härad (F. 181), men 
lågo 1597 ånyo under Älfsborg. År 1608 lades svenska Hi
singen jämte Styrsö under Göteborgs stad, och denna ordning 
bibehölls, tills den danska invasionen 1611 avbröt admini
strationens dittillsvarande utövning. Sedan fögderiet åter
ställts 1619, blev Askims härad jämte Hisingen utarrenderat 
den 1 augusti 1622 till den göteborgske borgaren Sven På- 
velsson på ett år mot en avgäld av 2,422: 2 daler. Kontraktet 
förnyades den 27 mars 1623 på två år mot en förhöjd summa 
av 2,533: 9: 2 2/s daler. För år 1624 deltog Nils Stjernsköld, 
som vid samma tid var ståthållare på Älfsborg, i arrendet. 
Vid arrendetidens utlöpande gjorde kammaren den 6 juli 1625

Askims
härad.

Sävedals
härad.

Svenska
Hisingen.

1 Styrsö hade dock dessförinnan eget kapell. Till följd av ett k. brev 1608 
blev bl. a. »Styrsö i Frölunda» åren 1609 och 1610 underlagt Göteborgs stad.
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ett kontrakt för ej utsatt tid med nya arrendatorer, som 
skulle blivit Göteborgs stads borgmästare och borgaren där 
Mikael Verle, men av räkenskaperna framgår, att denna 
uppgörelse ej ledde till något resultat, och att uppbörden av 
häradena under den närmast följande tiden redovisades av slotts
fogden på Älfsborg. Den 24 mars 1626 bortförpaktades emeller
tid svenska Hisingen för fyra år till slottsskrivaren Lars Ly- 
beck, (F. 180) och kort därpå eller den 21 juli s. å. fick den ovan
nämnda Mikael Verle, denna gång ensam, ett kontrakt på 
Askims härad. Vid hans avgång övertogs den 26 juni 1628 
sistnämnda arrende på två år av Hans Skrivare, som förut 
och fortfarande förpaktade även Ale härad, men i Askim hade 
en ställföreträdare, Jöns Hansson, som möjligen till sist för 
egen räkning övertog affären.1 Sävedals härad nämnes där
emot ej alls och låg förmodligen kvar under slottet.

Under de år (1561—68 och 1571 samt 1620-talet), då således 
Askims härad utgjorde kärnan i ett självständigt fögderi, till 
vilket tidvis hörde även Sävedals och Vätle härad, funnos 
där följande fogdar (och arrendatorer):

a) i huvudfögderiet:
F. 179. Bengt H elsin g .....................................

(Tab. 31—33.) Erik Bengtsson................................
Olof S k riv a re .....................................
Per Andersson ................................
Sven Påvelsson 1 ✓ % ..................
Nils Stjernsköldf 1 ..................
Hans P e rsso n .....................................
Mikael Verle (arr.) .......................
Hans Skrivare (jfr. F. 182)1 
Jöns Hansson j Carrv

b) i Svenska Hisingen:
F. 180. Lars Lybeck (arr.; jfr F. 1 7 7 ) .............................................. 1627— 1630
(Tab. 33.)

Vätle härad. I det föregående är omnämnt, att V ätle  härad (fem sock
nar) under 1560-talet tillhörde Askims fögderi (F. 179), av 
vilket det utgjorde en del också 1571, men eljes räknades det
samma ända in i 1620-talets senare hälvt till Ale och Flundre 
härads fögderi (F. 181). Ar 1572 revocerades Lundby och

1 I 1629 års räkenskap äro kvittona ställda till Jöns Hansson, men på 
själva redovisningen saknas arrendatorns namn. 1630 års räkning är betecknad 
som Jöns Hanssons.

. . 1561— 1562 
. 1563— f 1565 

. . 1566— 1568 

. . 1571

. . 1622— 1624 

. . 1624

. . 1626 

. . 1627— 1628

. . 1629— 1630
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Skallsjö socknar från Jöran E riksson [Ulfsparre] till Öja- 
red (f 1612), som samma år uppbar vinterskatten därifrån, 
innan det kungliga återkallelsebrevet nådde orten, och denne 
har således antagligen innehaft samma område även under 
den närmast föregående tiden efter den danska ockupationen.1 
Men eljes äro inga större förläningar kända inom detta härad 
intill periodens slut. Det blev genom särskilt kontrakt den 
20 febr. 1628 förpaktat till Nils Birgersson [Drakenberg], som 
förut arrenderade As och Veden, och blev på detta sätt skilt 
från sin mångåriga samhörighet med de närmast belägna hä
radena för att få gemensam förvaltning med ett fögderi (F.
185), till vilket det på intet håll gränsade.

A le härad hade under medeltiden tio kyrkor, men av dessa Ale härad, 

var S:t Olofs öde redan vid nyare tidens början, då Gustaf I 
genom k. brevet den 28 aug. 1528 befallde, att den skulle 
nedbrytas, och att såväl dess mur som tak skulle användas 
vid byggandet av Nya Lödöse stadskyrka. Efter den tiden 
har antalet socknar varit nio, som på 1500-talet voro för
delade på två gäll, Skepplanda och Starrkärr, till vilket se
nare även Östad då räknades som annex. Enligt k. brevet 
den 30 aug. 1569 hörde fem av dessa socknar eller Skepp
landa, Skövde, S:t Peder, Starrkärr och Kilanda jämte Alf- 
hems kungsgård och Gamla Lödöse stad till Visingsborgs 
grevskap.2 Genom hertig Karls brev den 29 okt. 1602 skedde 
emellertid ett utbyte, varigenom för denna del av grevskapet, 
som då indrogs, gavs ersättning i Vartofta härad.3 Blott 
Alfhems gård och Skepplanda socken fick den landsflyktige 
greve Erik Brahes grevinna behålla ytterligare någon tid, 
men den 7 mars 1603 utfärdades fullmakt för Olof Eriksson < 
att vara fogde i nämnda socken, som kort därpå införlivades 
med huvudfögderiet, och från och med 1604 skedde ingen 
som helst avkortning för denna förläning. På 1590-talet hade 
emellertid ännu en del av häradet varit undandragen kronans

1 Enligt k. brevet till Erik Gustafsson [Stenbock] 31 nov. 1580 skulle väl 
Jöran Eriksson till Öjared då återfå de gods, som tidigare revocerats från ho
nom, efter som han skulle brukas i Reval, men detta förfogande gällde icke 
ovannämnda förläning.

2 För åren 1577— 80 finnas i behåll räkenskaper över dels lagmansfodringen, 
dels gärder, som utgjorts av de fem grevskapssocknarne.

3 Redan den 23 maj 1597 hade hertig Karl i brev till greve Erik Brahe 
vederkänt de fem socknarne från denne, utan att detta dock innebar något upp
hävande av grevskapsprivilegierna för ätten. (Hertig Karls registr.) Grevskapet 
tilldömdes år 1600 greve Eriks broder Magnus. F orsgrén, a. a., s. 143.
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förvaltning, sedan greve A x e l Stensson [Lewenhaupt] den 
18 mars 1595 bekommit uppbörden från Östads och HåJunda 
socknar, som ånyo indrogos först 1600. Vissa år av 1620- 
talet bildade Ale ett särskilt arrendedistrikt. Grenom kon- ' 
trakt den 15 juli 1621 uppläts nämligen Alfhems gård jämte 
hela häradets skatteavkastning för ett års tid till Peder 
Arvidsson och Peder Olofsson, av vilka den förre var borg
mästare i Göteborg, för ett arrendebelopp av 2,132 daler 15 
öre och 11 penningar. Uppgörelsen förnyades emellertid icke, 
och under de närmast följande åren var häradet icke för- 
paktat. Men den 30 mars 1625 fick borgaren i Göteborg, 
Hans Skrivare, som redan året förut faktiskt innehade hära
det på arrende, rätt att under tre år uppbära skatterna, av 
vilka han ägde att tillgodogöra sig ett sammanräknat belopp 
av 4,500 daler jämte ränta efter sex procent till ersättning 
för hans åtagande att iordningställa slussarne i Göta älv. 
Återstoden av uppbörden skulle inlevereras till kammaren. 
Kontraktet måste hava blivit förlängt (jfr ovan under Askim), 
ty ännu 1630 innehade Hans Skrivare detta arrende, som den 
11 febr. 1632 ytterligare prolongerades för hans änka, hustru 
Brita.

Av F lundre härads fem socknar (Romeleds gäll) hörde 
större delen av Foxerna till Leckö fri herreskap. Däri in- 
gingo nämligen enligt k. brevet den 27 febr. 1571 alla kyrko- 
och prebendehemman samt kronotorpare inom denna socken, 
men H ogenskild  B ielke innehade dessutom från samma tid 
som personlig förläning även därvarande skatte- och frälse- 
gårdar. De sistnämnda avkortas väl endast till 1578, men 
skattehemmanen behöll han till 1590-talets början, och de 
gårdar, som räknades till friherreskapet, ända till dess att 
detta frånkändes honom 1599 (jfr s. 141). Längre fram var 
samma socken en kort tid enligt k. brevet den 10 april 1610 
förlänt till Abraham  Cabiljau, som samtidigt fick disposi
tionsrätt över kvarn an läggnin garn e vid Lilla Edet. Flundre 
härad utarrenderades den 5 april 1620 för en tid av sex år 
till Ollert Sijltman, men då denne kort därpå dog, trädde 
kontraktet ej i verkställighet, och häradet förblev tillsvidare 
under den förutvarande fogdens förvaltning.

I senare hälften av 1500-talet hade Yäne härad samma 
antal socknar som nu eller sju, fördelade på dels Tunhems, 
dels Yassända gäll. De medeltida socknarne Hullsjö och
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Malöga samt Rånnum hade redan före 1540 uppgått i resp. 
Gärdhem och Tunhem. Yid indragningen av Gustaf Olssons 
förläning1 i början av 1560-talet kom Yäne icke under kronans 
omedelbara förvaltning, utan tillföll enligt k. brevet den 27 
okt. 1560 (orig. i Sjö-samlingen) Svante Sture, vars änka 
M ärta E riksdotter [Leijonhufvud] konfirmerades i dess be
sittning genom k. brevet den 15 aug. 1568. Häradet igen
kallades väl från henne 1573, sedan hon dock uppburit det 
mesta av skatten, och lades då för en kort tid under fogden 
i Kinne (F. 191), men grevinnan Märta återfick redan 1574 
häradet, vars ränta hon sedan behöll till sin död (1583), 
ehuru förvaltningen alltifrån 1579 sköttes av kungliga fogdar 
(jfr F. 219). Genom k. brevet den 17 maj 1585 bestämdes, 
att hennes barn skulle äga uppbära räntan ännu i tio år, 
räknade från moderns frånfälle, men denna uppgörelse bröts, 
därigenom att förläningen revocerades redan 1590. Häradet 
ingick då till att börja med i Barne och Laske härads fögderi 
(F. 190) och tillhörde sedan flera olika fogdedistrikt (jfr nedan).

Med undantag av de perioder, då vissa områden antingen 
utbrötos och bildade självständiga förvaltningsenheter eller 
ingingo i tillgränsande fögderier eller voro förlänta, tillhörde 
samtliga ovanstående härad ett och samma fogdedistrikt. 
Från början utgjordes detta dock av endast Ale och Flundre 
härad, där en fogde hade sin verksamhet från och med 1562. 
Dennes område utvidgades 1569 genom sammanslagning med 
Sävedals, Askims och Yätle härads förut självständiga fögderi, 
och denna omfattning behöll sedan i stort sett den gemen
samma fogdens uppbördsdistrikt, till dess att 1581 Askim, 
1588 svenska Hisingen och 1591 Sävedal lades under Älfs
borgs slott. Sistnämnda år tillkom emellertid det dittills 
förlänta Yäne härad, så att fögderiet då kom att bestå av de 
fyra häradena Yätle, Ale, Flundre och Yäne, en omfattning 
som sedan bibehölls ända till 1620-talet, om undantag göres 
dels för några år vid mitten av 1590-talet, då Sävedal ånyo 
hitfördes, dels för åren 1606—08, då Yäne tillhörde Åse fög
deri (F. 192), och 1613—18, då samma härad låg under fogden 
i Kulling (F. 189). Sistnämnda utbrytning stod i samband

1 Att icke hela Yäne härad disponerats av Gnstaf Olsson under 1550-talet 
framgår av k. brevet den 23 sept. 1558, varigenom »tlien parten ndi Väna 
häredt udi Vestergötlandh, som Niels Jesperson [Crnus] en tidh long hafft 
haffver», förlänades till Gustaf Johansson [Tre rosor], som den 9 jan. 1561 be
kom jämväl alla kyrkolandbor' i hela häradet.
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med den danska invasionen, som under nämnda år omöjlig
gjorde svensk administration i fögderiets kela övriga område. 
När sedermera förpaktningarne kegynte på 1620-talet, tillsat
tes (1621 ock 1624—30) en särskild arrendator (F. 182) för Ale 
kärad (se ovan s. 110), under det att uppbörden från Flundre, 
Yätle ock Yäne genom kontrakt den 18 maj 1624 för ej ut
satt tid överläts till ko vrådet, jur. doktor Jakob van Dijk. 
Denne beköll antagligen arrendet till ock med 1627,1 men 
följande år antogos nya arrendatorer, varvid området delades. 
Yätle kärad övertogs nämligen då genom kontrakt den 20 
febr. 1628 av Nils Birgersson, som förut förpaktade räntan 
av As ock Yeden (F. 185), medan Flundre ock Yäne samma 
dag överlätos för ej utsatt tid till borgmästaren i Brätte 
stad, Anders Kristoffersson, som kvarstod som arrendator de 
båda närmaste åren. Genom nytt kontrakt den 20 maj 1630 
övertogs slutligen samma arrende av Nils Jönsson, som där
vid beviljades 50 dalers förmedling i arrendet, vilket eljest efter 
vanligheten sattes lika med behållna räntan från distriktet.

Fogdar voro:
a) i huvudfögderiet:

F . 181. Sigge Svensson .......................................................................... 1562— 1563
(Tab.31—33.) Arvid Skrivare.............................................................................. 1563— 1571

Jon A m undsson .........................................................................  1572— 1574
Olof Torstensson.........................................................................  1575— 1580

. Erik Olofsson [Gyllengren].......................................................  1581 — 1586
Birger Persson [till R a m s to r p ? ] .........................................  1587— 1593
Brun Jöransson [Forstenasläkten].........................................  1594— 1595

• Anders Mårtensson [till K a r ls to r p ]...........................   1596
Sigge A rv id sson .........................................................................  1597— 1599
Anders Svensson- [till A la rp ]................................................... 1600— 1601
Torsten Lindormsson [Forstenasläkten]................................  1602
Anders Andersson . . ............................................................  1603— 1605
Kils Svensson..............................................................................  1606— 1608
Per Assarsson..............................................................................  1609— 1610
Mårten Sigfridsson..................................................................... 1611
Nils Nilsson...........................   1619
Jon Bengtsson..............................................................................  1620— 1621
Welam H an sson .........................................................................  1622— 1623
Jakob van Dijk ( a r r . ) .......................................................  1624— 162[7]
Anders Kristoffersson ( a r r . ) ................................................... 1628— 1629
Nils Jönsson (a r r .) .....................................................................  1630

1 Av 1627 års räkenskaper framgår, att de tre häradena fortfarande voro 
gemensamt förpaktade, men arrendatorns namn omtalas ej.

113I. Älfsborgs slott och län (F. 177— 182).

b) i Ale kärad: F. 182.
Peder Arvidsson! . . ^
Peder Olofsson j ( ari* ) ...........................................................  i 621
llaus Skrivare (arr.; jfr F. 1 .7 9 ) .........................................  1624— 1630

II. Marks och. Kinds härad.

Marks härad var indelat i fjärdingar, av vilka dock i 1500-M ark s ltärad. 

talets senare hälft funnos blott tre, nämligen 1) Stomestorpa, 
omfattande Seglora ock Örby gäll (sex socknar), 2) Holts, be
stående av Torstorps, Kungsäters ock Istorps gäll (tio socknar), 
samt 3) Hjorttorps med Sätila, Berghems ock Surteby gäll 
(åtta socknar). Som synes var socknarnes antal lika det nu
varande, men ännu på 1570-talet omtalas dessutom den medel
tida Svensjö socken, som tillhörde Örby gäll.

De första underrättelser, vi kava rörande förvaltningen i 
Mark under nyare tid, giva vid handen, att häradet var för
länt. I 1528 års länsregister omnämnes som läntagare Seved 
R ibbing, som dock icke innehade kela området, ty brodern 
N ils R ibbin g  uppbar samtidigt räntan av Torstorps socken.
Det torde få antagas, att dessa förläningar ägt bestånd även 
de närmast föregående åren, vilket emellertid icke utesluter 
möjligheten av andra förfoganden vid sidan av de nämnda.
Sålunda vet man, att Mats K afle  den 12 mars 1526 fick 
emottaga Kinnarumma socken, som han dock antagligen läm
nade, när kan följande år erhöll en annan och större förlä- 
ning (jfr Gudhem). Men efter det stora upproret 1529 in
drogs hela häradet till kronan, ock en kunglig fogde tillsattes, 
vars räkenskaper för året 1529—30 ännu finnas i behåll. Dels 
med ledning av dessa, dels på grund av uppgifter i 1539 års 
summarum kan fastslås, att huvudskatten utgick efter mantal 
i arbetspenningar, spannmål ock fläsk. En kvickskatt (kär 
kallad gärdskatt) betalades dessutom av alla skattebönder 
enligt gärdetal (med sex bönder i gärden) och bestod dels i 
penningar, dels i levande djur (oxar, kor, får, köns ock gäss).
Däremot utgjorde 183 kronobönder ock sex nybyggare utom 
arbetspenningar endast smör ock ett antal sämjebönder blott 
sistnämnda persedel.

Orsaken till Seved Ribbings mistning av häradsförläningen 
berodde ej på någon dennes delaktighet i upproret, ty kan

8 — 1S2356. Meddel. från Riksarkivet 2: 6. Almguist, Lokalförvaltningen, D. 2.
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satt med i domstolen över Måns Bryntesson och fick vid av
trädet den 3 okt. 1529 behålla Örestens ladugård. Men då 
han i början av följande år avled, blev denna kungsgård den 
13 febr. 1530 förlänt till den nye fogden Peder Olofsson, som 
där tog sitt säte. Denne kom längre fram att intaga en sär
ställning, så till vida som han genom kontrakt den 24 febr. 
1534 emottog hela häradet som län av kronan mot årlig av
gift, som bestämdes att utgå i penningar och oxar, vilka 
senare han dock åtog sig att genom försäljning i Danmark 
också förvandla i mynt. Redan i slutet av följande år till
sattes emellertid en ny fogde på vanliga villkor, och denne kvar
stod ännu 1538, då han fick i uppdrag att jämväl »akta uppå 
alla kungliga saker och biskopssaker med alla de landbor i 
Mark ligga, evem de tillhöra». Till hans efterträdare ut- 
sågos såväl 1539 som 1540 nya män, men 1541 förläntes hela 
Mark med all kunglig ränta och rättighet samt biskopssaker 
och gästning till G ustaf Olsson [Stenbock] och innehades 
av honom ännu 1565. Åtminstone från 1547 voro dock kyrko- 
och prästlandbor undantagna och stodo under förvaltning av 
en särskild fogde, vars område innefattade även Kind (se 
F. 215). Åren 1566—68 var Mark kronan behållet och in
gick då i ett fögderi, som dessutom bestod av Bollebygds 
härad, men som därefter upplöstes genom nya förläningar. 
Därvid åtskildes de båda häradena, som var för sig fingo sin 
länsherre. Mark överläts den 5 jan. 1569 åt den förre län- 
tagarens son, E rik  Gustafsson [Stenbock], vars besittnings
rätt dock under 1570-talet inskränktes genom upprepade par
tiella indragningar. Kungl. brevet den 31 juli 1572 (jfr 23 
sept. s. å.) bestämde sålunda, att han skulle avstå halvparten 
av årliga räntan, och den 6 okt. 15731 revocerades hela hä
radet. Genom k. brevet den 17 febr. 1575 återbekom dock 
Erik Gustafsson Seglora och den 28 mars 1576 även Sätila 
gäll.2 I  de indragna delarne av häradet fungerade en kunglig 
fogde, vars distrikt omfattade även Veden, och som för övrigt 
alltifrån 1569 funnits inom orten, där han redovisat för vissa 
kronan behållna persedlar (kungsfudringen, gärder och ut-

1 Jfr t .  brevet 23 okt. 1573 till Jakob Jöransson, som finnes i orig. i RA.
2 Beträffanrie omfattningen av dessa båda gäll kan förtjäna antecknas, att 

enligt en marginalauteekuing vid avkortningen i såväl 1577 som 1578 års 
räkenskaper hade Erik Gustafsson tagit i anspråk uppbörden även från Tosta- 
reds socken under förevändning, att denna hörde till Sätila gäll, »ehuru den 
fordom hört till Surtebv gäll».

II. Marks och Kinds härad (F. 183— 184). 1.15

gärdshästar). Dennes verksamhet upphörde emellertid 1578, 
då Erik Gustafsson på grund av k. brevet den 31 mars s. å. 
befinnes åter vara i odelad besittning av hela häradet1 med 
undantag av de därinom belägna Gudhems klosters Jandbo- 
hemman, som tillhörde Visingsborgs grevskap. Men 158(1 
uppbar Erik Gustafsson blott vinterskatten av de tre gäll 
(Kungsäter, Istorp och Surteby), som han fått till nyes 1578, 
och efter samma tid redogjorde fogden i Redväg (F. 186) för 
uppbörden därifrån. Under mer än ett årtionde var sedan 
Erik Gustafssons förlä ning inskränkt till fem gäll (av åtta), 
men 1595 innehade han åter hela häradet, till dess att hans 
samtliga förläningar indrogos av hertig Karl 1597 (se brev 
till fogden Assar Pedersson den 12 aug s. å.). Mark kom 
då att läggas under den fogde, som en tid dessförinnan haft 
uppbörden i Kind (F. 184), och dessa båda härad hade sedan 
ända inpå 16^0-talet gemensam förvaltning. Dock bekom 
Jöran Eriksson [UJfsjarre] den 28 mars 1600 Sätila socken, 
och denna avkortades sedan för honom till och med 1613. 
Enligt k. brevet den 22 febr. 1615 fick G ustaf Stenbock 
övertaga denna förläning, tillökad med Hysna och Tostareds 
socknar, så att han innehade hela Sätila gäll med rätt att 
uppbära även 1614 års skatt, i den mån denna icke hunnit 
disponeras före hans tillträde. Prolongation av detta för
fogande beslöts den 26 jan. 1629 (Älfsborgs läns kopiebok 1), 
och någon ändring inträdde sedermera icke under perioden. 
Mindre långvarig blev den förläning, varigenom ryttmästaren, 
välbördig Erik  Björnsson den 12 febr. 1614 bekom tre socknar 
(Seglora, Fristad och Kinnarumma) av Seglora gäll, ty denna 
indrogs redan 1617. Men från och med 1622 och till periodens 
slut avkortades hela Seglora och därtill Kungsäters gäll 
eller tillsammans åtta socknar såsom förlän ta till den skotske 
äventyraren, överste Johan Henderson, som då stod i svensk 
tjänst. Från samma tid voro således blott fem gäll kronan 
behållna. De utarrenderades den 28 mars 1622 för fyra år 
till Erik Gustafsson, som skulle erlägga 1,751 daler 27 öre 
årligen i avgäld. Efter kontraktstidens slut övertogs arrendet 
22 april 1627 för de följande tre åren av frih. Gustaf Sten
bock (f  1629), som enligt vad ovan omtalats, i förläning inne-

1 Förläningen gavs egentlige» blott pä ett är och som vederlag för ett sten
hus på Gråniunkeliolmen.
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Stcnboekska
friherrc-
skapet.

F. 18B.
Tab.30— 33.)

hade även Sätila gäll och således disponerade hela häradet 
med undantag av överste Hendersons förläning.

Orsaken till det mera ovanliga förhållandet, att en medlem 
av högadeln deltog i förpaktningen, får sökas i de stora in
tressen, som Stenbock hade inom orten såsom innehavare av 
Örestens friherreskap. Detta, som under namn av Krono- 
bäck och Öresten första gången bortgivits till Erik Gustafs
son [Stenbock] den 28 nov. 1568, och som förbättrats genom 
k. brevet den 9 april 1582, omfattade då även Kronobäcks 
f. d. klostergods i Småland (jfr F. 138), men förklarades 1597 
i sin helhet förverkat till kronan (jfr hertig Karls brev till 
Mårten Jönsson den 7 febr. 1599). Den förre innehavarens 
yngre son, Gustaf Eriksson, blev emellertid genom k. brevet 
den 12 okt. 1603 förklarad berättigad att tillträda friherre- 
skapet, men till en början endast den del av detsamma som 
låg i Västergötland (jfr ovan, s. 20). Ursprungligen hade dit- 
hört endast Örestens kungsgård jämte ett fåtal ströhemman 
inom två socknar i Mark och i Varnums socken av As’ härad, 
men genom den ovannämnda »förbättringen» 1582 hade till
kommit över ett trettiotal gårdar, spridda inom tolv olika sock
nar i Mark och Kind.1

Under de år, Mark utgjorde ett självständigt fögderi, fun- 
nos där följande fogdar:
Peder Olofsson, utn. 1529 : .........................................  1529— 1535
Nils Munk [till Appelhult], utn. 1535 f 1 ...........................  1536— 1538
Anders Krabbe,2 utn. 1539 ^ .............................................................. 1539
Nils Svensson .............................................................................................. 1540
Bengt Eriksson [S lä t te ]............................................................................1566
Per Andersson.................................................................................1566— 1568
Jöns Nilsson3 ................................................................ .... 1569— 1571
Jakob Jöransson.........................................................................  1572— 1576 -
Bengt Eriksson [Slätte] (jfr F. 1 8 9 ) ............................ånyo 1577— 1578
Erik Gustafsson ( a r r . ) ............................................................ 1622— 1626
frih. Gustaf Eriksson [Stenbock] (a r r .) ............................ 1627— f l 629

1 Rör. detaljer se Eoksgrén, a. a., s. 76 f. ocli tat). V II (s. IX  octi X X X V —  
X X X V III). Avkortningarne för friherreskapet i 1600-talsräkningarne för Mark 
och Kind visa dock ett något avvikande antal hemman (10 i stället för 
I P /2 skattehemman, men 18 krono- och kyrkohemmau i stället för de tidigare 
173/4). Donationen konfirmerades 31 jan. 1621 och 23 april 1625 samt 18 
febr. 1628.

2 En formlig instruktion för Anders Krabbe utfärdades 18 juni 1539. Att 
han emellertid ej tjänstgjort mera än till samma års slut, framgår av kammar
rådets kvitto av den 11 maj 1541.

3 Jöns Nilsson uppbar endast gärder, kungsfodring och utgärdshästar i det 
eljes förl än ta häradet.
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Av Kinds härads nuvarande 35 socknar (i åtta gäll) fun-K 
nos alla redan 1540. Därjämte nämnas sistnämnda år ytter
ligare tre, nämligen Tyggestorp och Limmaryd, som numera 
utgöra delar av Tranemo socken, samt Kingestena, som kort 
därpå uppgick i Sexdräga socken. Kedan på 1560-talet om
nämnas likväl icke längre någon av dessa tre socknar. Även 
Kind var av ålder indelat i Ijärdingar, som omtalas ännu i 
1545 års gärderäkenskap, ehuru deras omfattning ej ur denna 
källa låter sig bestämma.1

Severin K ijl  fick Kinds härad i förläning den 27 juli 
1525 mot villkor att till kronan leverera 500 mark i pennin
gar och hålla sex karlar till rikets tjänst. Han hade kvar 
samma förläning 1528, men det är ovisst, huruvida så var 
förhållandet, även sedan han 1529 tillträtt sin syssla som 
hövidsman på Älfsborg.2 Inom häradet fanns visserligen från 
samma år en kunglig fogde, som dock hade befattning endast 
med biskopslandborna, och årliga räntan var därför sanno
likt fortfarande förlänt. Men i oktober 1532, samtidigt med 
att en ny fullmakt utfärdades för Severin Kijl på Älfsborg 
»med de härad, som därunder ligga pläga», utnämndes Erik 
Skrivare till fogde i Kind. Troligen var han densamme som 
Erik Månsson, som fick kvitto på sin uppbörd den 8 mars 
.1534 och vid samma tid av sitt fögderi höll ett drabbtyg och 
nio karlar utan harnesk. I  alla händelser var den sistnämn
de kvar i samma syssla ännu i februari 1536, då G ustaf 
Olsson [Stenbock] bekom ett förläningsbrev på Kind mot 
villkor att »rida färdig med sex rustningar och giva Hans 
Nåd årligen 400 mark ortiger». Liksom detta var den första 
större förläning inom Västergötland, som den blivande ståt
hållaren erhöll, blev det också den, som han kom att längst 
behålla. I slutet av 1550-talet befinnes visserligen Lasse 
Bröms till Borretorp innehava Dalstorps gäll (fem socknar), 
som efter hans död (1565?) för en tid överläts till Broder 
E riksson  [Butz eller Store] till Kisa, men 1569 återbekom 
Gustaf Olsson även denna del av häradet, som han i övrigt

1 Västerg. bandi. 1545: N. 9. Namnen på fjärdingarne äro Tverryd och Dals
torp, som förmodligen äro identiska med de Jikalydandc sockennamnen, But- 
torp (i Sexdräga) och Häne (?). Styffes uppgift, att fjärdingarnes antal i 
Kind var blott tre, oeh att dessa kunna spåras ännu på 1600-talet, torde böra 
hänföras till Mark (se ovan).

2 Se dock k. brevet 13 dec. 1530 till eleetns i Skara, i vilket förekomma 
uppgifter, som göra det troligt, att Severin K ijl fortfarande innehade Kind.
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på grund av flera konfirmationer, av vilka den sista är date
rad den 12 sept. 1568, hade kvar till sitt frånfälle (1571). 
Arvingarne uppburo enligt k. brevet den 7 april 1572 skatten 
även under det därefter närmast följande året med undantag 
av kungsfodring och gärder, som för kronans räkning alltifrån 
1567 inom området upptagits av särskilda gärdefogdar.1 Men 1573 
var Kind i dess helhet kronan behållet och utgjorde då ett sär
skilt fögderi (F. 184), som dock ägde bestånd endast i tre år. Det 
sammanslogs nämligen 1576 med Redvägs fögderi (F. 186), och 
denna ordning bibehölls ända till 1594, då Kind ånyo fick en egen 
fogde. Denne blev 1598 fogde även i Mark, och haus distrikt 
kom sålunda från samma tid och inpå 1620-talet att omfatta 
båda häradena. Inom Kind förekommo dock flera förläningar. 
Så fick K nut K ijl  till Appelnas den 20 maj 1598 Ljushults 
socken, som han behåll till sin död (1603), och den 3 sept, 
1607 hugnades Seved R ibb in g  (f 1613) med Gällstads gäll, 
som bestod av ej mindre än sex socknar, vilka även han hade 
kvar ,för livstiden, och som hans söner enligt k. brevet den 
11 aug. 1613 ringo behålla för ännu ett år. Till följd av k. 
brevet den 9 mars 1612 innehades vidare Länghems socken 
ända till 1629 av frih. G ustaf Eriksson [Stenbock], vars fri- 
herreskap, Öresten (j fr ovan s. 116), delvis lag inom detta härad. 
Mera omfattande var den avkortning, som kom till stånd ge
nom k. brevet den 18 juni 1616, enligt vilket K arl K arlsson 
[Gylleuhielm] erhöll Kalfs, Mjöbäcks, Svenljunga ooh Sex- 
dräga gäll, vilka tillsammans utgjorde ej mindre än sexton 
kyrksocknar. Med undantag äv denna omfattande del, som 
var i Karl Karlssons besittning ännu vid periodens slut, samt 
de områden, som tillhörde Örestens friheireskap eller eljest 
innehades av frih. Gustaf Stenbock, utarrenderades Kind 1622 
till Krabbe Andersson, som 1624 efterträddes av Lars An
dersson. Den sistnämnde fick ännu den 20 mars 1630 för
längning på sitt kontrakt för ytterligare två år.

Fogdar i Kind hava varit: ..............
F. 184. Erik Månsson Skrivare, utn. 1532 ^  ................................. 1532— 1536

(■pab. 30 och [Olof B en g tsson ............................................................................................................ 1567— 1569
32—33.) Anders Björnsson..................................................................... 1571— 1572]

1 Tidigare kade Gustaf Olssons egna fogdar redovisat för denna kronans ber 
hållna skatt. SSe t. ex. Vg. handi. 1557: N. 12. På 15öU-talet redovisade de 
för motsvarande persedlar även från Dalstorps gäll, oaktat detta ej längre till
hörde Gustaf Olssons förläning (jfr texten). Dennes fogde i Kind var 1550 
Anders Hemmingsson, som kvarstod ännu i början på 1560-talet. ■

11. Marks och Kinds härad (F. 183— 184). 119

Kils H enriksson.........................................................................  1573— 1575
Lars Håkansson (jfr F. 1 8 6 ) ..................................................  1594— 1596
Assar Persson [Maunersköld]..................................................  1597— 1605
Anders Andei s s o n .....................................................................................1606
Kils Knutsson [Roos] ................................................................... 1607— 1614
Bengt Arvidsson [i Mesterås].................................................. 1615— 1621
Krabbe Andersson (arr.; jfr F. 186) ................................  1622— 1623
Lurs Andersson (a r r .) ................................................................ 1.624— 1630

III. Redvägs, Å s’ och Vedens härad.

Den administrativa samhörigheten mellan dessa geografiskt 
till varandra gränsande härad, som bilda området närmast 
norr om Mark och Kind, ägde icke bestånd hela perioden 
igenom, men väl under större delen av densamma. Såsom 
huvudort får räknas Rt-dväg, som alltifrån 1540-talet utgjorde 
kärnan i ett fögderi, till vilket övriga områden tidvis mer eller 
mindre tillfälligt slöto sig. Men före 1542 var Redväg för
länt, och de båda andra av ovanstående härad uppgingo un
der en del av 1530-ta.let i en förvaltningsenhet, till vilken 
Redväg icke hörde.

Vad då först beträffar Vedens härad, bestod detta av tvåVedenshiu 
gäll, nämligen Bredareds, som omfattade fyra socknar (Bre- 
dared, Sandhult, Tämta och Vänga), samt Fristads.1 I det 
sistnämnda ingingo dels de tre återstående nuvarande sneknarne 
Fristad, Torpa och Borgstena, dels även Långhem, som om
talas på 1540-talet, men sedan dess utgjort en del av moder
församlingen. Till samma pastorat hörde för övrigt redan 
1540 (liksom nu) Gingri, som dock ligger utanför härads- 
gränsen (i As). Hedareds kapell, som är en del av Sandhult, 
omtalas ännu 1565 som egen socken. Hela häradet var 1528 
(tillsammansmed Frökind) förlänt till Ture Eriksson [Bielke], 
som levde ännu 1533, men som redan 1529 gick miste om sin 
förläning. I Veden tillsattes då en fogde (F. 185), som till 
en början hade förvaltningen även i Gäsene, Frökind och Ås, 
men som, sedan dessa härad tid efter annan blivit förlänta, 
såg sitt distrikt inskränkt till endast Veden (1534).2 Hans

1 Fristad var moderförsamling till 1628, då denna socken lades som annex 
till Torpa, d. v. s. dåmera Borås’ stadsförsamlng, som tidigare jämte Borgstena 
varit annex till Fristad.

2 Förhållandena äro så till vida oklara som Peder Nilssons bevarade rä
kenskap för året 1529— 30 visserligen bevisar, att fögderiets omfång varit deh
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verksamhet upphörde alldeles, då även sistnämnda område 
den 6 okt. 1536 bortgavs åt Lars Turesson [Tre rosor]. 
Denne behöll häradet i femton år, men måste sedan avstå det 
till N ils  Jespersson [Cruus], som den 26 juli 1551 bekom 
ett kungligt brev på detsamma. Dock befinnes längre fram 
den sistnämndes dispositionsrätt inskränkt därigenom att 
Torpa socken från 1555 innehades av B engt G-ylta, som i 
början av Erik XIV:s regering övertog hela häradet. Från 
1566 var dennes förläning dock åter begränsad till Torpa 
socken, emedan S igvard  K ruse fått emottaga återstoden. 
Men 1570 hade den förstnämnde ånyo hela häradet, till dess 
att detsamma med undantag av Fristads och Borgstena sock
nar, som enligt k. brevet den 5 febr. 1575 för en tid fick be
hållas av Bengt Gyltas änka, In geborg  Krumme, 1574 indrogs 
till kronan. Det lades då under fogden i Mark (F. 183), som 
1577 uppbar skatten jämväl från Torpa. Aret därpå redo
gjorde fogden i Gäsene (F. 187) för uppbörden från Veden, 
men 1579 sammanslogs dennes hela förvaltningsdistrikt med 
Kullings fögderi (F. 189), till vilket Veden sedan hörde un
der en följd av år. Dock innehade A nders Olsson [Oxe- 
hufvud] till Uddetorp på grund av k. brevet den 16 mars 
1504 Fristads och Borgstena socknar ända till dess att han 
till följd av k. brevet den 18 mars 1605 (konfirmerat den 30 
april 1613) fick utbyta dem mot Torpa socken, som han be
höll till sin död (1617).1 Då tillhörde emellertid Veden i öv
rigt ej längre Kullings fögderi, ty sedan 1601 var häradet 
förenat med Redväg och As (F. 186). Därvarande fogde var 
sedan gemensam för de tre häradena till 1623, då Veden 
(jämte As) utbröts. Genom kontrakt den 9 april nämnda år för

i texten angivna, men ej upptager annan uppbörd från de fyra häradena än 
dels penningar, som dock ej utgingo från Frökind, dels boskap, som erlades 
endast från Ctäsene och As. Däremot redogjorde fogdoen i Leckö län (F. 191) 
samtidigt för spannmålsuppbörden från Gäsene och As, men ej från Frökind 
och Veden, i vilkas skatt åtminstone detta år spannmål ej synes hava ingått, 
och som i övrigt, enligt vad ovan visats, voro befriade även från boskaps- 
skatt och, vad beträffar Frökind, även från penningutskylder.

1 Anders Olsson hade av gammalt försänkningar i orten. Hans ena sätes
gård låg inom Vedens härad i Borgstena socken. Kedan i början av Erik 
X lV :s  regering, då han var ryttmästare för Västgöta ryttare, hade han haft i 
förläning kyrko-, kloster- o< h pivbendelandborna i samma härad, och i början 
av 157U-talet voro elva skattehemman, vilkas ränta innehades av honom, un
dantagna från Bengt Gyltas förläning. Dåmera hade han dock mist ovan
nämnda landbor, som till följd av k. brevet den 14 juli 1573 innehades av 
Bimgt Gylta och genom k. brevet den 7 dec. .1575 disponerades till förmån för 
hans änka.
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paktades nämligen sistnämnda områden till befallningsman- 
nen på Älfsborg, Nils Birgersson [Drakenberg], för ett årligt 
arrende av 3,122V2 daler, och denna uppgörelse förlängdes dels 
den 18 jan. 1625 på tre år, dels den 10 april 1629 för lika lång tid. 
Från 1628 arrenderade samme man även Vätle härad (jfr ovan 
s. 109). Dock ingick i denna överenskommelse åtminstone till 
en början icke Torpa socken, vars ränta 1622 var upplåten 
åt borgarne Sven Andersson och Lars Olofsson i Torpa (d. v. s. 
Borås’) nyanlagda stad.1

Av ovanstående redogörelse framgår, att Veden endast un
der kortare perioder dels på 1530-talet, dels under arrende
tiden utgjorde en självständig förvaltningsenhet eller kärnan
i en dylik. Fogdar (resp. arrendator) voro:
Anders Bengtsson [Hård], utn. 1529 ^  (jfr F. 215) F. 185.
Peder Nilsson  .........................................................................  1529— 1535 (Tab. 30 och
Nils Birgersson [Drakenberg] (arr.; jfr F. 186) . . . .  1623— 1630 33.)

Ä s’ härad räknade 1545 aderton kyrksocknar eller lika As’ härad, 
många som under medeltiden. Redan 1565 omtalas dock ej 
längre Töfve, som efter 1548 uppgick i Ving, men däremot 
Döfvene, som före 1570 fördelades mellan Kärråkra och Bör
stigs socknar, av vilka den sistnämnda ligger inom Frökinds 
härad. Gällens antal var tre, Rångedala (sex socknar), Ving 
(fem) och Hällestad (fyra), men tre socknar, Gingri, Kärr
åkra och Döfvene lågo utanför denna gällsindelning och till
hörde pastorat, vilkas moderförsamlingar lågo i andra härad. 
Huvudskatten utgjordes 1542 efter gärdetal, varvid sju full
suttna bönder ingingo i varje av de tio garderna. Vinter- 
skatten omfattade allehanda slag av persedlar, såsom arbets
penningar, spannmål, levande djur (kor och får), smör, fläsk 
och fårbogar, men i sommarskatt betalades endast smör. Sju 
s. k. »lagegärdsbönder» inbegrepos dock icke i denna gärde
indelning och erlade skatten efter delvis annan norm. Krono- 
bönderna (13) och krononybyggarne (6) lämnade endast smör 
i respektive landgille och gräsgäld, och 48 sämjebönders utskyl- 
der bestodo likaledes i smör, men dessutom i arbetspenningar.

As hörde 1528 till Ture Jönsson [Tre rosors] förläning, 
vederkändes året därpå under fogden i Veden (F. 185), men 
förläntes ånyo den 25 jan. 1531 till K arl E riksson [Gyllen-

1 Arrenderäkningen utgör en särskild avdelning av Bengt Nilssons (F. .186) 
fogderedovisuing (Vg. handl. 1622: N. 9).
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stjerna]. Efter dennes död 1541 indrogs häradet till kronan 
och bildade jämte Redväg ett fögderi (F. 1"(4), vars distrikt 
inom As likväl tid efter annan minskades och slutligen all
deles bortföll tiiL följd av upprepade förläningar. Per Brahe, 
som redan 1550 fick Rångedala gäll (sex socknar) med årets 
sommarskatt, bekom konfirmation på d̂ -nna förläning den 7 
mars 1501 (orig. i RA.). Året därpå eller den 19 mars 1562 
mottog han emellertid ett öppet brev även på återstoden, som 
han med undantag av vissa år behöll nästan hela sin livstid. 
Häradet vederkändes dock i dess helhet 1564 till förman för 
S igvard  Kruse, men återställdes följande år eller den 10 
mars 1565 till den förre låntagaren. Visserligen såg denne 
ånyo sin dispositionsrätt genom k. brevet den 1 juli 1567 in
skränkt till endast Rångedala socken genom den förläning av 
övriga socknar, som samtidigt gavs åt Äke Bengtsson [Ferla], 
men tronskiftet följande år gjorde hans kort därpå förnyade 
besittning mera stadigvarande (se k. breven den 22 okt. 1568 
och 30 aug. 1569). De revokationer, som även sedermera ej 
alldeles uteblevo, tyckas nämligen ej allvarligt inverkat på 
Per Brahes ställning inom häradet och återtogos för övrigt, 
innan de hunnit bliva synnerligen gamla.1 Likväl* är det 
ovLst, huruvida Vings gäll, för vilket konungens fogde redo
visade 1574, hörde till förläningen de närmast föregående 
åren.2 Grenom konfirmationen den 1 juli 1574 bekom Per 
Brahe det i alla händelser åter.

Men samma Vings gäll återkallades sedermera, innan för- 
läningen i sin helhet indrogs. Det bortgavs nämligen 1589 (jfr k.

1 På, 1580-talet fanns en kunglig fogde, Per Kristersson (F. 219), vars verk
samhet var förlagd till »de härad, som voro förlänta». De år. då läntagarne 
fingo vidkännas reduktion av sina inkomster, i form av partiella indragningar 
till kronan, uppbar denne fogde hela skatten för kronans räkning, men leve
rerade den del därav, som tillkom desse. till resp. läntagare. Så skedde även 
i As, där greve Per själv 15b4 utkvitterat sin andel, som andra år emottogs av 
hans fogde där, Anders Björnsson. Genom k. obrevet 18 april 1585 fick greve 
Per eftergift på den tredjedel av uppbörden i As, som då igenkalJäts genom k. 
breven den 14 och 15 december 1581, ehuru han ej skulle återfå vad som redan 
innehållits Vis av skadan, uppbar han 15fc>6 hela årliga räntan, fastän på
bud utfärdats om reduktion av två tredjedelar. Den 27 juli 1587 revucerades 
en tredjedel av årets uppbörd, men greven utverkade även nu ett nytt k. brev 
av 31 juli samma år, enligt vilket han skulle få behålla hela räntan. En del 
av smöret hade fogden detta oaktat hunnit rädda på mellautiden o. s. v.

3 Häradet återkallades 1570, men i såväl detta som 1572 års förläningsre- 
gister står Per Brahe som innehavare. I Vg. handl. 1574: N. 14, som är den 
första räkenskapen för R dvags (och As’ ) härad alltsedan 1501, har fogden 
antecknat, att han i Ås uppburit alla skatter och land[gillesjpenningar, item 
skattekor och far jämte lagmansfodringen »nti mediertid haradet var igen- 
kailat från greve Per».
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brevet den 26 aug. 1590) till friherre M auritz G rip  (f 1592)1 
och därefter den 29 febr. 1592 till G ustaf G abrielsson  
[Oxenstierna] ( f  1597). övriga delar av häradet (Rångedala 
och Hällestads gäll) återkallades från Per Brahe den 17 maj' 
1590 eller kort före hans död, som inträffade på hösten samT 
ma år, och bortgåvos i augusti 1590 (jfr k. brevet den 12 
jan. 1591) till Bengt R ibbing, vars änka, B irg itta  G abriels- 
dotter [Oxenstjerna] enligt k. brevet den 3 febr. 1595 fick 
behålla förläningen, till dess att greve G ustaf Brahe sam
ma år övertog densamma och således inträdde i sin faders 
rättigheter. Huru länge han fick åtnjuta dessa, är däremot 
ovisst. Ivrig anhängare av konung Sigismund, torde han 
tämligen snart och i alla händelser före 1600 gått i mistning 
av sina förmåner som en följd av striden mellan konungen 
och hertig Karl, ehuru tideu för indragningen i detta fall 
är okänd. Sedan 1597, då Vings gäll återföll till kronan 
efter Gustaf Gabrielssons död, hade emellertid fogden i Red
väg (F. 186) haft uppbörden även inom As’ härad, ehuru 
dennas omfattning under de närmaste åren i saknad av de 
förlorade räkenskaperna ej kan fastställas. Men år 1600 var 
hela häradet kronan behållet och förblev så, till dess atjb 
greve Magnus Brahe den 7 sept. 1613 fick Rångedala gälls 
sex socknar i underpant för försträckningar. Sedan dessa 
1620 återgäldats, indrogs förpantningen från och med 1622, 
Aret därpå skildes Äs från Redvägs fögderi och bortförpak- 
tades tillika med Vedens härad (se ovan F. 185).

Inom Äs: härad låg i Espereds socken Sundsholm s gård, 
som är 1600 sekvestrerades från den då landsflyktige greve 
Gustaf Brahe, vars förbrutna gods under de närmaste åren 
för kronans räkning förvaltades av särskilda kungliga fog
dar.2

Redvägs härads gränser hava under tidernas lopp i nå
gon mån förskjutits genom regleringar, som dels tillfört, dels 
avhäut häradet smärre områden, vilka räknats till angränsan
de socknar inom kringliggande härad. Antalet socknar inom 
Redväg blir därför olika, allteftersom man vill medräkna dy
lika enklaver eller icke. Bortsett härifrån hava sex medel-

1 Mauritz Grips förläningsbrev finnes i Rreg. under 26 ung. 1590, men att 
han redan 1589 innehade gället, framgår av samma års förläningsregister.

2 Dessa fogdar, vilka ej kunna jämställas med de vanliga häradsfogdärné, 
ombyttes årligen. År 1600 redogjorde Håican Larsson, 1601 Jöns Matsson och 
1602 Håkan Gudmundsson.

Suudshol
gård.

Redväg
härad
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tida kyrkor, som funnos kvar 1545 ock ännu längre, seder
mera försvunnit och deras områden uppgått i grannsock- 
narne.1 Enligt Styffe var häradet indelat i fjärdingar, av 
vilka några spår dock ej finnas kvar i landskapshandlin- 
garne.

Huvudskatten utgick på 1540-talet efter sättingtal, varvid 
varje fullsutten honde räknades som en sätting. Antalet sättin- 
gar var dock endast 29, medan övriga skattebönder voro de
lade på 39 lagegärdsbönder och 54 åttingsbönder. Dessa olika 
slag av skattdragande erlade sina utskylder efter delvis olika 
grunder. Vinterskattepersedlarne utgjordes av arbetspennin
gar, som dock betalades blott av sättingsmän, åttingsbönder 
och sju lagegärdsbönder, vidare spannmål, fläsk, smör, får
bogar och fårlår, medan sommarskatten be.-tod dels av endast 
smör, som utgick från de flesta sättingsgårdarne med ett lis- 
pund från vardera samt från lagegärdshem.nanen efter dessas 
godhet och på sätt mantalsboken utvisade, dels av blott får
lår och fårbogar, som lämnades av åttingsbönderna. Endast 
smörskatt levererades från tio sämjebönder och kallades säm- 
jesmör. Sex nybyggda sämjehemman eller s. k. stubbegårdar 
samt tre kronohemman2 räntade tillsammans 12x/2 lispund 
»gräsgäldssmör». Men dessutom utgick enligt gammal stadga 
en kvickskatt av 12 kor och 12 får, i vilken deltogo alla 
sättings- och 53 åttingsbönder (en var fri), men ej övriga 
jordägare.3 Bogesunds borgare utgjorde årligen tjugo mark 
dan-ka.

I likhet med As tillhörde Redväg 1528 Ture Jönsson [Tre 
rosors] förläningar, men lades 1529 ej som detta under kronans 
omedelbara förvaltning, utan förlänades samma år till K arl 
E riksson  [Gyllenstjerna], som efter vad ovan omtalats ett 
par år senare bekom även As och dessutom i och med för
värvet av Kåkinds härad (se s. 156) slutligen innehade bl. a. en 
stor del av herr Tures förra län eller tre av de fem härad, 
som legat under denne. Efter Karl Erikssons död (1541) till-

1 Se utredningen i Ortnamnen i Älvsborgs län, D. 10 (1908): s. 1. och jfr 
Forssell, Sverige 1571, s. 154 noten.

2 Att häradet hyste flera kronohemman än dessa tre framgår av 1560 års 
mantalsregister, enligt vilket de voro 83. Jfr F orssell, a. a., Bil. Tab. 
C 4.

3 1542 års summarum (KA.) — Rörande kvickskatten se k. brevet den 11 aug. 
1527, av vilket framgår, att stadgan tillkommit under Sten Stures tid. Den 
hade sedermera förhöjts, men återställdes till sin förra lydelse genom ovan
nämnda knngabrev.
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sattes i As och Redväg en kunglig fogde, vars distrikt efter 
det förra häradets successiva bortförlän ande 1561 blev in
skränkt till det . sistnämnda jämte kyrkolandborna i Veden 
samt ett antal kronobönder i Vätle härad och på Edsveden. 1 
Det dröjde dock ej länge, förrän även Redväg undandrogs 
kronobetjäningens omsorger. Den sista fogden under denna 
period omtalas 1562 och var för övrigt verksam blott inom 
en del av häradet, men hade dessutom förvaltningen i Frö
kind, som just vid den tiden för blott ett år var kronan be
hållet. Enligt samma års förläningsregister innehade näm
ligen E ri k G ustafsson [Stenbock] alla socknar i Redväg utom 
Böne gäll (fem socknar), men året därpå ingick även detta i 
hans förläning, varemot Blidsbergs gäll (tre socknar) då dis
ponerades av E rik  K arlsson  [Gyllenstjerna]. Saknaden av 
räkenskaper och uppgifter om förläningsbrevens data göra det 
svårt att med säkerhet avgöra, vilka delar av häradet som 
under de närmast följande åren stodo till dessa båda läns
herrars rådighet. Dock vill det synas, som om Erik Karlsson 
mist sin förläning 1565, och att Erik Gustafsson då innehaft 
hela häradet. Men genom k. brevet den 16 december 1568 
fick den förre Böne gäll, vartill före 1574 lades även härads- 
delen av Bottnaryd, och denna förläning konfirmerades för 
honom den 19 mars 1576 och för hans änka den 10 sept. och 
4 okt. 1586 på en tid av tre år. Återstoden av häradet be
höll Erik Gustafsson till 1573, då den indrogs. Samma år 
tillsattes en fogde, som året därpå uppbar skatten i oförlänta 
delar av Redväg och Äs, och som 1576 fick Kind och 1580 
behållna socknar av Mark under sin förvaltning. De sist
nämnda två häradena bortföllo åter 1594 och ersattes då av 
Frökind, och när detta härad 1601 överflyttades till Gudhems 
fögderi (F. 196), tillkom i stället Yeden (jfr F. 189). Efter 
samma tid omfattade fögderiet för en följd av år de tre hä
radena Redväg, Äs och Veden. I det förstnämnda förekommo 
dock fortfarande flera betydande förläningar. Genom hertig 
Karls brev den 19 mars 1593 (konfirmerat den 17 aug. 1599) 
fick sålunda N ils G yllen stjern a  (f  1601) Böne gäll jämte 
Bottnaryds sockendel, och den 28 okt. 1602 prolongerades detta 
förfogande till förmån för hans barn. Av dessa innehade 
Jöran G yllenstjerna  samma område till sin död 1618 (jfr

1 Edsveden omfattade tre socknar (Hudened, Källunga ocb Hällestad) i 
fräsene härad med 22, och Larfs socken i Laske härad med tre kronobönder.
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konfirmationen den 20 mars 1613), och den 19 dec. 1619 fick 
hans änka, Ingeborg  K lasdotter [Bjelkenstjerna] tillstånd 
att fortfarande behålla mannens förläning, som lion sedan hade 
kvar till 1624. Hennes broder Hans Klasson [Bjelkenstjerna] 
hade emellertid genom k. brevet den 7 mars 1609 (konfirme
rat den 5 maj 1613) bekommit Blidsbergs gäll inom samma 
härad och uppbar skatten därifrån ända till sin död (1620), 
Och till följd av k. brevet dea 7 nov. 1610 (konfirmerat den 
16 jan. 1613) avkortades Hössna gäll (tre socknar) för Ben 8 t 
K af le ( f  1636) till och med 1617, då det åter indrogs. Slut
ligen bör anmärkas, att Bogesunds stad jämte fjorton under
lydande landbor alltifrån 1562 och till mitten av 1610-talet 
tillhörde ätten Tre rosors grevskap, vilket eljest omfattade 
ströhemman inom Kind, Mark och Valle.1 Vid tiden för ar
rendesystemets införande hörde emellertid alla dessa abalie- 
nationer till det förgångna eller Höl lo på att avvecklas. Red
väg förpaktades första gången 1623 till Krabbe Andersson, 
som tidigare varit hertig Johans landbofogde i Västergötland, 
och som åren 1622—23 arrenderade jämväl Kind. Han efterträd
des dock redan 1624 avLambrecht Skiping,2 som kvarstod 1625. 
när Arvid Persson övertog arrendet för två år. De kontrakt, 
som böra upprättats med dessa arrendatorer, har jag dock 
icke återfunnit. Men 1627 befinnes arrendatorn i Äs och 
Veden hava redovisat även för Redväg, ehuru en överens
kommelse träffades den 18 juli samma år med greve Magnus 
Brahe att ansvara för årliga räntan av sistnämnda härad. 
Ariendetiden är ej utsatt i kontraktet, men 1628 års räkning 
bär grevens namn. Detta är däremot icke fallet med de två 
nästföljande årsredovisningarne, enligt vilka Tomas Jönsson 
skall hava varit arrendator, men då intet nytt kontrakt med 
denne är bekant, är det möjligt, att han endast varit greve 
Brahes substitut.

Fogdar i Redväg m. fi. härad hava varit:
F. 186. Joen Bagge, utn. 1542 (jfr F. 2 1 8 ) .......................... 1542— 1556

(Tab. 31-33.) Bengt Olsson Skräddare, utn. 1556 ?,T6 ..............................  1557— 1560
Lars Eriksson  ................. ............................................... 1561
Kristoffer R ib b in g ................................................................  1562

1 Från 1577 är räntan av Bogesunds stad, såsom bortgiven för evärdlig tid. 
afförd från redovisningen. Des:-förinnan tl574 och 157o) tinnes denna donation 
i avkortningen med randanmärkning, att salig greve Gustaf bekummit den
samma i kung Eriks tid under greveståndet.

2 Som medarrendator kallas samme man 1625 Albrecht Sköpping.
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Måns Persson (jfr F. 211 och 2 1 9 ) ..................................... 1574— 1586
Lars Håkansson (jfr F. 1 8 4 ) ..................................................  1587— 1593
Ambjörn E r ik sso n .................................................. ....  1594— 1602
Lars Håkansson, utn. 1603 ................................ ånyo 1603— 1611
Per Jespersson, utn. 1612 $ ...................................................1612— 1617
Bengt N ilsson ..............................................................................1618— 1622
Krabbe Andersson (arr.; jfr F. 1 8 4 ) ................................  1623
Lainbrecbt Skiping ( a r r . ) .......................................................  1624— 1625
Arvid Persson ( a r r ) ................................................................  1625— 1626
Nils Birgersson [Drakenberg] (arr.; jfr F. 185) . . . .  1627
greve Magnus Bnhe ( a r r . ) ..................................................  1628
Tomas Jönsson ( a r r . ) ................................................................  1629— 1630

IV. Gäsene, Bollebygds, Bjerke, Kullings, Barne och 
Laske härad.

Samhörigheten mellan de fyra förstnämnda av ovanstående 
härad inträdde först på 1570-talet, och dessförinnan hade de var 
för sig gått egna vägar eller två och två i förening tillhört 
än den ena, än den andra administrativa komplexen.

Gäsene härads kyrkliga indelning i 22 socknar, av vilka Gäsene här 
21 äro fördelade på fem gäll och den återstående (Hällestad) 
tillhör Floby gäll i Vilske härad, har icke undergått någon 
förändring sedan reformationstiden.1

Kär Gäsene 1529 indrogs från Ture Jönsson [Tre rosor], 
till vars län detta härad tidigare hört, lades detsamma under 
fogden i Veden (F. 185), men förlänades den 22 juli 1534 till 
M:r K ris to ffe r  Andersson, som den 26 aug. s. å. fick 
ett särskilt brev på biskopssakerna därstädes.2 Redan den 
19 nov. 1535 befalldes dock fogden Peder Nilsson (F. 185) att 
vederkänna M:r Kristoffers förläning, som den 19 febr. 1536 
överläts på B irger N ilsson [Grip]. Icke desto mindre ut
färdade kammarrådet den 7 nov. 1540 kvitto »på den fodring 
herr Kristoffer Andersson af högbemälte vår nådige herre i 
förläning haver på Gäsene härad i Vestergötland för detta 
40 år» (Register på alla vestgötiska quittensier, RA.), och

1 Det av k. ortnamnskommittén påpekade förhållandet, att Hällestads socken i 
Skara stifts kyrkliga jordebok 1540 räknas till Vilske härad, beror tydligen på 
den i texten anmärkta gällsindeluingen och kan dä för ieke beträffande härads- 
indelningen äga vitsord gent emot samstämmiga vittnesbörd av äldre och yngre 
data. Se rörande hithörande förhallanden F orsskll, iSverige 1571, s. 119.

2 Rörande vissa köp undan skatten, sonrM:r Kristoffer tillåtit sig under sin för- 
läningstid, se två k. brev w aug. 1556. Ännu 1542 uppbar M:r Kristoffer hä- 
radshövdingeräntan av Gäsene.
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denne måste alltså före det året hava återbekommit häradet.1 
När detta 1544 indrogs (se k. brevet till Nils Persson och 
Lars Organista den 20 aug. s. å.) lades det till Redvägs fög
deri (F. 186), men redan påföljande år befinnes detsamma till
höra Sten E riksson [Leijonhufvuds] förläning.2 I början av 
1554 återkallades det till kronan (se k. brevet till Joen Bagge 
den 1 febr. s. å.), och för dess uppbörd redogjorde samma år 
fogden i Redväg (F. 186). Men den 12 april 1555 utnämndes 
till fogde i Gäsene Bengt Olsson Skräddare, som hade sitt 
säte på Källeryds gård (i Källunga socken). Därigenom blev 
häradet ett självständigt fögderi (F. 187), vars bestånd dock icke 
blev långvarigt. De flesta socknarne förlänades nämligen 
1557 till Per Brahe.3 Endast Edsveden eller de tre sock
narna Hudened, Källunga och Hällestad voro kronan fortfaran
de behållna. I detta lilla område, till vilket räknades även 
Larfs socken i Laske härad, fanns 1558 en särskild fogde, som 
avgick den 5 sept. 1559.4 För följande år redogjorde fogden 
i Redväg (F. 186) för detta distrikt, som 1562 befinnes åter
förenat med Gäsene härad. Där hade Per Brahes förläning 
konfirmerats den 7 mars 1561, men reducerades icke desto 
mindre vid Mikaelis tid samma år till att omfatta endast 
halva häradet eller de nio socknar, som ingingo i Ods och 
Norunga gäll, samt dessutom Yesene. Följande år kommo 
nya förfoganden, som delvis upphävde varandra. Den 14 
mars 1562 mottog Per Brahe ett nytt förläningsbrev på en
dast fyra socknar, nämligen Od, Björke, Yesene och Norunga, 
men den 6 därpå följande juli indrogs hela förläningen. Icke 
desto mindre avkortades vinterskatten 1563 av sex socknar, 
nämligen Yesene och hela Norunga gäll för hans räkning, 
medan Ods gäll innehades av Lars M atsson [Kafle], som 
likväl följande år hade endast fodringen av samma gäll. 
Men den 10 mars 1565 fick Per Brahe tillbaka även det sist-

1 I  Jakob Bagges kvitto den 31 aug. 1538 omtalas Jöran Arvidsson som 
fogde i Gäsene, vilket alltså då skulle varit kronan behållet.

2 Något förläningsbrev på årliga räntan av Gäsene för Sten Eriksson är ej 
känt, men den 18 mars 1546 fick han rätt att uppbära biskopssaker och gäst- 
ningspenningar där. Jfr k. breven 2 jan. och 24 mars 1548, av vilka det sista 
tillerkände Sten Eriksson jämväl kyrko-, präst- och prebendelandborna inom 
häradet. Hist. handl., D. 3: s. 13.

3 Förläningen finnes omnämnd i 1558 års länsregister, som är utarbetat på 
grundvalen av 1557 års räkenskaper. Enligt Vg. register var Bengt Olsson 
sistnämnda år ännu kvar i fögderiet.

4 Länsregistret 1558. jämfört med Vg. handl. 1560: N. 16. Bagen för Anders 
Joenssons avgång finnes antecknad i 1559 års räntekammarbok.
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nämnda och skulle således ånyo varit i besittning av tio 
socknar, ehuru det är ovisst, om sistnämnda brev fick gällan
de kraft.1 I alla händelser hade han ingenting kvar av hela 
förläningen 1566, då nya länsherrar intogo hans plats. Emel
lertid hade de partiella indragningarne under de föregående 
åren haft till följd, att halva häradet stått under kronans 
omedelbara förvaltning. Från 1562 lågo också Skölvene och 
Eriksbergs samt större delen av Björke gäll jämte Edsveden 
under fogden i Gudhems och Yilske fögderi (F. 196), men 
1566 upphörde dennes befattning med Gäsenesocknarne, eme
dan dessa förlänts dels till köksmästaren Jöns N ilsson (Ods 
gäll), dels till N ils Sture (hela det övriga häradet eller 
aderton socknar). Den sistnämnde miste.dock sin förläning 
redan i början av år 1567 (se k. brevet den 4 febr. s. å. till 
Bengt Skräddare), då densamma övertogs av G ustaf Olsson 

'[Stenbock], vars besittningsrätt, ej blott konfirmerades efter 
tronskiftet den 12 sept. 1568, utan också utvidgades även till 
Ods gäll, som Jöns Nilsson samtidigt fick avstå, och således 
omfattade hela häradet. Men efter Gustaf Olssons död (1571) 
indrogs detta i sin helhet till kronan och bildade då ånyo 
tillsammans med Bollebygds och Frökinds härad ett själv
ständigt förvaltningsdistrikt. Då Bollebygd 1578 lades till 
Marks fögderi, fick fogden i Gäsene ersättning i Yedens härad, 
men 1579, dä Frökind sammanslogs med Skåning och Gudhem 
(F. 193), uppgick Gäsene (jämte Yeden och Bollebygd) i 
Kullings fögderi (F. 189), till vilket förstnämnda härad sedan 
hörde under en följd av år. Yissa delar blevo dock ånyo 
förlänade. Genom hertig Karls brev den 20 jan. 1593, som fick 
kunglig bekräftelse den 13 juli 1594, erhöll sålunda K ris to ffe r  
Schenck livstidsbesittningsrätt till Ods gäll. Detta hindrade 
emellertid icke, att Schenck, som dock levde betydligt längre, 
fick avstå från denna förmån redan 1597. Längre fram av
kortades Ods socken i enlighet med k. brevet den 10 aug. 
1604 för K las Knutsson [Hård], men till följd av k. brevet 
den 2 aug. 1605 (konfirmerat den 10 maj 1613 och 18 juni 
1615) ingingo såväl Ods som Eriksbergs gäll eller tillsammans 
sju socknar i den förläning, som då bestods Jöran Klasson 
[Stjernsköld] (f 1611) och sedan behölls av hans son N ils 
S tjernsköld  (f 1627) och dennes änka, M agdalena Stackel-

1 Jfr D. I, s. 165, noten 3.

9 — 1S2356. Med del. från Riksarkivet 2: O. Alwquist, Lokalförvaltningen, 1). 2.
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berg (f 1637) till ocli med 1628 (jfr k. brevet den 20 maj 
1628). På grund av k. brevet den 27 juli 1604 bekom vidnre 
E rik  Jöransson [Ulfsparre] Norunga socken (jämte tre 
socknar i Kulling), men denna förläning konfirmerades ej av 
Gustaf II Adolf och avkortas sista året 1612. Däremot bort
gav sistnämnde konung genom k. brevet den 23 juli 1613 
räntan av Hällestads socken till Anders N ilsson [Lillie- 
höök],1 men detta förfogande upphörde redan 1615. Gäsene, som 
1621 bortförpaktades tillsammans med Kulling m. fl. (se nedan 
s. 134), utarrenderades jämte Boliebygd 1624 till Joen Bengtsson 
för en tid av fyra år (jfr kontrakt den 18 jan. 1625). Redan 
1626 befinnes emellertid denne avlämnat räkenskap blott för 
Boliebygd, medan Gäsene fått en annan arrendator. Denne, 
som hette Bengt Haraldsson, och vars första kontrakt ej åter
funnits, fick den 20 maj 1630 ett nytt sådant, lydande på två 
års tid utan förmedling.

Under de korta perioder Gäsene sålunda utgjort eget för
valtningsområde, funnos där följande fogdar (resp. arrenda- 
torer):

F. 187. Jöran A rvidsson ...........................................................................  1538
(Tab. 30—32 Bengt Olsson Skräddare, utn. 1555 ^ .....................  1555— 1557

och 36.) Anäers Joensson......................................................................... 1558 —1559
Bengt Tordsson Skräddare......................................................... 1572— 1577
Nils P e r s s o n ..............................................................................  1578
Joen Bengtsson (arr.; jfr F. 1 8 8 ) .........................................  1624— 1625
Bengt Haraldsson (a r r .) ............................................................. 1626— 1630

Bollebygds B olleb ygd s  lilla härad (ett gäll med tre socknar) låg ända 
härad. till 1540 under Älfsborg, tillhörde därefter G ustaf Olsson 

[Stenbocks] förläning till och med 1564, men var kronan be
hållet 1566. Dess uppbörd omhänderhades då av fogden i 
Mark (F. 183), men 1569 var densamma förlänt till Brunte 
B irgersson [Lillie]. Gustaf Olsson återbekom emellertid hä
radet 1570, men efter hans död 1571 ingick Boliebygd i Gä
sene fögderi (F. 187), låg ett år (1578) ånyo under fogden i 
Mark (F. 183) och sammanslogs 1579 med Kullings fögderi 
(F. 189). Aren 1613—18 saknas räkenskaper för häradet till 
följd av den danska invasionen, som även efter vunnen fred 
behöll sitt välde över trakten närmast Älfsborg, innan lösen 
för denna fästning gäldats. Eljest äro inga större abalienationer

1 Anders Nilsson, som i Adelns ättartavlor uppgives hava left utan tjänst, 
kallas fänrik i förläningshrefvet.
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kända inom Boliebygd efter 1570-talet. Häradet utarrenderades 
1621 tillsammans med Kulling m. fl. (se s. 134) och ingick sedan 
i Jon Bengtssons arrende av Gäsene 1624, men sambandet med 
sistnämnda härad bröts, då detta I626 fick egen arrendator.
De följande åren voro således de enda inom hela perioden, då 
Boliebygd varit en självständig förvaltningsenhet. Arrenda
tor var även under denna tid:1
Joen Bengtsson (jfr F. 1 8 7 ) .............................................................. 1 6 2 6 — 1 6 3 0  F. 188.

(Tab. 36.)
B jerke hä.rad som nu räknar fyra socknar (Mellby gäll), Bjerke härad, 

bestod på 1500-talet och ännu på 1600-talet av fem. Genne- 
ved, som i jordeboksavseende först 1887 sammanslogs med 
Mellby, utgjorde nämligen då ännu en särskild kyrkobocken.
Häradet, som 1528 tillhörde Måns Bryntesson [Lilliehööks] 
förläning under Älfsborg, skildes från slottslänet 1529 genom 
dess förlänande till Anders Hansson [Ekeblad]. Först efter 
dennes död (1543) lades detsamma till G ustaf Olsson [Sten
bocks] övriga besittningar, till vilka det emellertid icke hörde 
mer än några år. Redan 1548 innehades nämligen Bjerke av 
Sten Eriksson [Leijonhufvud]3, som behöll denna förläning 
ända till sin död (jfr k. brevet 16 juni 1564), då den över
togs av hans änka Ebba M ånsdotter [Lilliehöök], som fick 
konfirmation på besittningsrätten den 4 dec. 1575, men från 
vilken häradet indrogs den 6 sept. 1584.3 Hennes son, greve 
A xel Stensson [Lewenhaupt], som kort tid förut hotats med 
fängelse, och vars gods sekvestrerats (se k. brevet 30 okt.
1584), fick det emellertid, samtidigt med att han utnämndes 
till häradshövding inom orten, tillbaka den 14 maj 1585 som 
bebagligtidsförläning, och den 28 juli 1587 förbyttes denna till 
donation - för hans egen och hans gemåls livstid. Icke desto

1 Arrenderedovisningarne för Boliebygd äro sammanbundna 1627 med Kullings 
(F. 189), 1628 med Askiuis (F. 179) och 1629 med Vedens (.F. 185) motsvaran
de räkenskaper.

2 Se de ovan, s. 128, noten 2, i sammanhang med redogörelsen för Gä
sene åberopade k. breven 2 jan. och 24 mars 1548 samt jfr Gust. I Beg., D.
21: s. 138, noten. Något förläuingsbrev på årliga räntan är icke känt.

3 På sistone, hade dock uppbörden från Bjerke knappast kommit grevinnan 
Ebba till godo. Ar 1581 hade hon nämligen pantsatt denna förläuiug hos Erik 
Abrahamsson [Leijonhufvud] för en dennes fordran (se två k. brev av juni 
1581, av vilka det ena u. d., det andra dat. den 28 i nämnda månad), och 
under de följande åren befinnes sonen, greve Axel, inom orten hava företrätt 
sin moder på ett sätt, som låter förmoda, att hau själv ansåg sig som rätter 
innehavare av häradet i moderns ställe. Atr. indragningen varit påtänkt redan 
något tidigare samma år, framgår av k. brevet den 9 juli 1584 till Per Kri- 
stersson (F. 219) att ingalunda tillstädja greve Axel [sic] att behålla Bjerke.
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Kullings
härad.

mindre indrogs Bjerke jämte greve Axels alla övriga förlä- 
ningar den 15 dec. 1589, och ehuru han skall hava återfått 
dessa senare i november 1590, redovisade fog'en i Kullings 
fögderi (F. 189) även för 1591 års uppbörd från Bjerke. Men 
därefter var häradet kvar i grevens besittning ända till 1600,1 
då han lämnade landet. Aret därpå vederkändes det ånyo 
av fogden i Kullings fögderi,2 till vilket det sedan hörde till 
periodens slut. Bjerke var således under hela tidevarvet an
tingen förlänt eller anslutet till annat fögderi och bildade 
intet enda år någon självständig förvaltningsenhet.3

K u llin g s  härad, vars tidigare namn Koland i vissa av dess 
former ofta är svårt att skilja från det nästan likalydande Kål
len (nu Kålland), bestod under 1500-talet av 24 socknar eller 
lika många som under medeltiden. De finnas ännu alla kvar i 
jordebokshänseende, men kyrkornas antal har sedan dess blivit 
mindre, i det att fem av annexen numera begagna sig av rnoder- 
församlingarnes kyrkobyggnader. En socken, Norska skogsbygd, 
utgör del av Norunga gäll i Gäsene härad, men de övriga 
voro fördelade på fem gäll, nämligen Algutstorps (sex socknar), 
Alingsås’ (5), Herrljunga (5), Hols (o) och Lena (4). Beträffande 
skatteförhållandena i detta härad under den äldsta tiden är in
tet annat bekant än vad som framgår av k. brevet den 2 mars 
1526, enligt vilket en sämja beviljades därvarande allmoge. 
Årligen skulle utgivas tretton tunnor smör (med 18 pund i 
tunnan) samt 100 tunnor råg. Hemsjö socken var dock ej in
räknad i denna överenskommelse, utan skulle »skatta för sig 
själv».

1 Jfr dock hertig Karls fullmakt 10 aug. 1593 för Knut Kijl att tillsäga 
allmogen i Bjerke, att den ingen hörsamhet bevisar herr Axel Stensson.

2 Jfr hertig Karls brev till fogden Lasse Nilsson 14 scpt. 1602. Häradet 
indrogs med 1600 års sommarskatt.

3 Vissa år funnos dock under förläningstiden kungliga fogdar inom orten, som 
redogjorde för kungsfodring och gärder, andra år återfinnes redovisning för 
sammas slags utskylder eller tionden i räkenskaperna från tillgränsande fögde
rier. År 1566 redogjorde sålunda Bengt Helsing (F. 190) för tionden från 
Bjerke; i Vg. bandi. 1567: N. 17 finnes jordebok för samma härad, vilken tro
ligen varit bilagd en gärderäkenskap från Sten Erikssons förläning; 1572 års 
räkning för kungsfodring och gärder, upprättad av Niis Persson, är identisk 
med Vg. handl. 1572: N. 17; tionden redovisades 1579— 81 av Måns Karlsson 
(F. 190); och slutligen ingick på sitt sätt Bjerke i det fögderi (F. 219), bestående 
av de förlänta häradena i Västergötland, som åren 1582— 87 handhades av Per 
Kristersson (Vg. handl. 1582: N. 3, 15S3: N. 3 och 1584: N. 12) och Albrekt 
Birgersson (d:o 1585: N. 15, 1586: N. 9 och 1587: N. 2),. men greve Axel upp
bar själv för moderns räkning eller å egna vägnar räntan 1582— 85 och fick 
därtill uttrycklig rätt genom 1585 års förläningsbrev, som dessutom förbjöd 
påläggandet av några gärder till länsherrens förfång.
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I administrativt hänseende omnämnes Kulling ej förrän 1529, 
då det låg under Älfsborg, vars slottslän det förmodligen tillhört 
även förut under 1520-talet. Häradet ingick sedan från 1540 i 
G u sta f O lsson [Stenbocks] förläning och behölls av denne un
der hela Gustaf l:s regering. Dock innehade Sten E riksson  
[Leijonhufvud] därinom Långareds socken åtminstone från 15461 
och behöll densamma även efter Erik XIV:s tronbestigning, då 
häradet i övrigt indrogs till kronan. De flesta socknarne lä
des då under fogden i Barne (F. 190), men Algutstorps gäll 
(sex socknar) förlänades till fru Em erentia H olgersd otter 
[Gera], vilken som änka efter. Abraham Eriksson [Leijon
hufvud] bebodde Mengsholms gård i Fullestads (numera Siene) 
socken. Den 16 juli 1564 bekom emellertid Sten Eriksson 
[Leijonhufvud] hela återstoden av häradet, möjligen med un
dantag av Norska skogsbygden, och sedan hade fogden ingen 
uppbörd härifrån, förrän Algutstorps gäll indrogs 1566, men 
1569 var hela häradet ånyo bortförlänat, sedan även sist
nämnda gäll tillagts Sten Erikssons förläning, som då inne
hades av hans änka, grevinnan Ebba M ånsdotter [Lilliehöök], 
och omfattade hela häradet utom Norska skogsbygds soc
ken. Denna var nämligen på grund av k. brevet den 15 ang. 
1568 förlänt till Brunte B irgersson  [Lillie], som redan 
under konung Eriks tid helt eller delvis innehaft detta om
råde 2 och sedan efter en kort tids indragning (se k. brevet 
den 7 mars 1573) återbekom detsamma den 28 juni 1573 för 
att därefter behålla det till sin död (1585). Även grevinnan 
Ebbas förläning indrogs i början av 1570-talet, men på skilda 
tider för de olika delarne. Större delen av häradet revocera- 
des i december 1571. Samtidigt utställdes ett konfirmations- 
brev, daterat den 23 dec., på Algutstorps gäll, men den 7 
mars 1573 återkallades också detta. Icke desto mindre fort
for fru Ebba hela det året att upptaga skatten där, under 
förevändning att hon ej fått meddelande om revokationen 
förrän efter jul. Emellertid hade också Långareds socken, 
som var det enda område inom häradet, som ännu lagligen 
fanns i grevinnans händer, blivit indragen till kronan den 
20 okt. 1573, men behölls icke desto mindre för hela året 1574

1 Anteckning i 1546 års årliga ränta. Enligt 1564 års avkortning hörde då 
till samma förläning tre kronohemman i Alingsås’ socken.

2 Redan 1566 voro till Brunte Birgersson förlänta tio »torpare» i Norska 
skogsbygd, men enligt jordeboken i Yg. handl. 1567: N. 12 hade han då hela 
socknen i förläning.
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av förläningstagaren, som ej ville släppa densamma, förrän 
hon fått se konungens egen händiga underskrift på återkallelse- 
brevet. I detta fall behövde hon icke heller länge gå i mist- 
ning av uppbörden, ty genom ett nytt k. brev den 4 dec. 1575 
återfick hon Längared, som hon sedan behöll till 1585, ehuru 
hon de sista åren avstod dispositionsrätten till sin son, greve 
A xe l Stensson [Lewenhaupt]. Sedan socknen under ett år 
(1586) varit kronan behållen, fick den sistnämnde för egen 
räkning ett nytt förläningsbrev, daterat den 31 juli 1587, 
och efter denna tid delade området öden med greve Axels förlä- 
ning i Bjerke härad (se ovan s. 131), ända till dess att det defini
tivt hemföll till kronan 1600. Emellertid hade de behållna 
delarne av häradet efter 1571 till. en början lagts under fog
den i Barne (E. 190), men 1579 bildade de jämte Bollebygds, 
Gäsene (och Bjerke) härad ett särskilt fögderi (F. 189), som 
i det stora hela bibehölls inpå 1620-talet.

Under denna tid förekommo dock inom Kulling flera för- 
läningar än de redan omnämnda. Norska skogsbygd över
läts sålunda genom k. brevet den 12 nov. 1586 till Anders 
Olsson [Oxehufvud] till Uddetorp. Förläningen gällde visser
ligen blott för ett år, men avkortades likväl även 1588. Genom 
k. brevet den 4 febr. 1591 fick sedan E rik  Abraham sson [Lei- 
jonhufvud] samma socken, men därjämte Algutstorps gäll, och 
behöll räntan av dessa områden till 1597, då den igenkalla
des.1 Slutligen b^kom Erik Jöransson [Ulfsparre] den 27 
juli 1604 Norska skogsbygds, Hemsjö och Ödenäs’ socknar (jämte 
Norunga i Gäsene) och innehade dem till och med 1612.

BehäLlna delar av hela fögderiet utarrenderades den 12 
maj 1621 till Peder Börjesson för en tid av tre år mot en 
årlig avgäld av 4,128 daler 29 öre och 2? penningar. Yid av
talstidens slut frånskildes Bollebygds och Gäsene häi ad (se ovan 
s. 130), varemot Kulling och Bjerke som ett område för sig 
den 5 juli 1626 förpaktades till Jakob Nilsson. 1 kontraktet 
med honom är arrendetiden ej utsatt, men han kvarvar ännu 
1630.

Efter vad ovan visats, var Kullings härad före 1579 dels 
förlänt, dels tillhörde det Barne fögderi. Yid omregleringen 
sagda år, då hithörande härad sammanslogos till ett enda för-

1 Se hertig Karls öppna påbud till allmogen i Algutstorps gäll 18 mars 1597 
att ej utgöra någon rättighet till Erik Abrahamsson, och jfr hertigens hrev 
.1!) juli s. å. till den sistnämnde angående hans begäran att återfå samma gäll.
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valtningsdistrikt, förbjuder det historiska förloppet påståendet, 
att de administrativa organ, som funnos i Yeden och Gäsene, 
endast fortsatt sin verksamhet i det utvidgade nya fögderiet. 
Det var nämligen närmast med anledning av Marks bortför- 
länandc, som det sistnämnda kom till stånd. Fogden Bengt 
Eriksson [Slätte] i Mark (F. 183) hade 1578 haft uppbörden även 
i Bollebygd, som före samma år räknats till Gäsene fögderi, 
och det var han, som i ersättning för den största delen av 
sitt område fick övertaga uppbörden i det nya distriktet. 
Detta bildades således genom bopförandet av tre olika be
ståndsdelar, som var för sig tidigare tillhört skilda förvalt
ningsområden. Efter samma tid funnos där följande fogdar;

Bengt Eriksson [Slätte] (jfr  F. 183)
Håkan Arvidsson................................
Nils J o n s s o n .....................................
Mäns J on sson .....................................

1 57 9  —  1583  F .  189. 
1 5 8 4 — 1 58 7  (Tab. 32 och 
1 58 8  —  1591 3 6 )
1 5 9 2 — 1597

Lars Nilsson, utn. 1598 ?89 .......................................................  1598— 1602
Erik N i l s s o n .............................................................................. 1603— 1 <07
Per Andersson.............................................................................. 1608— 1611
Lars N i l s s o n .................. ..................................................ånyo 1612
Nils Birgersson [Drakenberg].................................................. 1613— 1618
Anders N i l s s o n ......................................................................... 1619— 1620
Per Birgersson ( a r r . ) ................................................................ 1621— 1623
Jakob Nilsson ( a r r . ) ................................................................  1624— 1630

De norr om Kulling belägna Barne och Laske härad, som Barne och 
numera tillhöra Skaraborgs län, stodo under så gott som helaLaske härad. 

1500-talet i administrativt hänseende i närmare samband med 
grannhäradena i söder, med vilka de hade gemensam förvalt
ning, när de icke ensamma utgjorde ett självständigt förvalt- 
ningsdistrikt. Först under 1600-talet ändrades definitivt detta 
förhållande, och genom en förändrad fögderiindelning banades 
då väg för den senare fastställelsen av de nuvarande läns- 
gränserna.

Intetdera häradets fördelning i socknar har sedan reforma
tionen förändrats i jordebokshänseende. Barne hade liksom 
nu femton och Laske sju socknar.1 Då båda häradena under

1 Dock omtalas ännu såväl i 1558 års länsregister som i de tidigaste 
landskapshandlingarne från 1560-talet såväl Öster- som Väster-Bitterna som 
särskilda sockuar, ehuru de sannolikt redan då ulgjorde blott delar av en ge
mensam Bitterna kyrkosocken. Ännu i 1540 års kyrkliga jordeboK. för Skara 
stift omtalas dessutom »Ederna» (nu en del av Larf), vuijämte även Elings 
(i Barne) där räknas till Laske. Detta oaktat harte Barne enligt, samma källa 
sexton kyrkor, emedan dit hänföras Levcne och Spar lösa (i Viste), som ännu
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hela perioden i huvudsak följdes åt, kunna deras förhållanden 
här bliva föremål för gemensam behandling. Båda tillhörde 
under 1520- och 30-talen Älfsborgs slottslän och ingingo ock
så i 1540 års stora förläning till G ustaf Olsson [Stenbock], 
som för övrigt alltsedan 1529 var häradshövding i Barne. 
Redan före Gustaf I:s död vederkändes dock såväl Barne som 
Laske. I förstnämnda härad hade 1557 upprättats en avels
gård i Longs socken, och i början av 1553 fanns där en kung
lig fogde, Lasse Eriksson, som därjämte hade under sin för
valtning ett litet fögderi (P. 190), bestående av nio socknar. När 
de återstående sex socknarne (Lekåsa, Asaka, Foglum, Essunga, 
Sandbäck och Elings) följande år indrogos till kronan, lades 
dessa visserligen under samme fogde, som dock samtidigt bo
satte sig på Härjevads gård och blev redogörare för Skånings 
härad (F. 193), med vilket dessa socknar således till en tid 
förenades. De förutnämnda nio socknarne fingo däremot på 
hösten 1558 en ny fogde i Sven Kart, som samtidigt vederkände 
Laske härad. Den därinom belägna Larfs socken var dock 
då utbruten och tillhörde det lilla fögderi, som samtidigt upp
rättades på Edsveden (F. 187). I början av Erik XIV:s re
gering förlänades emellertid hela Barne härad till Sten E r ik s
son [Leijonhufvud], och då var således endast Laske kronan 
behållet. Men sedan förläningen återkallats 1564, bildade båda 
häradena ett gemensamt fögderi, som oavbrutet ägde bestånd 
till och med 1590. Såväl utvidgningar som smärre avsönd
ringar förekommo dock. Under samma fogde lydde nämligen 
alltifrån 1560-talets första år och till 1579 de delar av 
Kullings härad, som voro kronan behållna, och från 1580- 
talets början hade denne även viss uppbörd från det eljest 
i sin helhet förlänta Vilske härad. Ett enstaka år (1590) 
hithörde för övrigt även Väne och Äse härad, som då 
nyligen indragits från Svante Stures arvingar. Å  andra 
sidan omtalas inom själva Barne och Laske förläningar, som 
dock ej voro av större omfattning. Aren 1567 och 1568 
avkortades sålunda hela Bitterna gäll, bestående av fyra 
socknar, nämligen Väster- och Öster-Bitterna jämte Vedum 
i Laske och Elings i Barne, till förmån för ryttmästa- 
ren E rik  Henriksson, och när denne sistnämnda år miste

tillhöra samma pastorat som Long i Barne. Det har redan tidigare påpekats- 
(se ovan s. 127, noten 1), att häradsindelningen i 1540 års jordebok icke äger 
vitsord annat än för rent kyrkliga förhållanden.
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denna förläning, övertog fogden Måns K arlsson [Lilliestjelke] 
en del av densamma éller Vedums socken, som han bekom 
genom k. brevet den 16 aug. 1568 och behöll till 1572, vilket 
år han uppbar en del persedlar, innan återkallelsen blivit 
känd i orten.

Den fogde, som 1590 förvaltade fögderiet, har icke redo
gjort för uppbörden därifrån under de närmast följande åren, 
då Barne och Laske tillhörde Skånings fögderi (F. 193), men 
samme man dyker upp igen 1595, då han avgivit en för öv
rigt förlorad räkenskap för dessa härad. Hans tid blev emel
lertid även nu mycket kort, ty redan den 18 mars 1595 mot
tog greve A xe l Stensson [Lewenhaupt] Barne i förläning, 
och följande år befinnes han innehava även Laske. När dessa 
härad sedan indrogos med sommarskatten 1600, bildade de 
ånyo ett fögderi tillsammans med Skåning (F. 193), och denna 
ordning räckte därefter till 1616, då hela detta område sam- 
manslogs med Kinne m. fl. härads fögderi (F. 191), som det 
sedan tillhörde till periodens slut.1 Genom kontrakt den 30 
maj 1627 utarrenderades visserligen Barne härad till Hans 
Torstensson och Laske härad till borgaren i Skara Engelbrekt 
Hansson, men dessa personer tillhörde ett konsortium, vars 
främste man var befallningsmannen på Skara Erik Larsson, 
och som jämväl förpaktade övriga till samma fögderi hörande 
härad, för vilka gemensam räkenskap avlämnats. Endast 
för år 1629 föreligger en särskild redovisning för Laske hä
rad, som dock året därpå ingick i Erik Larssons den 20 maj 
1630 förnyade arrende. Av denna redogörelse framgår såle
des, att Barne och Laske endast åren 1558—1590 (och 1595) 
hade egna fogdar. Desse voro:
Lasse Eriksson (jfr F. 1 9 3 ) ...............................................................  1 558  F. 190.
Sven K a r t ......................................................................................................  1 5 5 9 — 1560  (Tab. 3 1 ,3 2
Håkan Anderssonl2 (1 5 6 1 — 1 5 6 4  och 35-)
Bengt Helsing f ..................................................................................... (1 5 6 3 — 1 566

1 Då Kinne och Skåning 1621— 22 voro utarrenderade, och övriga härad inom 
samma fögderi (Kålland och Åse) tillhörde Jakob de la Clardies förläning, 
kunna Barne och Laske vid samma tid sägas ånyo hava utgjort ett eget för
val tningsdistrikt, till vilket dock hörde även Viste. På denna grund har jag 
hänfört arrendet till F. 193 och uppfört fogden i Barne, Laske och Viste på 
F. 191.

2 Enligt Vg. register redogjorde Håkan Andersson 1562 för Laske och Kul- 
ling, omnämnes 1563 icke alls, men har 1564 avgivit en nu förlorad räkenskap 
för Barne (och Bjerke). Bengt Helsing däremot omtalas redan 1563 som fogde 
i Laske och Kulling (räkenskapen borta), avgav 1564 en ännu bevarad redo
visning för samma härad och var åren 1565— 66 fogde i alla tre (fyra) hära
dena.
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Måns Karlsson [Lilliestjelke]...................................................1567— 1589
Anders M årtensson......................................... ' ....................1590 och 1595

V. Viste, Åse, Kållands och Kinne härad.

Leckö Jän. Ehuru ovanstående fyra härad under större delen av peri
oden utgjorde en administrativ enhet, som för samma tid väl 
täcker begreppet Leckö län, hade det sistnämnda i slutet av 
medeltiden och in i nyare tiden en delvis annan sammansätt
ning. Till biskopsstolens förlä ning under nämnda slott hörde 
nämligen även Skånings härad, men däremot icke Ase och 
Viste, som 1485 utgjorde Ture Jönssons första 'förlän in g, och 
som efter dennes tillgodoseende på annat håll förlänats till 
N ils Olsson [Vinge], vilken innehade dessa härad 1528. Samma 
år hade efter kyrkoreduktionen det dittiIlsvarande Leckö län 
(Kålland, Kinne och Skåning) överlämnats till Ture E riks
son [Bielke], men efter Västgötaupproret vederkändes alla 
fem häradena till kronan och bildade då ett enda fögderi 
(F. 191), som dock med denna omfattning ägde bestånd blott 
två år. Viste bortför! än tes nämligen den 8 jan. 1531 till 
N ils Kriimme och innehades från den 28 febr. 1538 av N ils 
Pedersson [Bielke], medan Kinne och Skåning den 25 jan. 
1531 fingo en egen fogde (F. 193), som likvisst skulle, »som 
han härtill gjort hafver», göra räkenskap till Le<-kö slott. 
Omedelbart under därvarande befallningsman lågo således de 
närmaste åren blott Kålland och A se. Men under senare 
hälften av 1530-talet var B irger N ilsson [Grip] hövitsman 
på Leckö, och då hörde till hans förläning under slottet ej 
blott dessa båda härad samt Kinne och Skåning, utan enligt 
k. brevet den 19 febr. 1536 också (läsene. När sedan Leckö 
den 25 juli 1543 fick en ny slottsherre i Svante Sture, hade 
sistnämnda härad bortfallit. Eljest förblev länet oförändrat, 
till dess att detsamma efter Nils Perssons död den 21 dec. 1550 
utvidgades med Viste härad, som visserligen en kortare tid 
(1555—56) hade en särskild länsherre i Abraham  E riksson  
[Leijonhufvud],1 men efter dennes frånfälle i mars 155(5 åter
föll under Leckö. Sedan därefter Skåning 1559 vederkänts 
till kronan och bildat ett fögderi under Härjevads gård (F.

--- • 1 Se k. brevet 7 april 1555 (Gust. I Reg., D. 25: s. 168).
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193), bestod länet av de fyra häradena Viste, Åse, Kålland 
och Kinne (med Kinnefjärding) och hade därmed fått den 
omfattning, som det i stort sett sedan behöll till inemot perio
dens slut. Svante Sture hade emellertid med stöd av konfir- 
mationsbrevet den 27 okt. 1560 (orig. i Sjösaml.) under sin 
livstid kvar hela området som förläning,1 och först 1568 bil
dades därav ett fögderi (F. 191),2 inom vilket dock herr Svan
tes änka fortfarande uppbar räntan från betydliga delar, och 
där även andra förläningar förekommo, rörande vilka uppgifter 
skola lämnas i samband med redogörelsen för de särskilda 
häradena.

Ehuru några närmare detaljer rörande det av ålder bruk
liga beskattningssättet i Leckö län icke kunna meddelas till 
följd av bristen på undervisningar från periodens tidigare 
decennier, framgår likväl av 1529 års bevarade räkenskap, 
vilka persedlar som inflöto från de olika häradena. Det visar 
sig, att vid samma tid inga reda penningar erlades från detta 
län annat än från Skara och Lidköpings städer, av vilka den 
förra betalade femtio och den senare fyrtio mark danska. I 
övrigt utgjordes huvudskatten från Kålland, Skåning och 
Kinne i malt, medan Viste och Åse i främsta rummet preste
rade smör.

Av nämnda härad hade såväl V iste (elva socknar) som Åse viste och 
(tio socknar) samma omfång som nu. I det förra området före- Ase bär8A 
kommo under perioden efter 1567 inga större avkortningar.
Åse förläntes däremot i sin helhet till grevinnan Märta 
E rik sd otter [Leijonhufvud] den 15 aug. 1568. Två sock
nar i detta härad, nämligen Ås och Näs, tillhörde emeller
tid enligt k. brevet den 13 sept. 1570 Stegeholms och Väs
terviks av henne innehavda grevskap, vars västgötadel de 
utgjorde, och dessa socknar voro således icke underkastade

1 Tionden, taxan och tavernepenningarne från Leckö län uppbnros dock icke 
på 1560-talet av greve Svante, utan redovisades av konungens fogde i Ale och 
Flundre (F. 181). Densamme uppbar åtminstone 1566 och således före det öv
riga länets indragning till kronan, räntan fråno större delen av Trökörna socken 
(elva skatte- och kvrkobönder). I Viste och Ase (samt Väne) fanns 1565— 66 
en särskild fogde (Nils Bengtsson) för redovisning av gärder och lagmans- 
fodring.

2 För 1567 uppbar väl greve Svante själv blott vinterskatten. Men enligt 
grevinnan Märtas brev till Nils Henriksson 27 juli s. å. (Vg. handl. 1567: N. 
i)  hade K. Maj:t skänkt henne all slags uppbörd av Leckö län för hela detta 
år. I en nämnde Nils Henriksson redovisade icke desto mindre landgillet 
uv kyrko- och klosterlandborna sagda år, och grevinnans egen fogde, Jöran 
Karlsson, fick leverera en stor del av kostgärden i Kinne till Varbergs be
fästning (penningarne i samma kostgärd behöll grevinnan).
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Kållands
härad.

de indragningsregler, som gällde för vanliga förläningar. 
Detta visade sig också 1573, då häradet i övrigt igenkal- 
lades från grevinnan, som dock hunnit uppbära det mesta av 
årets skatt, innan revokationsbrevet hann till orten, och som 
1575 återfick detsamma. Även efter grevinnans död (1583) 
fingo arvingarne enligt k. brevet den 17 maj 1585 under pant
rätt behålla hela häradet, av vars avkastning 1586 sonen Karl 
Sture tog en fjärdedel, men mågen Erik Gustafsson [Stenbock] 
hela återstoden. Ett par år senare (1589) kvitterades upp
börden av en annan måg, Hogenskild Bielke. Under hela 
1580-talet förvaltades dock området av konungens fogde i de 
förlänta häradena (se F. 219), och 1590, då förläningen var 
indragen, av fogden i Barne och Laske (F. 190). Men från 
1591 förvaltades Åse, med undantag av grevskapssocknarne, av 
fogden i Leckö län (F. 191). De år (1606—08), då det sist
nämnda tillhörde hertig Johans furstendöme, bildade dock 
Äse och Viste, som fortfarande lågo i kungadömet, jämte Väne 
ett fögderi (F. 192), som ägde bestånd blott dessa år. Från 
1615 tillhörde Åse härad Jakob de la Gardies grevskap, och 
efter Stureättens utslocknande vederkände denne 1618 dit 
även Äs’ och Näs’ socknar. Ått sistnämnda åtgärds rättsliga 
giltighet ansågs tvivelaktig, framgår av 1621 års räkenskap, 
enligt vilken greve Jakob skulle vara skyldig bevisa sin rätt, 
om de skulle bestås för framtiden. Grevebrevet av den 15 
maj 1615 uppräknar dock uttryckligen bland socknarne i Ase 
även Äs och Näs, så att någon tvekan i denna del ej behövt 
ifrågakomma, ehuru det onekligen är egendomligt, att dessa 
socknar kunde bortskänkas till en annan, medan den siste 
greve Sture (y 3 april 1616) ännu var i livet.

Kållands härad räknade under medeltiden ej mindre än 27 
kyrkor, men redan, kort efter reformationen hade antalet sock
nar nedgått till 22, motsvarande förhållandet ännu i dag.1 
Av dessa2 donerades den 27 febr. 1571 (orig. i KA.) Kållandsö

1 I 1540 års kyrkliga jordebok nämnas ännu de medeltida Hyrcne och Ve- 
dum, som sedermera uppgått i Hjärpås, men detta oaktat uppräknas ej flera än 
20, beroende därpå att Kållandsö (Otterstad och Senäte) samt Trannm utej 
slutits och att Slädenc förts till Viste härad såsom annex till Levene. I 1568 års 
räkenskap, som är den första egentliga fogderedovisning, i vilken Kålland ingår, 
uppräknas också 20 socknar, varvid bör bemärkas, att Kållandsö upptages som 
cn enda socken, och att Ctillstad ej särskilt nämnes såsom i jordebokshänseende 
ingående i Väla.

2 Enligt k. brevet den 30 aug. 1569 skall Per Brahe hava fått Backeby 
socken, men någon avkortning för denna förläning finnes varken i 1569 eller i 
1571 års räkenskaper. För år 1570 saknas fogderedovisning.
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och hela Sunnersbergs gäll jämte Leckö slott m. m. (jfr k. 
brevet den 7 aug. 1572) som friherreskap till H ogenskild  
B ielke. Denna donations allodiala natur borde hindrat dess 
godtyckliga indragning till kronan, men icke desto mindre 
utfärdade redan Johan III i samband med en kort förut vid
tagen allmän revokation av Bielkes förläningar, den 6 aug.
1590 en fullmakt för fogden Per Bengtsson [Pilefelt] att veder
känna Leckö slott, vilket denne dock verkställde först den 
4 juli 1591, och ehuru friherreskapet icke därmed kan sägas hava 
upphört och i december 1593 återställdes till honom av konung 
Sigismund (inventering skedde den 6 jan. 1594), blev detsamma 
några år senare fallet, då hertig Karl 1598 förklarade det 
förverkat till kronan, som också tog det i besittning i juli 
1599.1 Kålland utgjorde sedan från hösten 1606 till våren 1608 
tillika med hela Leckö län en del av hertig Johans fursten
döme, vilket förklarar, varför räkenskaper saknas för år 1607.
Under 1600-talets första tid förekommo eljest inga större av- 
kortningar inom häradet, förrän detta i sin helhet 1615 in
gick i Jakob de la G ardies grevskap,2 som det tillhörde 
perioden ut..

Under den tidigare medeltiden räknade Kinne härad 31 Finne härad, 
kyrkor. Antalet minskades emellertid, sedan Sävareds pastorat 
(tre socknar) i slutet av 1300-talet överflyttats till Skånings 
härad. Därigenom skildes den del av förstnämnda härad, som 
omfattade Häreneds, Hofby och Skofteby socknar, från hära
dets övriga område. Det var denna enklav, som på 1500-talet 
utgjorde den s. k. Kinnefjärding.3 Det nuvarande häradet med 
samma namn bildades först på 1600.-talet genom sammanslag
ning mellan dels vad av ålder tillhört fjärdingen, dels Sävareds 
pastorat, som då återbördades från Skåning, dels även Husaby 
och Källby gäll (sju socknar), vilka tidigare alltjämt tillhört 
Kinne härads huvudområde. Annars omtalas 1568 alla de

1 Se härom närmare F:u. Ödberg, Anteckningar om riksrådet Hogenskild 
Bielkes friherreskap Leckö (Program Skara 1892), och jfr ovan s. 110.

2 Grevediplomet är i fragmentariskt skick infört i riksregistraturet 1615 
bland brev, dat. 10 maj. Jfr Skaraborgs läns kopiebok, Bd 2, fol. 1, där en 
fullständig avskrift föreligger. En anteckning ger vid handen, att konceptet 
saknat dagbeteckning. Enligt uppgifter i landskapshandlingarne skall det 
hava varit av den 15 maj. Slutligen åberopas även i Vg. handl. 1615: N. 3 
(pärmen) ett k. brev, dat. Kalmar 20 nov. 1616 (ej i Brcg.), enligt vilket allmogen 
i Sunnersbergs gäll skall hava lagts som ladugårdsbönder under Leckö slott.

3 Kamnct hade otvivelaktigt uppstått till följd av en gammal fjärdingsin- 
delning av Kinne. Styfee, a. a., uppgiver, att Kinnefjärding tidigare hette 
Vrebofjmrdungh.
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medeltida kyrkosocknarne (se Styffe), som voro fördelade på 
nio gäll, med undantag av Bolum och Bjurum, av vilka den 
förra dock namnes ännu 1540.1

Kinne var 1568 efter indragningen från Svante Sture i sin 
helhet kronan behållet. Men genom k. brevet den 20 febr. 
1569 fick dennes änka, grevinnan Märta E rik sdotter [Leijon- 
hufvud] tillbaka fyra socknar (Forshem, Yedum, Lugnås och 
Holmestad), som hon behöll till sin död (1583), och åren 1569— 
71 avkortades dessutom Häreneds gäll eller hela den d. v. 
Kinnefjärding för Staffan Persson, som tidigare varit fogde i 
Vadsbo, men sedermera övertog ledningen av Skara domkyrkas 
byggnad, för vilken gällets avkastning förmodligen var avsedd. 
Åtminstone säges detta uttryckligen ifrån, när några år efteråt 
eller 1574—76 ej blott Häreneds, utan även Källby gäll eller 
tillsammans sju socknar anslagits för samma ändamål, varvid 
Staffan Persson furtfarande var medelsförvaltare. Längre fram 
eller 1615 blevo samma Källby och därtill Husaby gäll (tillsam
mans sju socknar) tillagda greve Jakob de la Gardies grevskap, 
vars hithörande del alltså låg inom det nuvarande Kinnefjärding. 
Hen stora minskning, upprättandet av Leckö grevskap åstad
kom i de dittills förenade fyra häradenas fögderiområde, i det 
att ej mindre än två hela härad och sju socknar av det tredje 
avsöndrades, gav förmodligen anledning till att fogden i den 
återstående delen den 24 juli 1616 fick övertaga förvaltningen 
även av Skånings dittills självständiga fögderi (F. 193). 
Under den närmast föregående tiden hade det sistnämnda 
omfattat Skånings, Barne och Laske härad, och det samman
slagna fögderiet bestod alltså av fem härad, men av dessa 
bortarrenderades Kinne och Skåning den 15 febr. 1621 till 
Anders Andersson (F. 193) för en tid av två år. Sedan 
denne i början av 1623 rymt från avtalets fullgörande, lades det 
arrenderade området i februari 1623 ånyo till huvud fögderiet,2 
som under de närmast följande åren fortfarande förvaltades 
omedelbart för kronans räkning. Först den 30 maj 1627 för- 
paktades hela detta område till ett konsortium, vars medlem
mar var för sig fingo kontrakt på de olika häradena. Arren- 
datorer blevo sålunda i Laske borgaren i Skara Engelbrekt

1 Omfattningen av den forna Bjurums socken ses hos .Forssell, Sverige 
1571, s. 188, noten 2.

2 Den 17 febr. 1623 inventerades på Götala gård efter »den förlupne skälmen 
Anders Andersson, som här arrendator varit hafver».
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Hansson, i Barne Hans Torstensson, i Viste Sven Svensson 
samt i Kinne och Skåning Erik Larsson, som kallas befallnings- 
man på Skara och tidigare arrenderat Götala ladugård i 
Skånings härad. Den sistnämnde, vilken framträder som huvud
man för konsortiet, fick i eget namn den 20 maj 1630 pro- 
longation på arrendet i alla hithörande härad.1

Fogdar i Kinne m. fl. ovannämnda härad hava varit:

a) i hnvudfögderiet:
Olof [Törne] Skrivare, utn. 1529 2g6 ..................
Peder Andersson [HjortkufvudJ, utn. 1529 ^  . .
Nils Henriksson [L illieb je lk e? j................................
Jöran Svensson ............................................................
Nils Hcuriksson............................................................
Möns Kasrnnsson.................. .........................................
Gunnar A rv id sson .......................................................
Lasse M ik u e lsso u .......................................................

F. 191.
. . (Tab. 34—36.)
. 1529— 153(3)
. . 1567
. . 1568— 1569 

ånyo 1570— 1572 
. . 1573 — 1575 
. . 1576— löxo 
. . 1581— 1582

Gunnar Arvidsson..................................................
Brun B en g tsson ..................................................
Sven A n d ersson ..................................................
Per Bengtsson [P ilefelt].....................................
Birger Persson.......................................................
Lars Andersson (jfr F. 193), tilltr. 1599 x79 .
Por Statfansson, tilltr. 1600 § .......................
Olof Kristoffersson..............................................
Nils J oen sson .......................................................
Mikael Pedersson, utn. 1608 ^  (jfr F. 205)
Sigge Svensson .......................................................
Hans L a rsson .......................................................
Evert Llalvardsson. utn. 1623 § .......................
Erik Larsson m. fl. (a r r . ) ................................

b) i Äse, Viste och Väne härad:
Lars H åkansson..................................................

ånyo 1583 — 1584 
. . 1585— 1586 
. . 1587— 1588 
. . 1589— 1597 
. . 1598— 1599 
. . 1599— 1600 
. . 1600— 1603 
. . 1604-7-1605 
. . 1606 
. . 1608 
. . 1609— 1611 
. . 1612— 1622 
. . 1623— 1626 
. . 1627— 1630

F. 192.
. . 1606— 1608 (TaboC3?  och

o o .)

Inom Kinne härad'låg i Forshems socken vid Vänern År- Årnäs’ gård. 
näs’ gård, som omtalas i fogderäkenskaperna redan 1585, men 
för vilken några i egentlig mening separata redovisningar icke 
avgivits. Doek inträdde 1(112— 14 det egendomliga förhållandet, 
att denna gård jämte därvarande fiske icke omhänderhades av 
häradsfogden i Kinne, utan av fogden i Skåning och redovisa
des av honom tillsammans med Götala gård invid Skara. Ord
ningen bibehölls även efter 1615, då eljes fogden blev gemen
sam för såväl Kinne som Skåning.

1 Samtliga arrendea redovisades de första åren i gemensam räkning. För 
1629 redogjorde Engelbrekt Hansson särskilt för Laske, Erik Larsson för öv
riga härad gemensamt.
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Y l. Skånings härad.

Skånings härads område var på 1500-talet större än nn, för 
så vitt som Sävareds gäll (tre socknar) i det nuvarande Kinne- 
fjärdings härad då diträknades. Bortsett härifrån bestod 
häradet av två delar, utgörande skilda tingslag, som under 
medeltiden utgjort olika härad. Det ena av dessa eller Al, 
som under 1400-talet uppgått i Skåning, omfattade endast 
Saleby gäll, som 1540 bestod av fyra skilda socknar, vilka 
emellertid redan kort därefter sammanslogos till två. Vid 
samma tid omnämnas likaså ännu de medeltida socknarne 
Badene, som uppgått i Kvänum, och Ballstorp, som utgör en 
del av Edsvära. Men i början av 1570-talet var sockenantalet 
i det egentliga Skånings område detsamma som nu.

Skara stads och domkyrkans belägenhet inom häradet var 
givetvis av betydelse för dettas administrativa förhållanden i 
all synnerhet före reformationen. Skåning tillhörde då också 
Leckö län, som innehades av biskopen, och delade även under 
de närmaste åren efter reduktionen öden med Kållands och 
Kinne härad. Men 1531 bildade Skåning tillsammans med en
bart Kinne ett särskilt fögderi,1 som dock ej hade långvarigt 
bestånd, enär det under senare hälften av samma årtionde 
uppgick i B irger N ilsson  [Grips] och till följd av k. brevet 
den 25 juli 1543 i Svante Stures förläning. Först 1559 
återupprättades fögderiet, till vilket då hörde utom Skåning 
även delar av Barne härad samt H ärjevads gård2 (i lika- 
nämnda socken), men sedan Barne-socknarne bortfallit i början 
av 1560-talet, bestod distriktet blott av Skånings härad, till 
dess att på 1570-talet tillkommo dels Gudhems, dels Frökinds 
härad, vilka ånyo utbrötos 1584. I ersättning bekom fogden 
den 20 jan. 1587 Vilske3 och 1591 Barne och Laske härad, 
men de sistnämnda frånskildes redan 1595. Aren 1598—1600 
hade Skåning gemensam förvaltning med Leckö län (F. 
191), och när 1601 en självständig fogde åter tillsattes, be-

1 Enligt fullmakten 25 jan. 1531 för Jöran Skrivare skulle till hans fögderi 
höra även Valle, som vid samma tid hemfallit till kronan efter Nils Classon 
till Stola. Detta härad förlänades emellertid samma år till Jakob Krumme.

2 Härjevads gård var enligt k. hrevet 24 jan. 1558 avsedd att som avelsgård 
ersätta Longs gård (jfr ovan s. 136).

3 Brevet till Esbjörn Håkansson härom är tryckt av Graxlu^d i Hist. bibi., 
D. 2 (187G): s. 161.
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stod dennes distrikt av Skåning, Barne och Laske, medan 
Yilske förenades med Gudhem. Men på grund av k. brevet 
den 29 april 1606 sammanslogos dessa båda härad med Skånings 
fögderi, en förening som dock ej räckte länge, ty Gudhem 
överflyttades 1609 och Yilske några år senare till Yartofta 
förvaltningsområde (F. 197). Hela Skånings fögderi upphörde 
för övrigt 1615, då Skåning, Barne och Laske åter införlivades 
med Leckö län (F. 191), och återupprättades blott tillfälligt
vis, då Anders Andersson åren 1621—22 arrenderade Skåning 
och Kinne enligt ett kontrakt, daterat den 15 febr. 1621, som 
lydde på två år oeh icke förnyades (jfr ovan s. 142).

Om Skånings härad sålunda i administrativt hänseende var 
underkastat växlande öden och i högre grad än de flesta andra 
områden fick åtnöja sig med bristande kontinuitet i förvalt
ningen, var å andra sidan dess område alltifrån 1560-talet 
ganska fritt från större förläningar. Dock innehade under ett 
par år (1569—71) T orkel G rijs  till följd av k. brevet den 18 
okt. 1569 Vånga sucken, inom vilken hans sätesgård var be
lägen, och genom hertig Karls brev den 14 okt. 1594 blev 
samma socken jämte tillhörande annex (Edsvära och Kvänum) 
förlänt till Ture Bielke, som sannolikt gick förlustig besitt- 

# ningsrätten redan någon tid före sin avrättning år 1600.
Till fögderiet hörde emellertid tidvis även Skara stad, som Skara stad. 

andra tider var skild från fogdeförvaltningen till följd av 
särskilda förfoganden. Staden disponerades sålunda på grund 
av k. brevet den 24 aug. 1527 av eleetus Måns Haraldsson, 
ehuru förmånen därav synes ringa, då skatten (femtio mark 
danska) oavkortad. skulle inlevereras direkt till konungen.
Redan på hösten 1529 fick för övrigt fogden på Leckö befall
ning att kännas vid staden och där akta uppå vår nådigaste 
herres bästa. Men den 15 febr. 1530 fick den nyvalde bisko
pen, mäster Sven Jakobi, Skara på samma villkor som sin 
företrädare, och ehuru förläningen återkallades den 7 okt. 1532, 
fick han igen densamma den 28 okt. 1533 (jfr 2 febr. 1534).
Sedermera behöllo de kyrkliga myndigheterna sin dispositions
rätt, ända till dess att ett nytt förläningsbrev gav denna åt 
Abraham  E riksson [Leijonhufvud] den 12 april 1550. Efter 
dennes död (1556) är det ovisst, vem som fick om händer 
stadens förvaltning (den nämnes ej i 1558 års länsregister), 
men enligt 1564 års räkenskap tillhörde den då Skånings 
fögderi. Räntan avkortades emellertid 1566 för proviant-

10— 1S2356. Meddel. från Riksarkivet 2: 0. Almquist, Lokalförvaltningen, D. 2.
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Brunnsbo
gård.

mästaren B ryn ie l Bengtsson, och 1567 var borgerskapet 
befriat från erläggandet av utskylder till följd av de ska
dor, som danskarne tillfogat samhället under kriget. Seder
mera var skatten under flertalet år på 1570- och 1780-talen 
anslagen till understöd för domkyrkans byggnad (se k. brevet 
28 febr. 1577), och delvis var förhållandet enahanda under 1600- 
talets första årtionden. Enligt k. brevet den 2 mars 1612 fingo 
nämligen borgarne tre års frihet från all den skatt, som förut 
legat under domkyrkan, emedan staden blivit bränd, och ännu i 
konfirmationen den 14 april 1624 åberopas konung Johans 
ovannämnda brev som grund för en alltjämt fortsatt avkort- 
ning till domkyrkans förmån av åtskilliga tomter och gårdar.1

I Skaras omedelbara närhet ligger i Asaka socken Brunnsbo 
gård, som av ålder utgjort biskopssäte. Den tjänade samma 
ändamål även efter reformationen, sedan domprosten, mäster 
Sven Jakobi, som fått den i förläning 1529, följande år blivit 
vald till biskop. Som sådan bodde han på Brunnsbo, till dess 
att hans efterträdare, superintendenten Erik Svenonis, till
trädde gården den 26 febr. 1544. Denne dog emellertid redan 
på våren följande år, och ehuru ko n un ge n ej långt därefter 
förklarade sig sakna håg att där upprätta en avelsgård, be- 
finnes icke desto mindre snart en gårdsfogde tillsatt, som 1546 
är i full färd med att anordna ett stuteri på platsen. Ut
förandet måtte dock ej hava motsvarat förväntningarne. ty 
den 26 jan. 1549 underrättades M:r Erik Falk, som då inne
hade ordinarieämbetet, att han kunde taga Brunnsbo till sitt 
»residens och sätesgård». På sommaren 1554 ifrågasatte denne 
emellertid själv att få utbyta detta boställe mot Skara prost
gård, och i början av 1555 hade gården omhändertagits av 
landbofogden över övriga f. d. biskopshemman inom stiftet, en 
syssla, som på våren fick ny innehavare. Den 8 juni samma 
år förordnades emellertid ånyo på Brunnsbo en särskild gårds
fogde (F. 194), som därjämte skulle hava Götala gård (se 
nedan) i befallning, och som åtminstone ett par år därefter 
uppbar räntan av dels Asaka socken (i Skåning), dels Stenums 
socken (i Valle). Genom Olof Larsson Pighögs utnämning 
den 5 okt. 1556 till fogde på Götala (F. 195) och över kyrko-

1 Då Skara stad på Tab. 35 vissa år upptagits som kronan bebållen, har 
detta dels berott på de revokationer, som faktiskt företogos trots 1577 års 
brev, dels emedan ingen avkortning ägde rum på 1590-talet. En förklaring 
härtill finnes i 1602 års räkenskap, i vars avkortning uppföras domkyrkans 
skatt och tomtören alltifrån 1596, som tidigare uteglömts!
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landbönderna i Vilske och Frökinds härad skildes dock sist
nämnda gård från Brunnsbo, som fortfarande hade kvar egen 
förvaltning till och med 1558. Men vid därvarande fogdes 
avgång övertog Olof Larsson även dennes syssla, varigenom 
de båda gårdarne ånyo förenades. Fögderiet förlorade dock 
1560 sitt territoriella distrikt, i det att Asaka och Stenuins 
socknar då lades under respektive häradsfogdar, och 1562 blev 
förhållandet detsamma med gårdarne själva. På Brunnsbo 
hölls emellertid fortfarande avel1, och fogden i Skåning hade 
där sitt hemvist, till dess att k. brevet den 1 mars 1577 ånyo 
bestämde gården till biskopssäte och till biskopens underhåll 
anslog fjorton hemman i Skara, Asaka och Gerums socknar, 
vilka skulle bilda strögods därunder.

Den ovannämnda G ötala  gård hade tidigare varit förlänt 
till V ilhelm  Tysk enligt k. brevet den 7 okt. 1532 och 
återkallades från honom först 1555 (se k. brevet till Sigge 
Svensson den 14 maj s. å.), då där upprättades en kunglig 
avelsgård, som efter upphörandet av det särskilda gårdslänet 
1562 lades under häradsfogden, men vid vilken aveln efter 
någon tid sjmes hava nedlagts. I början av 1580-talet upp
byggdes emellertid på Gälakvist,2 där en särskild fogde fanns 
anställd 1583 (F. 195), ett hus, som under namn av Skara
borg efter en tid blev säte för häradsfogden, vilken samtidigt 
redovisade dels för själva hemmanet Gälakvist, dels för Götala 
ladugård därunder. Längre fram arrenderades sistnämnda 
gård enligt k. brevet den 11 april 1597 av Skara stad mot en 
ärlig avgäld av trettio daler, men låg ånyo omedelbart under 
häradsfogden på 1610-talet, då ett egendomligt sambruk ägde 
rum mellan Götala och det annars nog så avlägsna Arnäs (i 
Kinne), redan innan fögderiernas sammanslagning gjort en 
dylik ordning mera naturlig. Under det följande årtiondet 
ingick Götala 1621—23 i Anders Anderssons arrende (F. 193), 
men sedan förpaktades gården ensam av Erik Larsson, som 
tidigare varit häradsfogde, och denne fick den 18 no v. 1626

1 Rörande mantal, inventarier och skörd 1570— 71 se F orssell Sverige 
1571, s. 117. Den därstädes förekommande uppgiften, att räkenskap av
givits för Brunnsbo alla år 1546—76, är oriktig, vilket framgår av ovanstående.

2 Se fullmakt 14 mars 1583 för Erik Andersson att uppbygga K. Maj:ts 
avelsgård Gellqvist. Genom k. brevet 6 febr. 1584 auslogos Skåuings, Kinne, 
Kållands och Viste härads dagsverken till Grälakvists gård. —  Skaraborgs hus’ 
identitet med den på G-älakvist uppförda byggnaden vitsordas av G-kanlund 
(Hist. bibi. D. 2, s. 158), vilken även avtryckt de brev, som tillhöra Gälakvists 
byggnadshistoria.

Götala och 
Gälakvists 

gårdar samt 
Skaraborgs 

hus.
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prolongation på sitt äldre avtal för en tid av tre år. Sedan 
han emellertid ' 1627 övertagit arrendet av Leckö län, lämnade 
han före kontraktstidens ntgång Götala, so.m den 9 april 1628 
fick en ny arrendator i överste Johan Henderson till Levened. 
Överenskommelsen med denne gällde tre år, och arrendebe
loppet utgjorde 130 daler.

.Fogdar i Skånings m. fl. härad hava varit:
JF. 193. a) i h u v u d f ö g d e r i e t :

30 och Jöran Jönsson Skrivare, utn. 1531
°  ' Lasse Eriksson (jfr F. 1 9 0 ) ................................................... 1559— 1560

Bengt Olsson Skräddare............................................................ 1561
Olof Larsson Pighög (jfr F. 1 9 4 ) .........................................  fil 562
Jöns Trulsson (jfr F. 2 1 9 ) ......................................... ....  . 1563— 1564
Håkan Andersson [Hök] (jfr F. 2 1 9 ) ................................  1565 — 1573
Lasse Matsson..............................................................................  1574— 1578
Nils Persson (jfr F. 1 9 6 ) ......................................................... 1579— 1583
Sven A ndersson ................................................... ...................... 1584— 1585
Esbjörn Håkansson.....................................................................  1586— 1588
Anders N i l s s o n .......................................................................... 1589— 1594
Sven A ndersson ............................................................ånyo 1595
Anders Persson [Lind i Västergötland]................................  1596— 1597
Lars Andersson (jfr F. 191) . . . ............................ ....  . 1601— 1603
Jöran Nilsson . . . . : .......................................................  1603— 1605
Anders Eriksson (jfr F. 196) 1 (1606— 1611
Hans Påvelsson1 j ......................................... 1 1611
Erik Larsson2 ................................ - .......................................... 1 6 1 2 -1 6 1 5
Zackris N i ls s o n ............................................................................1615— 1616

JF. 194. A) på B r u n n  s b o  gård :
(Tab. 34.) Lasse Eriksson (jfr F. 2 1 7 ) ................................................... 1546— 1549

Sigge Svensson (jfr F. 213)3 ..............................................  1554— 1555
Peder Nilsson, utn. 1555|-.......................................................  1555
Helie Arvidsson, utn. 1 5 5 5 | ................................................... 1555— 1558
Olof Ivarsson Pighög (jfr F. 193 och 1 9 5 ) ..................  1559— fil562

I V 195. c) på G ö t a la  (och G älakvists) gårdar:
(Tab. 34.) Olof Larsson Pighög, utn. I 5 5 6 f i ) j ................................  1556— fi l562

Jöran E fv e n k a m p ..................................................................... 1583

1 Anders Eriksson avgick 28 maj 1611. Hans Påvelsson uppbar samma år 
årliga räntan endast från Vilskc, men landtågsgärden även från distriktets 
övriga härad.

2 Erik Larsson inventerade Götala från sig till Zackris Nilsson den 12 nov. 
1614, men avgick ej från fögderiet i övrigt förrän på sommaren 1615, då han 
även där efterträddes av Zackris Nilsson, som dock endast var fogde till som
maren 1616, då lians distrikt sammanslogs med Leckö län (F. 191).

3 Sigge Svensson skulle svara för inventarierna på gården efter biskop Svens 
död den 22 aug. 1554, till dess att ban levererade den till Peder Nilsson 22 
apr. 1555.
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Erik Larsson ( a r r . ) ............................................................ 1620-t.— 1627
Johan Henderson [till Levened] ( a r r . ) ................................  1628— 1630

VII. Gudhems, Vilske och Frökinds härad.

Ovanstående tre härad bildade tillsammans ett fögderi 
(F. 196) blott en helt kort period under 1600-talets första år, 
men andra år var Gudhem förenat än med Vilske än med 
Frökind, medan slutligen alla tre tidvis dels gemensamt, dels 
vart för sig tillhörde andra förvaltningsenheter eller voro 
förlänta.

V ilske härad bestod av tre gäll (Kleva, Gökhem och Vilske härad. 

Floby). I intet av dessa inräknades dock Jäla socken, som 
utgjorde en del av Grolanda gäll i Frökind. I övrigt var 
sockenantalet ännu vid mitten av 1500-talet större än nu, i 
d.et att Vist, som före 1570 uppgick i Floby, då ännu redo
visades som särskild socken. Däremot omtalas 1545 icke 
längre som sådana varken Sjögerås’ eller Elinse, som haft 
egna kyrkor under medeltiden.1

Floby socken förläntes den 22 okt. 1523 till hustru M ar
gareta [Månsdotter (Natt och. dag)] till Sjögerås, men då 
Jöran Lindorm sson [av Forstena-släkten] den 23 maj 1526 
fick uppbörden av Vilske härad, nämndes Floby socken sär
skilt såsom ingående i samma förfogande. Två år därefter 
befinnes hustru Margareta i dess ställe innehava Kleva soc
ken, som således då var undantagen från Jöran Lindormssons 
förläning. Den sistnämnde dog omkring 1530, och samma år 
innehades hela häradet av hövitsmannen på Örebro Lars 
Siggesson [Sparre].2 Denne behöll sedan området ända till 
sin död (1554), då det övertogs av Sten E riksson  [.Leijon- 
hufvud], som redan dessförinnan åtminstone tidvis uppburit 
gästningen av detta härad (se k. brevet den 2 jan. 1548).
Erik X IV  indrog emellertid Vilske till kronan 1561, då det 
ingick i ett fögderi (F. 196), som dessutom bestod av Gud
hem och Gäsene. Efter tronskiftet 1568 fick dock Sten Eriks-

1 Sjögerås närnnes ej alls i 1540 års kyrkliga jortlebok, vilket däremot är 
fallet med Elinae. Till Vilske hänför samma källa även Hånger och Mårby (nu 
Ejurum i Gudhem), som tillhörde Kleva gäll, samt Hattestad (i Gäsene).

2 Den 28 dec. 1530 »unte vår nådige herre ker Lårens Siggeson kungsfod- 
ringen i Vilske härad», men att han dessförinnan bekommit årliga räntan där
ifrån, ses av samma års RKB. Jfr f. ö. k. brevet 15 sept. 1538, enligt vilket 
samme man fick uppbära kungliga och biskopssakören från samma härad.
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son tillbaka samma förläning (se k. brevet den 2 sept. s. å.), 
och när han kort därpå avled, bekom hans änka Ebba Måns
dotter [Lilliehöök] den 24 nov. samma år häradet i pant 
för en försträckning. Det återkallades väl den 20 okt. 1573, 
men gavs henne ånyo i händer den 4 dec. 1575. Till följd 
av en tvist, som uppkommit mellan fru Ebba och Erik Abra- 
hamsson [Leijonhufvud] rörande skuldfordran, förordnades 
genom k. brevet den 28 juni 1581, att den förras förläningar 
skulle sättas under kvarstad av konungens fogde, söm ägde 
att till den senare redovisa avkastningen,- till dess att han 
bekommit 9,000 daler. I enlighet härmed hade fogden i Barne 
och Laske (F. 190) förvaltningen i Vilske åren 1582—85 (jfr 
k. brevet den 10 sept. 1584), men 1588, då inkomsten fortfa
rande disponerades av Erik Abrahamsson, mottog denne över
skottet av konungens fogde i de förlänta häradena (Albrekt 
Birgersson). Genom k. brevet den 16 jan. 1587 bestämdes 
det, att Vilske skulle räknas till Skånings fögderi (F. 193), 
till vilket det också hörde, även sedan Erik Abrahamssons 
rätt alldeles upphört genom revokationen den 15 dec. 1589. 
Men den 30 maj 1594 återbekom grevinnan Ebba häradet, 
som hon sedan behöll till 1601, då det indrogs. Samma år 
ingick Vilske i Gudhems fögderi (F. 196), men återförenades 
1606 med Skånings (F. 193), till vilket det hörde ännu 1611. 
Sedan det emellertid den 27 dec. sistnämnda år bestämts, att 
hertig Johans av Östergötland furstendöme skulle förbättras 
med bl. a. Vilske, blev detta härad tillagt samma förvalt
ning, som omhänderhade hertigens övriga besittningar inom 
provinsen (F. 197), och denna ordning bibehölls även efter 
hertigens död 1618.1

Gudhems härads nuvarande 24 socknar motsvarades på 
1500-talet av 25, i det att Bjurum då var delat i två, Mårby 
och Hånger, vilka för övrigt i kyrkligt hänseende räknades 
till Kleva gäll i Vilske. På samma sätt hörde Bjerke socken 
till Herlunda gäll i Skåning samt Ljunghem och Edåsa till 
Valöra gäll i Kåkind. De övriga tjugo socknarne voro för
delade på sju gäll eller Broddetorp, Dala, Torbjörntorp eller 
Falköping, Gudhem, Segersta, Stenstorp och Sjögerstad, av 
vilka varje bestod av tre socknar utom det sista, som likvisst 
under medeltiden haft samma antal (den forna Regumatorps

Rörande ett ifrågasatt arrende 1621 se nedan s. 154, noten.
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socken omtalas ej efter 1540). Hela häradet förlänades dén 
11 aug. 1527 till Mats K afle, som dock förpliktades att 
inleverera 100 mark danska av den uppburna avkastningen. 
Han gick miste om förläningen efter västgötaupproret, då 
Gudhem lades under fogden i Vartofta (F. 197).1 Redan den 
6 okt. 1536 blev emellertid K arl Eriksson [Gyl lens ti erna] 
insatt som låntagare i såväl Gudhem som en del av Vartofta, 
och ehuru han följande år fick avstå Segerstads socken, som 
den 16 jan. 1537 överläts till Peder Gunnarsson, och 
efter en tid även Dala, som innehades av N ils Pedersson 
[Bielke] till följd av k. brevet den 20 juni 1538, behöll han 
återstoden till årtiondets slut. Men den 15 juli 1540 bekom 
Per Brahe hela häradet, med undantag till en början av 
Dala gäll, och var sedan i oavbruten besittning av detsamma 
under hela Gustaf I:s regering. Även Erik XIV  konfirme
rade denna förläning den 7 mars 1561, men detta hindrade 
icke, att densamma sedan återkallades samma år vid Mikaels- 
mässan.2 Efter Johan III:s tronbestigning delade Gudhem 
de första åren öden med Vilske, i det att även det förra hä
radet bortgavs den 2 sept. 1568 till Sten E riksson [Leijon
hufvud] och den 24 nov. s. å. till hans änka, men sedan det 
indragits i oktober 1573, förblev det i motsats mot Vilske un
der en följd av år under kronans omedelbara förvaltning. 
Till att börja med sammanslogs Gudhem då med Skåning (F. 
193), men bildade .1584 tillsammans med Frökind ett eget 
fögderi (F. 196), som ägde bestånd till 1591, då det införliva
des med Vartofta fögderi (F. 197). Genom hertig Karls brev 
den 30 maj 1593 (jfr brevet till fogden 7 juni s. å.) förläna
des emellertid Gudhem till H ogenskild  B ielke, men det är 
ovisst, huru länge denne innehade detsamma. Redan 1594 
omtalas nämligen en kunglig fogde i häradet, som kvarsatt 
även det följande året. Under den närmaste tiden därefter 
befinnes Gudhem hava förlänats till E rik  Brahe, vars samt
liga förläningar emellertid av hertigen vederkändes den 6 juli 
1597. Återkallelsen torde dock hava tagits tillbaka, ty först 
1601 befinnes uppbörden från Gudhem hava kommit kronan

1 Av dennes räkenskap 1529— 30 framgår, att skatten i Gudhem så till vida 
utgick efter samma grunder som i Vartofta, att där erlades smör (9 tunnor), 
oxar (8 stycken) och spannmål (8 tunnor råg). Däremot räntade Gudhem inga 
penningar, och av tillgängliga källor framgår ej efter vilka grunder skatten 
utgjordes.

2 Se härom anteckning i Vg. handl. 1562: N. 24.



152 Fögderiindelningen i Västergötland.

Frökinds
härad.

till godo. Då bildade detta härad, efter vad redan omtalats, 
en del av det fögderi (F. 196), som dessutom omfattade Vilske 
och Frökind, och som upplöstes på hösten 1605. Efter detta 
år var Gudhem förenat med Skåning (F. 193) till som
maren 1608, men tillädes därefter Vartofta fögderi (F. 197),1 
som det sedan tillhörde till periodens slut. Bortsett därifrån 
att hela häradet åren 1611—18 ingick i hertig Johans fursten- 
döme, voro dock vissa socknar tidvis förlänta. Ovisst kan dock 
vara, huruvida den disposition av Segerstads gäll, som den 
17 dec. 1605 (Rreg.) kom till stånd till förmån för A xel 
Oxenstjerna, och som skulle äga bestånd, så länge denne 
lät sig bruka i rikets tjänst, någonsin trädde i verkställig
het, ty intet spår till avkortning finnes i häradsräkenska- 
perna. Men enligt k. brevet den 13 febr. 1606 innehade Hans 
Åkesson [Soop] Bjerka samt Torbjörntorps och Friggeråkers 
socknar, som han miste i samband med tronskiftet lo 11 och 
den därefter inträdda förändringen i häradets statsrättsliga 
ställning.2 När sedermera efter hertig Johans död Vartofta 
härad lörlänats till hertig V ilhelm  av Kurland (se s. 159), 
men det därvid befunnits, att till följd av äldre dispositioner 
en del av detta härad ej kunde av honom tillträdas, fick han 
genom k. brevet den 24 mars 1619 ersättning i halva Gud
hem eller tretton socknar (bl. a. Stenstorps, Dala, Sjögerstads 
och Segerstads gäll) av tjugofem, men miste dem åter 1621.

Ännu 1545 omtalas i F rök inds härad alla de kyrksocknar 
till ett antal av sju, som där äro kända under n edeltiden. Av 
dessa hade före 1570 Sandhem uppgått i Börstig, och samma 

. år funnos blott tre gäll eller Börstig, Kinneved och Gro landa, 
vartdera bestående av två socknar. Till Frökind räknades 
dock på sitt sätt även en del av Åsarps gäll (se Redväg), av 
vilket Smula socken hitfördes redan på 1400-talet, medan de
lar av både denna och Åsarps socknar (liksom nu) ansågos 
hithöra i början av 1600-talet.3 Hela häradet tillhörde 1528 
Ture E riksson [Bielkes] förläningar och ingick följande år 
i Ås’ fögderi (F. 185), men disponerades sedan under en följd

1 Ett fåtal räntepersedlar från Gudhem uppbars åren 1606—07 av fogden 
Olof Olsson, som tillträdde hösten 1605 och vars verksamhet eljes var förlagd 
till Vartofta, där dock jämte honom fanns en annan fogde, Johan Andersson. 
Huvudparten av årliga räntan från Gudhem redovisades dock åren 1606— 08 av 
fogden i Skåning Anders Eriksson.

2 Förläningen torde hava indragits först 1612 av hertig Johan. Se kamma
rens registr. 23 maj 1612.

• 3 Jfr Ortnamnen i Älfsborgs län, D. 10, s. 1 och 188.
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av år på grund av k. brevet den 12 april 1531 av Peder 
Andersson [Hjorthufvud]. Han efterträddes som låntagare 
av B irger  N ilsson [Grip], vilken med säkerhet innehade hä
radet vid mitten av 1550-talet, men troligen bekommit det
samma redan under föregående årtionde.1 Ehuru Birger Nils
sons uppförande under Gustaf I:s sista regeringsår var före 
mål för dennes missnöje, är någon indragning av hans förlä
ningar dock icke känd före regentskiftet. Kort efter Erik 
XIV:s tronbestigning hade herr Birger emellertid icke längre 
kvar Frökind, som den 24 febr. 1561 överläts till K arl H ol
gersson [Gera], men året därpå åtminstone delvis var kronan 
behållet och då låg under fogden i Redväg (F. 186). Denna 
ordning räckte icke heller länge, ty enligt 1563 års förlänings- 
register innehades häradet av E rik  Gustafsson [Stenbock], 
som behöll detsamma till 1572, då det lades till Gäsene fög
deri (F. 187). När detta 1579 upplöstes, kom Frökind att 
lyda under fogden i Skåning (F. 193), och därmed lades den 
första grunden till det förut saknade samband med de i norr 
tillgränsande häradena, vilket sedermera resulterade' i Frö
kinds anslutning till Skaraborgs län. De närmaste årtiondena 
kännetecknades emellertid av en ständig växling i den admi
nistrativa organisationen, under vilken Frökind tillhörde än 
det ena, än det andra fogdedistriktet. Sedan häradet 1584- 
tillsammans med Gudhem bildat ett eget fögderi (F. 196),. 
som 1591 uppgick i Vartofta (F. 197), utbröts det 1594 däri
från för att under några år ånyo vara förenat med Redväg 
(F. 186), men lades 1601 ånyo till Gudhems då återupprättade 
fögderi (F. 196), efter vars definitiva upplösning detsamma 
1606 omedelbart kom att ännu en gång tilläggas Vartofta 
distrikt (F. 197),2 från vilket det sedan under perioden icke 
mera skildes. Någon ändring i förvaltningen av detta härad 
blev nämligen ej följden av dess anslutning till hertig Johans 
furstendöme 1612—18. Däremot hörde Frökind till de delar 
av Orreholmens län, som fortfarande lydde omedelbart under 
kronan, när hertig Vilhelms av Kurland stora förläning 1618 
—21 berövade denna avkastningen av bland annat själva

1 Enligt Vg. handl. 1547: N. 14 redovisades då lagmansfodringen från Frö
kind av Per Jute, som var -»Birger Nilssons fogde i Frökind».

2 Jfr K,reg. 1 april 1607: Till fogden på Orreholmen att lägga Frökinds hä
rad därunder. Se dock Vg. handl. 1605 [sic]: N. 8, som innehåller Olof Olssons 
räkenskap för år 1606, av vilken framgår, att Frökind redan sistnämnda år 
tillhörde Orreholmens fögderi.
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F. 196.
(Tab. 31 och 

34— 3(5.)

Vartofta
härad.

Vartofta härad.1 Några anmärkningsvärda avkortningar före- 
komino icke i Frökind efter 1571.

En sammanfattning av den nu lämnade utredningen ger 
vid handen, att Gudhems härad bildade medelpunkten för ett 
fögderi, vilket blott tidvis existerade som självständig för
valtningsenhet, eller dels åren 1562—68 i förening med Gä- 
sene och Vilske, dels 1584—90 jämte Frökind, dels slutligen 
1594—95 ensamt och 1601—1605 tillsammans med båda de 
sistnämnda häradena. Fogdar voro:
Jakob Jöransson.........................................................................  1562
Bengt Olsson Skräddare ............................................................  1563— 1568
Nils Persson (jfr F. 1 9 3 ) .......................................................  1584— 1590
Botvid L a r s s o n .........................................................................  1594— 1595
Lars H åkansson.......................................................................... 1601— 1603
Nils Svensson................................................................ ....  1604— 1605
[Anders Eriksson (jfr F. 1 9 3 ) ............................................  1606— 1608]

VIII. Vartofta och Kåkinds härad.

Vartofta härads omfattning var under 1500-talet större än 
nu. Det var nämligen först genom hertig Johans brev den 
1 juni 1612 (sedan bekräftat genom k. brevet den 3 jan. 1628) 
som Fågelås’ gäll eller den ganska betydande kuststräckan 
vid Vättern söder om Hjo överflyttades till Kåkinds härad 
från Vartofta, till vilket det förut hört. Häradet var av 
ålder indelat i fjärdingar, av vilka den sydligaste omfattade 
Habo, Sandhems, Yllestads och Asaka gäll samt Kymbo soc
ken i Hvalstads gäll. Den mellersta fjärdingen bestod av 
återstoden av sistnämnda gäll samt dessutom Daretorps och 
Hångsdala gäll, medan den nordligaste utgjordes av Acklinga, 
Dimbo, Fågelås’, Fröjereds, Hvarfs och Åsleds gäll. Den sista 
fjärdingen eller Allebergs var ett ganska litet område längst 
i väster, omfattande endast två gäll, Falköping och Slöta. 
Gällens antal var således femton. Svårare är att angiva an
talet socknar. Åtskilliga socknar i grannhäradena, särskilt 
på den södra sidan, följde nämligen ej häradsgränserna. En 
del av Bottnaryd (i Mo) låg sålunda exempelvis inom Var-

1 Enligt kopieboken på arrenden skall väl ett kontrakt hava kommit till 
stånd 20 aug. 1621 med Joen Torhjörnsson om förpaklning av Frökinds och 
Yilske härad för en årlig avgäld av 1993: 4: 17s/ ö daler, men avtalet, för vilket 
någon giltighetstid ej är utsatt, torde att döma av räkenskaperna ej hava 
bragts till verkställighet. Rörande 1627 års arrende se nedan under Vartofta.
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tofta, liksom den s. k. Habo skate var den del av likanämnda 
socken, som låg i Mo. Flera av den katolska tidens kyrkor 
hade försvunnit redan före 1540, men på 1560-talet räknade 
man detta oaktat 39 territoriella socknar, bortsett från ovan
nämnda och andra enklaver. Av dessa finnas ännu kvar alla 
utom Dverstorp, som fullständigt införlivades nied Dimbo 
redan på 1570-ta.let, och Smedeby, som utgör en del av Slöta. 
Det nuvarande Gustaf Adolfs kapell motsvarar det tidigare 
Fiskebäck, som låg inom Habo gäll, men ej alls omnämnes 
efter 1540. Däremot har Nykyrka annex i Sandhems gäll till
kommit först på 1600-talet.

Eftersom Vartofta var ett av de få västgötahärad, som ej 
var förlänt under 1530- och 1540-talen, är det möjligt att få 
en kunskap om därvarande skatteväsende under motsvarande 
tid, som eljes saknas beträffande flertalet orter inom samma 
provins. Och då dessutom den av Gustaf I anbefallda skatt
läggningen, som allt efter dess genomförande gjorde uppbör
den mera uniform, inom Västergötland just började i Vartofta, 
där den företogs redan 1540, finnes här tillfälle till en direkt 
jämförelse mellan det äldre och det nyare systemet. Enligt 
summarum för Skara stift 1539 utgjordes här huvudskatten 
dels om vintern i penningar, oxar och smör, dels om somma
ren i arbetspenningar och smör efter gärdetal. Gärdernas 
antal var tolv, och tio skattebönder ingingo i var gärd. Men 
dessutom funnos 36 hjälpgärdsbönder, som årligen skattade 
var för sig i penningar och smör vad som behövdes för att 
utfylla det, som brast för de svagaste av ovannämnda gärder. 
Enligt summarum 1540 utgick däremot huvudskatten efter 
verkställd skattläggning mantalsvis, så att varje skattebonde 
i vinterskatt betalade tre och ett halvt öre och en vit samt 
två lispund smör. I sommarskatt erlade flertalet (99) endast 
arbetspenningar med tre öre för varje fullsutten bonde, ett 
mindretal (20) blott smör. Detta gällde emellertid allenast 
de förutvarande gärdebönderna eller 119 hela och två halva 
hemman, vilka alltjämt bildade gärder vid utgörandet av 
kvickskatt. Hela häradet skulle nämligen avlämna 24 oxar 
årligen, av vilka således två kommo på varje gammal gärd. 
De tidigare hjälpgärdsbönderna, vilkas antal ökats till 42, 
och som redan förut skattat var för sig, skulle fortfarande 
erlägga vad var och en var skattlagd för enligt mantalsboken. 
Som en alldeles ny skatt omtalas vidare tunne- och skrivare-
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penningar, som. avfordrades alla skattebönder enligt mantal. 
Av kronobönderna funnos flera olika kategorier. Nio »gamla» 
sådana erlade såväl spannmål som penningar och smör, medan 
däremot 45 »nya» sluppo med endast sistnämnda persedlar. 
Men dessutom funnos 29 kronobönder i Kungslena, som tidi
gare lytt under biskopsstolen i Linköping, och dessa gåvo 
blott landgillessmör och ost, allt till den myckenhet som 
skattläggningen utsatt. Slutligen gjordes skillnad emellan 
»stubbebönder», som lydde under skatten (5), och dylika, som 
brutit bygd på kronans eller kyrkans mark (36). De senare 
gåvo tunnepenningar och gräsgäldssmör, medan de förra dess
utom måste ut med skattekorn. Av skatteföremål utom i 
mantal satt jord omtalas tre kronolaxfisken i Habo socken 
(landgillespenningar, salt lax och spickelaxar), diverse tomter 
och ängar, för vilka »ängepenningar», stundom kallade »guds- 
penningar», betalades jämte »ängesmör», samt ej mindre än 
24 kronokvarnar (av vilka två i Kungslena). Falköpings stad 
erlade i ett för allt såväl före som efter 1540 femton mark 
och fyra skillingar danska.

Hela Yartofta tillhörde 1528 Ture Jönsson [Tre rosors] 
vidsträckta förläningar, men lades 1529 jämte Gudhem under 
en kunglig fogde, vars distrikt efter Gudhems bortförlänande 
1536 bestod av Vartofta ensamt. En rätt betydlig del av det 
sistnämnda blev dock ånyo förlänt. Den 9 juni 1530 fick 
sålunda G ustaf Olsson [Stenbock] Kungslena by (och soc
ken), som han behöll till den 29 mars 1539, då detta område 
vederkändes under kronan,1 och genom k. brevet den 22 maj 
1532 förläntes Daretorps gäll (tre socknar), som omfattade den 
drygare hälften av Mellersta fjärdingen, jämte Ettaks gård 
till Peder Gunnarsson (av adel). Denne hade sedan kvar 
samma förläning, till dess att den övertogs den 6 okt. 1536 
av K arl Eriksson [Gyllenstjerna]. Men efter den sistnämn
des död (1541) voro alla socknar kronan behållna ända till 
1549, då nya abalienationer företogos. Sagda år avkortades 
såväl Sandhems som Habo gäll, vilka då lågo under Jönkö
pings slott, där Sten Eriksson [Leijonhufvud] var hövits- 
man, och samma var förhållandet 1550, men ej 1551. Aret 
därpå disponerade dock Sten Eriksson fortfarande de årliga 
bästarnc av Habo, »som de huggde timmer för», och längre

1 Jfr Vg. handl. 1541: N. 3, varav framgår, att årliga räntan av Kungslena 
(29 kronobönder) då redovisades av Torsten Henriksson (F. 197).
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fram (1559—60) uppbar densamme ånyo årliga räntan av sist
nämnda gäll på grund av k. brevet den 6 april 1559. Mindre 
omfattande var den förläning, som likaledes 1549 gavs åt 
A nders Persson [Lilliehöök], vid denna tid fogde i Sun- 
nerbo. Han fick nämligen rätt till endast vissa persedlar 
från Kungslena by (socken) och delade under de följande åren 
till och med 1552 den mesta uppbörden därifrån med härads
fogden Joen K arlsson  [Blå falk]. Denne, som adlades den 
15 febr. 1554 och följande år lämnade sin dittillsvarande 
fogdesyssla för att bliva slottshövitsman på Vadstena, bekom 
den 13 maj 1555 i förläning Daretorps gäll, som han sedan 
jämte Ettaks gård behöll till sin död (1567). De avkortningar, 
som eljes förekommo under Erik XIV:s regering, berörde fort
farande Habo och Kungslena. Förstnämnda socken innehades 
1562 av Per Brahe, men var åren 1564—66 kronan behållen och 
lydde då under Jönköpings slott (F. 160), till dess att Per Brahe 
genom k. brevet den 3 juli 1567 återbekom området, som på 
grund av k. brevet den 9 juli 1569 tillädes Visingsborgs grev
skap och således för återstoden av perioden var uteslutet ur 
kronans jordeböcker.1 Detsamma blev för en följd av år fallet 
även med Kungslena. Denna socken, som åren 1562—65 av
kortades till förmån för N ils Munk, vilken dessutom på grund 
av k. brevet den 5 sept. 1549 fortfarande innehade Falköpings 
stad, tills den blev bränd av danskarne 1567, blev nämligen 
sistnämnda år förlänt till G ustaf Olsson [Stenbock], som 
den 4 (3) mars 1569 bekom densamma som evärdlig besittning, 
på samma vilkor som »andra friherrar här i riket härtill 
haft hava eller härefter bekommandes varda». Området över
gick sedan till sonen O lof G ustafsson [Stenbock] och ut
gjorde en huvudbeståndsdel i dennes friherreskap, för vilket 
något särskilt donationsbrev ej är känt och möjligen ej ansågs 
behövligt på grund av den åt fadern givna donationens ly 
delse.2 Som bekant miste Olof Gustafsson vid sitt avvi
kande ur riket 1590 denna besittning, vars egenartade karak
tär suspenderades genom dess formliga indragning den 30 
juni 1592, och den återställdes först den 12 (10) okt. 1603 till

1 Socknen indrogs visserligen 27 mars. 1596 av hertig Karl, som redan den 
31 jan. s. å. utfärdat ett skyddsbrev för därvarande allmoge, men greve Brahes 
fogde, Jeronimus von der Uddo, kvarsatt icke desto mindre, och den vidtagna 
åtgärden ledde ei till någon långvarigare påföljd. Jfr dock hertigens brev 6 
jnli 1597 till Erik Stake.

- Se vidare härom F oesgrén, a. a., s. 81 noten.
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den förre innehavarens broder K arl G ustafsson [Stenbock] 
(f  1609),1 efter vars död friherres k apet alldeles upphörde och 
utan hänsyn till arvingarnes rätt av kronan disponerades för 
andra ändamål.

Emellertid förekommo redan under konung Johans regering 
åtskilliga andra abalienationer inom häradet. Genom sk . brevet 
den 29 sept. 1572 förlänades Yllestads socken till »tyske 
ryttaren» Jöran P rytz, men till följd av k. brevet den 27 
febr. 1578 (konfirmerat den 9 aug. 1584) fick denne avstå 
samma område till A rv id  G ustafsson [Stenbock], som då 
erhöll räntan även av Näs’ och Yistorps socknar och således 
innehade hela Yllestads gäll. Det återkallades 1589 till år 
1590, vilket års fodring läntagaren likväl uppbar, innan 
revokationen hann sättas i verket. På grund av k. brevet 
den 8 nov. 1573 (konfirmerat den 11 juli 1581) bekom vidare 
Anders K eith  i pant för en fordran Daretorps gäll (jämte 
Ettaks gård), och ehuru denna förläning indrogs på hösten
1586,2 återställdes den till samma läntagare 1593 och behölls 
av hans hustru E lisabet B irgersd otter [Grip] ännu 1598 
eller ett år efter makens landsflykt.3 När hon då definitivt 
måste avstå sitt förut innehavda område, fick hon för ett par 
år ersättning i Kåkinds härad (se nedan). Övriga dittills 
behållna delar av Vartofta innehades under tiden allt sedan 
1596 av greve A xe l Stensson [Lewenhaupt], som den 5 febr. 
1599 fick hertig Karls medgivande att behålla samma område, 
vilket då utökats med Anders Keiths förutvarande förläning, 
till dess han återfått Raseborgs av konung Sigismund in
dragna grevskap. Redan 1600 lämnade dock greve Axel 
Sverige, och Vartofta hemföll samtidigt till kronan.4 Samma 
år avkortades likväl Dimbo gäll (två socknar) till förmån för 
greve Magnus Brahe, som den 29 okt. 1602 därjämte bekom 
Acklinga gäll (tre socknar) jämte Ettaks gård som ersätt-

1 En kort tid före friherreskapets restitution innehades Lena socken av Kas-, 
per von Tisenhusen enligt hertig Karls brev den 7 juni 1603.

2 Se k. breven till Anders Persson [Lind] den 12 juli 1586 att vederkänna 
Ettaks gård och den 14 aug. s. å. att äierkalla Anders Keiths hela förläning.

3 Se hertig Karls brev den 13 nov. 1598 (Rreg.) till sin fogde över arv 
och eget, Bengt Nilsson, att vederkänna under kronau Ettaks gård och Daretorps 
gäll, som varit Anders Keith förlänta. —  Enligt Schlegel & Klingspor skall 
Anders Keith hava dött redan 1597 i landsflykt. I de utdrag ur Ebba Mau- 
ritzdotter Grips släktanteckningar, som ägas av greve M. Brahe, uppgives, 
att dödsfallet ägde rum först 1616 i Danzig.

4 Vinterskatten 1600 uppbars av greve Axel, innan han drog ur landet, men 
sommarskatten anammades av kronans fogde.
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ning för de delar av Ale härad, som vid samma tid förkla
rades omistliga och därför indrogos från Visingsborgs grev
skap. Genom detta utbyte kom alltså Acklinga gäll att för 
framtiden tillhöra nämnda grevskap, och det var således ej 
underkastat någon godtycklig revokation. Då Vartofta till 
följd av k. brevet den 27 dec. 1611 jämte kringliggande härad 
disponerades till förbättring av hertig Johans furstendöme, 
behöll greve Magnus således såväl Habo som Acklinga gäll 
utan något intrång från hertigens sida, men denne både hade 
och begagnade sin rätt att från samma läntagare igenkalla 
Dimbo gäll, som innehades utom grevskapet. Samma blev 
förhållandet med flertalet övriga förläningar inom häradet. 
På grund av k. brevet den 13 febr. 1606 innehade Hans 
Åkesson [Soop] Falköpings stad och gäll (två socknar), vilka 
han måste avstå 1612, och Herman W rangel, som efter det 
förutvarande Stenbockska friherreskapets indragning den 16 
jan. 1610 bekommit Knngslena by jämte tionden från Slöta 
och Yllestads gäll, miste samtidigt alltsammans. Däremot 
fick L indorm  R ibb in g, som den 30 (29) okt. 1603 bekommit 
årliga räntan av Yllestads socken, fortfarande behålla denna 
förläning, så länge hertigen levde, vilket berodde därpå att 
han var anställd i den sistnämndes tjänst. Det dröjde icke 
länge efter hertig Johans död, förrän Vartofta fick en ny 
länsherre. Genom k. brevet den 13 juli 1618 fick nämligen 
hertig V ilhelm  av Kurland hela detta härad i förläning, och 
den 14 aug. s. å. mottog han Orreholmens gård, där han in
satte sin jägmästare Karl von Lockwin till styresman.1 Då 
det emellertid befanns, att förläningen, dels till följd av det 
Braheska grevskapets besittningar inom häradet, dels genom 
Fågelås’ gälls överflyttning till Kåkind,2 ej av hertigen kunde 
disponeras efter förläningsbrevets ordalydelse, tilltvang sig 
denne som ersättning halva Gudhems härad. Det sistnämnda 
indrogs dock redan 1621, och att vederbörande avsett det
samma med Vartofta, framgår av ståthållaren Nils Stjern-

1 Att detta oaktat en kunglig fogde faons kvar i häradet, kan ses av k. 
brevet den 20 juli 1619, som innehåller förbud för denne att gå hertigens av 
Kurland fogde i vägen.

2 Fågeläs, som enligt ett i riksregistraturet ej utskrivet brev av deu 7 sept. 
1611 förlänats till en ej namngiven ryttmästare, lades 1612 av hertig Johan 
under Vadstena slott. Gället avkortades visserligen 1618 för hertig Vilhelm, 
men icke under de följande åren, emedan det ansågs omistligt för kronan. Se 
vidare under Kåkind.
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skölds skrivelse den 10 aug. samma år. Lockwin, som av hertigen 
fått tillstånd att tillgodogöra sig själv 2,000 riksdaler av 
avkastningen, fick dock sitta kvar tillsvidare, och först den 
3 juni 1622 erhöll han slutligt besked, att förläningen skulle 
upphöra. Ehuru hela 1621 års ränta skulle oavkortad få 
uppbäras av von Lockwin, har likväl den rest, som inflöt efter 
sistnämnda dato aldrig kommit denne eller hans herre till 
godo.1 • En kunglig fogde förordnades 1621 att avveckla den 
hertigliga förvaltningen, och denne (Nils Månsson) har också 
avgivit detta års räkenskap för 27 socknar i Yartofta och 13 
socknar i G-udbem eller just det område, som varit förlänt 
till hertig Vilhelm. Han gick för övrigt icke bättre i land 
med sitt uppdrag än att han stannade i balans.2 Samtidigt 
fanns emellertid en annan fogde (Henrik Henriksson) i de 
kronan behållna delarne av fögderiet (Vilske, Frökind och 
halva Gudhem), och denne övertog 1622 även ovannämnda 
förut förlänta socknar i Gudhem och Vartofta, varigenom 
hela fögderiet åter blev samlat på en hand.3 På grund av 
k. brevet den 13 maj 1625 avkortades dock Dimbo gäll för 
Abraham  Brahe och behölls efter dennes död (1630) av hans 
änka enligt k. brevet den 3 aug. 1631. I övrigt blev fögde
riet 1627 förpaktat till ett konsortium, vars medlemmar 
■emellertid var för sig genom särskilda kontrakt fingo de olika 
häradena på sig Överlåtna.4 Så bekom Lars Jönsson den 30 
maj sagda år Gudhem, och samma dag fick dels Karl Botvidsson 
Frökind, dels Knut Olofsson Vilske härad. Vartofta delades 
däremot på två händer, i det att borgaren i Skövde Joen 
Larsson visserligen enligt kontraktet den 3 augusti 16275 
övertog hela häradet för två år, men själv enligt 1628 års 
räkenskap redovisade blott för vissa gäll, medan Peder Måns-

1 Enligt det åberopade brevet 10 aug. 1621 skulle väl Lockwin tillsvidare 
på hertigens vägnar taga befattningen med uppbörden, men fick ej göra några 
utbetalningar utan konungens bemyndigande. Enligt 1622 års brev hade han 
visserligen rätt till hela avkastningen av 1621, men denna utkvitterades enligt 
K. M:ts invisning av Bertil Wewitzer på broderns, Mårten Wewitzers vägnar, 
■och v. Lockwin torde så mycket mindre fått någon del därav, som han tvärtom 
i sin frånvaro blev berövad innehållet i sin kassakista.

2 Se kammarregistr. 6 mars 1623.
3 Se dock kammarregistr. 15 juli 1624: Till Axel Drake att inrymma Johan 

von Fessel [o: Jan van Vossel] arrendet av Sandhems och Utvängstorps socknar.
4 De olika arrendatorernas räkenskaper äro sammanförda i ett band.
5 Kopieboken på arreuden. Likaså Skaraborgs läns kopiebok 4: fol. 222. 

Enligt 1). 2 av samma kopiebok, fol. 96 v., var datum 3 okt., och enligt en an
teckning i Sandb. saml. 3 sept.
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son betalade avgälden för de övriga.1 Men för år 1629 är 
endast en gemensam räkenskap avgiven i Joen Larssons namn, 
och denna omfattar för samma tid även Kåkinds härad (jämte 
Fågelås’ gäll), som i enlighet med ett nytt kontrakt av den 
2 sept. 1629 då förpaktades av samme man. Följande år 
skedde en ny förändring, sedan Isak Andersson den 20 maj 
1630 fått kontrakt för två år med 150 dalers förmedling på 
de fyra ovannämnda häradena, medan Kåkind ensamt då be
hölls av Joen Larsson.

Fogdar och arrendatorer i Vartofta m. fl. härad hava varit:

Olof Persson [Örnefot till B ju ru m J ................................
Welam Tysk,2 utn. 1532 f ..............................................
Torsten Heuriksson, utn. 1540 j .....................................
Joen A n d ersson .....................................................................
Nils Munk, adlad 1543 f ..................................................
Peder Kart, adlad 1555 | ..................................................
Joen Karlsson [Blå falk] (jfr F. 1 1 1 ) ...........................
Jöns Bosson [Oxekufvud], utn. 1555 ^ ...........................
Mats L a rsso n .........................................................................
Jöns Bosson [O x e h u fv u d ]......................................... ånyo
Olof Eskilsson.........................................................................
Bengt Karlsson [Lilliestjelke]..............................................
Lasse Hansson.........................................................................
Erik Axelsson, utn. 1583 Y6 ..............................................
Nils G a l l e ..................................................................................
Anders Persson [Lind] . . . ..........................................
Peder Karlsson fätore?],3 utn. 1586 2?3 .......................
Brun Bengtsson [S ven sk e]..................................................
Nils Sting [till Häggeslet]....................... ...............................
Karl Persson [av adel]4 .......................................................
Nils Jonsson [Kosenqvist]5 ..................................................

1 5 2 9 - 1 5 3 2  F. 197. 
1 5 3 2 — 1539  (Tab. 30 och 
1 5 4 0 — 1542  34— 36.)
1 5 4 2 —  1543
1 5 4 3 —  1546  
1 5 4 6 — 1549  
1 5 5 0 — 1555  
1 5 5 5 — 1559  
1 5 6 0 — 1561  
1 5 6 2 — 1563

1564  
1 5 6 4 — 1572  
1 5 7 3 — 1582  
1 5 8 3 — 1584
1 5 8 5 —  1586  

1586
1 5 8 6 —  1590  
1 5 9 0 — 1505  
1 5 9 6 — 1598  
1 5 9 9 — 1 60 3

1 604

1 Joen Larssons räkenskap omfattar Hvarfs, Hångsdala. Yllestads, Sandhems, 
Ackliuga och Daretprps gäll samt Falköpings stad; Peder Månssons däremot

, Falköpings, Slöfa, Asleds, Fröjereds, Dimbo, Hvalstads och Åsaka gäll samt 
Habo socken. Att märka är dels alt i denna förteckning ingå även de för- 
läuta socknarne, dels att de båda arrendedistrikten ligga in i varandra, så att 
några avgränsade områden ej äro möjliga att angiva.

2 Kammarrådets huvudkvitto för honom, utfärdat 24 maj 1540, visar, att 
han 1539 fortfarande var fogde.

3 Kallas i Rreg. vid utnämningen oriktigt Per Andersson. Att Peder Karls
son var frälseman är otvivelaktigt. Hans identitet med den likanämnda med
lemmen av ätten Store, är däremot mera oviss, att döma av de visserligen 
otydliga sigill, som använts av den förre.

4 Troligen densamme, som var fogde i Yadsbo 1568—89 och 21 april 1569 
blev adlad (Schlegel & Klingspor, s. 141).

5 Enligt Rreg. utnämndes Evert. . .  12 jan. 1603 till fogde på Orreholmen och i 
Yartofta m. (i. härad, men han har ej inlevererat räkenskap, som för 16u3 är 
avgiven av Karl Persson.

11 — 18235 6. Moddel. från Riksarkivet 2: 6. Ahnquist, Lokalförvaltning en, D. 2.
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Olof Olsson1 1 ................................................... 1605— 1607
Jolian Andersson [Ekeblad] | .................................................. 16<>5— 1608
Fer Andersson, tilltr. 1609 ..............................................  1609— 1610
Johan Persson..............................................................................1610— 1611
Jon Håkanson..............................................................................1614— 1620
Nils Månsson 1 ................................................................  1621
Henrik Henriksson | ................................................................ 1621— 1622
Per Månsson, utn. 1623 § ................................................... 1623— 1626
Joen. Larsson ra .  6 .  arr. (se texten)..................................... 1627— 1629
Isak Andersson (a r r .) ................................................................  1630

Orreholmens
gård.

Orreholmens gård i Skörstorps socken tillhörde under me
deltiden domkyrkan i Skara, men anammades under arv och 
eget före 1540 av landbofogden Jöran Nilsson (F. 121 ).2 Några år 
därefter fick fogden Nils Munk (F. 197) befallning att uppföra ett 
stenhus i Yartofta härad till konungens bekvämlighet vid resor 
inom orten. Plats härför föreslogs att bliva antingen Orre
holmen eller något annat ställe, som lämpade sig för bygge.3 
På våren 1545 äskades för den då beslutna byggnaden dags- 
verkshjälp av allmogen i kringliggande härad, och på som
maren samma år var det tal om att lägga en avelsgård till 
samma plats. För detta ändamål återkallades den 4 mars 
1547 tre klosterhemman i Fågelås’ socken, som dittills varit 
förlänta till Abraham Eriksson [Leijonhufvud], och ehuru dessa 
lågo avsevärt långt från Orreholmen, skulle de därefter lyda 
under denna gård.4 Husbyggnaden, som ännu samma års som
mar ej var fullbordad, krävde emellertid så mycken tillsyn, att 
häradsfogden Peder Kart undanbad sig att längre behöva taga 
befattning med densamma. Den 8 sept. 1547 tillsattes också en 
särskild gårdsfogde (F. 198), som därjämte skulle redogöra för 
kyrkolandbönderna i hela Vartofta härad, itedan 1550 lydde 
dock dessa under häradsfogden, och följande år var hela gårds- 
länet ånyo underlagt denne. Orreholmen blev därefter under

Olof Olsson tillträdde hösten 1605 och kvarsatt på Orreholmen till den 9 juni 
1608 då han inventerade denna gård till Johan Andersson. Den sistnämnde 
uppbar 1616— 07 huvudparten av räntaD, och Olof Olsson blott någon ringa 
del därav samt dessutom ett fåtal persedlar från Gudhem, som eljes hörde 
till F. 193.

:Skara stifts kyrkliga jordebok 1510, tryckt 1899 [Vg. handl. 1540: N. 14], 
s. 6. Förloppet skildras delvis annorlunda av L jungström i Vartofta härad och 
staden Falköping (1877), s. 105. Han stöder sig därvid på citerade källor, 
vilka dock ej behöva strida mot uppgifterna i ovanstående text.

3 K. brev 6 juli och 2 aug. 1544. Gust. I Reg., D. 16: s. 460 och 519.
4 Enligt Vg. handl. 1548: N. 6 lågo då under Orreholmen två rättardömen 

1 Fågelås’ socken, vilka bestodo av klosterhemman, som tidigare tillhört dels 
Alvastra, dels Värnhem.
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det närmast följande årtiondet omväxlande med Ettak (se s. 164) 
fogdens säte, men brändes av danskarne 1566 och låg sedan länge 
öde. Först den 28 april 1576 fick fogden Lars Hansson be
fallning att »besätta» Orreholmen, vilket väl i detta fall be
tyder, att gården skulle förses med brukare.1 Ty om någon 
nybyggnad i det avbrända husets ställe var det icke tal förrän 
1585, och den blev icke fullbordad förrän 1587, då en gårds
fogde utnämndes, som kvarsatt ännu 1590, men som efter samma 
tid ej längre omtalas. Orreholmen tillhörde sedermera från 1596 
(jfr hertig Karls brev den 5 febr. 1599) A xe l Stensson [Lewen- 
haupts] förlä ning (se ovan, s. 158). Men längre fram, då Yartofta
m. fi. härad 1611 ingått i hertig Johans furstendöme, blev Orre
holmen sätet för dennes fogde och medelpunkten för de fyra 
härad, som från samma tid plägade betecknas som Orreholmens 
län. Efter hertig Johans död ingick, efter vad vi sett, Orre
holmen i den omfattande förläning, som genom k. brevet den 
13 juli 1618 gavs åt hertig Vilhelm av Kurland. Denne till
trädde själva gården den 14 aug. 1618, och hans befallnings- 
man Karl von Lockwin innehade densamma ända till den 27 
juni 1622, då han avträdde den till förmån för Bertil von 
Huff und Stade,2 som genom k. brevet 1 juni samma år 
(kammarreg.) fått gården sig upplåten »på fem års frihet». 
Yid syn, verkställd 15 sept. 1624, befanns visserligen, att 
innehavaren låtit egendomen förfalla (Sandb. saml.), men han 
tilläts likväl att behålla den så länge den först stipulerade 
tiden utsatte, eller till dess att en ny uppgörelse kom till 
stånd med ståthållaren A xel D rake till Intorp, vilken enligt 
kontrakt den 5 juli 1627 förpaktade gården mot ett hundra 
daler för ett år. Kedan innan denna tid förlupit, anslogs 
Orreholmen genom k. brevet den 28 april 1628 jämte arv och 
eget samt kronohemmanen i fyra närbelägna socknar (Skörstorp, 
Kelvene, Hångsdala och Hvalstad) till friherreskap åt Jakob 
Spens.3 Bortsett från sistnämnda tre förfoganden, genom 
vilka Orreholmen på sitt sätt kom att utgöra en förvaltning

1 Under de tre åren närmast före 1574 redovisade fogden på Ettak (d. v. s. 
häradsfogden) jämväl för Orreholmens åkergärden.

2 Bertil von Huff und Stade, vars namn i tidens handlingar vanligen skrives 
»Hustäde», uppgives varit »borgare och invånare i N.» Han stod i nära för
bindelse med Mårten Wewitzer [adl. Rosenstjerna] (F. 151), som hade eu broder 
Bertil, med vilken han kan hava varit identisk.

3 Jfr Skaraborgs läus kopiebok V :2 , varest är infört ett k. brev av 27 jan. 
1629 rörande några gods, som varit andra inrymde, men skulle läggas till 
Orreholmens friherreskap.
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enhet, som dock till det mesta haft förlänings natur, hade 
gården haft egen administration blott under två korta perioder, 
under vilka nedanskrivna fogdar där varit anställda:

F. 198. Arvid Jonsson, utn. 1547 f ................................................... 1547— 1550
(Tab. 34—35.) Arvid Persson [Guldsmed].......................................................  1587— 1590.

Ettaks gård. Inom Vartofta härad låg i Yelinge socken även Ettaks 
kungsgård, som redan under medeltiden varit fogdesäte.1 På 
sitt sätt var detta också fallet på 1530-talet, ty genom k. 
brevet den 13 dec. 1530 fick den förste häradsfogden, O lo f 
Persson [Örnefot] gården »i förläning, där han sitt tillhåll 
hava skall med de karlar honom följ aktiga äro».2 Efter fogde
bytet 1532 kom emellertid Ettak icke att tjäna samma ända
mål, utan ingick, efter vad tidigare omnämnts, till följd av 
k. brevet den 22 maj samma år i Peder G unnarssons för
läning (se ovan s. 156), som den 6 okt. 1536 övertogs av K arl 
E riksson [Gyllenstjerna]. Men medan efter dennes död 
(1541) hela häradet i övrigt förvaltades av häradsfogden (P. 
197), kom Ettak att lyda under fogden i ftedväg (E. 136), 
ehuru stället låg avsevärt långt utom dennes egentliga di
strikt,3 och denna ordning bibehölls ända till dess att går
den den 20 okt. 1543 förläntes till N ils Munk, som då 
var fogde i Vartofta, men som behöll förläningen även sedan 
han avträtt sysslan.4 Eörst den 18 april 1550, sedan Nils 
Munk året förut avflyttat till Uppsala (se E. 21), fick Ettak 
en ny innehavare i Joen K arlsson  [Blå falk], som samma 
år blivit insatt till häradsfogde i Vartofta. Även för denne 
räckte förläningen längre än befallningen inom orten, ty han 
hade kvar Ettak ej blott efter sin utnämning 1555 till hövits- 
man på Vadstena (P. 111), utan även sedan han avgått också 
från denna befattning och ända till sin död 1567.5 Sistnämnda

1 Styffe, a. a., s. 173. L jungström, Vartofta härad, s. 87 f.
2 Dessförinnan torde Ettak under någon tid hava brukats av landbönder, 

ty i Olof Perssons räkenskaper för året 1529— 30 är i hans uppbörd införd land
gille av Ettaks gård (ett par oxar).

3 RKB. 1542 och 1543. Jfr Forssellska saml. i KA. (extrakt av Vg. handl. 
1543: N. 8).

4 Vg. handl. 1547: N. 2 (fol. 60) och avkortningslängden 1548, enligt vilken 
Nils Munk fortfarande innehade »en gård»,, vars namn visserligen ej är utsntt, 
men vais ränta stämmer med Ettaks. Åven 1549 är gården avkortad, men 
låntagaren nämnes ej.

5 Rörande vederlag åt Joen Karlssons änka, hustru Agneta [Arendsdotter 
(Örnflykt)], som miste Ettaks gård »i konung Eriks tid», se hertig Karls brev 
den 12 febr. 1572.
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år blev Ettak efter Orreholmens förstöring (se s. 163) ånyo 
fogdesäte till och med den 8 nov. 1573, då gården ingick i 
A nders K eith s förläning1 som ersättning för 1,000 ungerska 
gyllen, som K. Maj:t lovat hans hustru i morgongåvoförbätt
ring (jfr ovan s. 158). Under åren närmast efter 1586, då 
Ettak var kronan behållet, voro planer uppe att där inrätta 
ett stuteri,2 men denna avsikt hade ingen framgång att döma 
därav att Keith återfick egendomen kort efter Johan Ill:s 
död. Ehuru fru Elisabet den 4 jan. 1598 fick hertigens löfte 
att behålla Ettak, tills hennes fordran blivit betald, indrogs 
gården ånyo i slutet av samma år och tillädes A xe l Stensson 
[Lewenhaupts] förläning. Efter den 29 okt. 1602 hörde den 
till det Braheska grevskapet.3

Kåkinds härad räknade under medeltiden femton socknar, 
och antalet var sedan det samma, ända till dess att Fågelås 
ditlades från Vartofta genom hertig Johans brev den 1 juni 
1612 (se ovan s. 154). Enligt 1542 års summarum erlade hela 
det dåvarande häradet i skatt endast smör, som utgjordes allt 
efter de grunder, enligt vilka varje bonde av ålder varit 
skattlagd. Detta gällde även kronobönderna, som till ett an
tal av 23 levererade avradssmör. Skövde stads utskylder be
talades däremot i penningar med tio mark danska, och Hjo 
stad erlade hälften av denna summa.

Häradet ingick 1528 i Ture Jönsson [Tre rosors] förlä
ning, men den 3 okt. följande år bortgavs det åt K arl 
E riksson  [G-yllenstjerna] (f 1541), sedan Måns Johansson 
[Natt och dag], som först fått detsamma sig erbjudet, utbytt 
det mot Uppvidinge i Småland (se k. brevet 12 sept. 1529). 
Den närmaste tiden efter 1541, då Kåkipd var kronan be
hållet, lydde det under fogden i Vadsbo (F. 202), men den 
2 okt. 1543 fick det en ny länsherre i Olo t Eriksson [Trögdbo 
(f  1556)],4 som samtidigt fick rätt att tills vidare uppbära skat-

1 Ettak inventerades dock först den 19 dec. 1574 från fogden Lasse Hansson 
tiJl Anders Keith.

2 Se k. brevet den 13 sept. 1586 till Anders Persson [Lind] att inrätta sto
gång på Ettak (Rreg.).

3 Se fullmakt den 7 mars 1603 för Olof Hård att inventera vid Ettaks 
gård, som K. Maj:t efterlåtit greve Brahe som vederlag för Skepplanda socken 
i Ale härad (Rreg.), och jfr ovan s. 158 f.

4 Olof Eriksson torde med någorluuda visshet kunna identifieras med den 
knekthövitsman med samma namn, som fick fullmakt den 6 juli 1547, och som 
sedan i egenskap äv fodermarsk intog en framskjuten ställning i Västergöt
land under det följande årtiondet, till dess han dräptes av Anders Persson 
[Lilliehöök] 1556 eller samma år, som Kåkind bytte länsinnehavare. En lika-

K åkinds 
härad.
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ten dels från Skövde stad, dels från kyrko- ock. prebendelandbor 
inom liela området.1 I mitten av 1550-talet skedde ett nytt om
byte av låntagare, ock 1557 befinnes Jöran H olgersson 
[Gera] omnämnd i sådan egenskap.2 Han fick emellertid ej 
konfirmation av Erik XIV, ock 1561 låg Kåkind under kro
nans omedelbara förvaltning i förening med Vadsbo (F, 202). 
Efter tronskiftet blev häradet ånyo förlänat ock innehades 
under åren 1569—72 av A nders Persson [Lillieköök] (f  1572) 
eller samme man, som tretton år tidigare tagit sin företrä
dare av daga.3 Efter hans död återföll väl förläningen till 
kronan, men ladek ej då som tidigare under fogden i Vadsbo, 
utan förenades med Vartofta kärad (F. 197). Skövde stad ock 
ock gäll (åtta socknar)4 förläntes dock snart till Bengt G ylta , 
ock när denne kort därefter dog (1574), fick kans änka, In g e 
borg  Jakobsdotter [Krumme] behålla samma område ytter
ligare ett år. Samma gäll gavs sedermera genom hertig Karls 
brev den 22 dec. 1597 till fru E lisabet B irgersd otter 
[Grip] som ersättning för den förläning, som kon samtidigt 
miste i Vartofta kärad. Redan 1600 var dock denna abalie- 
nation återkallad och häradet i dess helhet kronan behållet. 
Ar 1604 skildes hela detta område från Vartofta fögderi ock 
tillädes Vadstena slottslän.5 Samtidigt avkortades likväl på 
grund av hertig Karls brev den 20 nov. 1603 Kyrkefalla ock 
Mofalla socknar till förmån för dåvarande skeppskaptenen, 
sedermera amiralen S öffr in g  Jönsson till Gäddenäs (f  1610), 
som ännu 1605 innehade desamma. Följande år tillädes Kå
kind hertig Johans furstendöme, och för de närmaste fem åren 
saknas räkenskaper från häradet. Sådana finnas ånyo i be
håll från ock med 1611, då Kåkind, vars område ökades med
nämnd samtida var Olof Eriksson [Stake], som enligt Adelns ättartaflor levde 
ända till 1563 och således troligen ej var identisk med ovanstående.

1 Redogörelse för kungsgården från Kåkind 1545 ingår i Vg. handl. 1545: 
N. 9. Olof Eriksson kallas här »K. J\laj:ts fogde i Kåkinds härad». I slutet 
av 1540-talet hade denne ej kvar kyrko- och prästlandborna, för vilka Jöran 
Arvidsson (F. 202) redogjorde 1548 (se k. brevet 22 jan. s. å.) och Peder Kart 
(P. 202) åren 1550— 52.

2 1.'58 års länsrcgister, som är författat med ledning av föregående års rä
kenskaper och således avse förhållandena 1557. Ännu 1556 redovisade Olof 
Eriksson för lagmnnsfodringen från Kåkind (Vg. bandi. 1556: N. 17).

3 Anders Persson har själv redovisat för kungsfodrinz och gärder under de 
tre första åren av förläningstiden. Räkenskapen för 1569— 71 återfinnas i Vg. 
handl. 1569: N. 14. För 1571 finnes redogörelse jämväl för årliga räntan, som 
dock s. å. uppbars av Anders Persson själv.

4 Till Skövde gäll räknades utom de socknar, som ännu tillhöra pastoratet, 
även Sventorps och Forsby socknar, som nu utgöra eget gäll.

5 Så enligt räkenskaperna. Jfr k. brevet den 18 febr. 1606.
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Fågelås’ gäll till följd av hertigens brev den 1 juni 1612,1 
foitfarande lydde under slottsfogden på Vadstena. Samma 
ordning bibehölls för övrigt ännu ett par år efter hertig 
Johans död, men från 1621 bildade häradet ett eget förvalt- 
ningsdistrikt, för så vitt som detsamma genom, kontrakt den 
5 juni sagda år för ej utsatt tid förpaktades till ett konsor
tium (Hans Pedersson, Jonas Pedersson ock Jakob Nilsson), 
vilket skulle betala en årlig avgäld av 2,118: 9 daler. Arrende
distriktet minskades till följd av k. brevet den 13 maj 1625, 
genom vilket greve Abraham Brahe (f 1630) erhöll i för
läning Skövde gäll (tillika med Dimbo i Vartofta) såsom er
sättning för någon mistad förläniDg på annat håll.2 Den 21 
juni 1625 utarrenderades återstoden av häradet till Hans Peders
son ensam, som kvarsatt ännu 1628. Följande år fick bor
garen i Skövde, Joen Larsson, som sedan 1627 arrenderade 
Vartofta härad, även Kåkinds arrende enligt ett kontrakt av 
den 2 sept. 1629, men redan den 20 maj 1630 skedde en ny 
uppgörelse med samme man, enligt vilken han frånträdde 
Vartofta och behöll Kåkind ensamt med femtio dalers för
medling. Kontraktet gällde ursprungligen två år och för
längdes den 10 nov. 1631 för lika lång tid.

Den korta tid, under vilken Kåkind var ett självständigt 
administrativt område, funnos där alltså följande redogörare:
Hans Pedersson m. fl. (arr.) . . .  • ................................  1621— 1628
Joen Larsson (arr.; jfr F. 1 9 7 ) ..............................................  1629— 1630

IX. Valle och Vadsbo härad.

Av de tolv socknar, som enligt Styffe under medeltiden 
funnos i Valle härad, hade Ölanda redan i 1400-talets mitt 
delats mellan dels Istrum, som i kyrkligt hänseende nu är 
en del av Eggby, dels Äsaka i det angränsande Skånings härad. 
Broddetorp, vars kyrka ligger alldeles på gränsen till Gud
hem, kom från nyare tidens början att räknas till sistnämnda 
härad. Men de övriga tio socknarne voro på 1500-talet de
samma, som ännu finnas kvar i jordebokshänseende, om än 
sockenkyrkornas antal numera är mindre.

1 Fågelås’ gäll, som bestod av Fågelås’ och Hjo socknar, hade dessförinnan 
redan genom k. brevet den 4 aug. 1605 tillagts Vadstena slottslän.

2 Förläningen konfirmerades för Abraham Brahes änka den 3 aug. 1631. 
Skaraborgs läns kopiebok IV : 31.

F .  199.
(Tab. 39.)

Valle
härad.
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Valle var 1528 förlänt till N ils  Clässon [Halvmåne] till 
Stola, från vilken det återkallades den 8 jan. 1531. Avsikten 
var då att lägga häradet nnder Leckö slott, och den 25 jan. 
samma år tillsattes en fogde, Jöran Jönsson Skrivare (F. 19c), 
som skulle till slottshövitsmannen redovisa uppbörden från 
ett område, i vilket till en början ingick även Valle. Det 
dröjde emellertid blott några månader, innan sistnämnda härad 
ånyo undandrogs kronans omedelbara förvaltning. Det för- 
läntes nämligen den 24 juni 1531 till Jakob Krumme, som 
dock kort tid därpå avled.1 I hans ställe insattes den 22 
maj 1532 till läntagare i Valle Anders Hansson [Ekeblad] 
(f  1543), som var måg till den ovannämnde Nils Classon, och 
som vi tidigare lärt känna som innehavare jämväl av Bjerke 
härad. Han behöll antagligen båda länen till sin död, ty 
först i k. brevet den 5 sept. 1544, varigenom Abraham  
E rik sson  [Leijonhufvud] fick biskopssaker och gästning i 
Valle, omnämnes denne som läntagare i detta härad, vars år
liga ränta han sannolikt bekommit först året förut.2 Genom 
ett kungligt brev den 7 april 1555 återkallades Valle från 
Abraham Eriksson, som samtidigt fick löfte om ersättning 
i Viste härad, och den 19 maj samma år fick förstnämnda 
härad första gången egen fogde, som tog sitt säte på Höj en
torps gård (se s. 171). Dock hörde till en början ej Stenum 
till dennes distrikt. Denna socken lydde nämligen under 
fogden på Brunnsbo (F. 194, 195) ända till 1560, då den åter
förenades med Valle fögderi. Efter samma år räknades i 
enlighet med Gustaf I:s testamente hela häradet till hertig 
Magni furstendöme, vilket icke hindrade, att detsamma den 
24 nov. 1568 förlänades till greve Per Brahe. Fogden på 
Höjentorp, som sålunda mistat sitt dittillsvarande terri
toriella distrikt, fick för en kort tid (1569) ersättning i 
tretton socknar av Vadsbo härad eller Bergs, Horns, Odens- 
åkers och Ekby gäll. Bedan efter ett år återställdes emel-

1 Se k. brevet den 4 mars 1532, varigenom bustru Anna [Clemetsdotter 
(Hogenskild)], Jakob Krummes änka, förunnades restantier och sakören, »som 
stodo tillbaka i Valle härad den tid Jakob Krumme blev död».

2 I samma brev tillförsäkrades Abraham Eriksson även biskopssaker och 
gästning av Värnhems klosters Jandbor, vilkas övriga utskylder han ägde till
godogöra sig enligt k. brevet den 31 maj 1543. Att han hade räntan av Valle, 
innan han erhöll gästningen i detta härad, stöder sig, utom på gängse praxis 
i liknande fall, även direkt på ordalydelsen i k. brevet den 5 sept. 1544, där 
det beter, att han fick sistnämnda persedlar »i Valle härede som han alf oss i 
förläning halfver».
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lertid den gamla ordningen, sedan Valle på hösten 1569 ute
slutits ur det då utfärdade konfirmationsbrevet på greve Pers 
förläningar. Detta stod otvivelaktigt i samband med den 
uppgörelse, som fick fast form först följande år, och som gick 
ut på häradets överflyttning från hertig Magni furstendöme 
till hertig Karls (jfr D l :  s. 23). Under Höjentorp låg 
sedan Valle härad till 1577, då detsamma lades under 
fogden i Vadsbo (F. 202). Under de närmast följande sex 
åren fanns sålunda blott en gårdsfogde på Höjentorp (F. 
201), men 1583 återupprättades Valle fögderi, till vilket 
under åren 1586—1611 hörde jämväl hertig Karls arvgods i 
hela Västergötland med undantag av Vadsbo härad. Fögde- 
riet utökades dessutom på 1590-talet med Bergs gäll (fyra 
socknar) i Vadsbo. Sedan detta område ett enstaka år (1599) 
ånyo frånskilts, kom det från och med 1600 att oavbrutet 
till periodens slut lyda under fogden i Valle. Genom k. 
brevet den 12 dec. 1609 blev detta härad en del av hertig 
Karl Filips furstendöme, men efter dennes frånfälle i jan.
1622 återföll det till kronan och förpaktades så gott som 
omedelbart genom kontrakt den 30 april 1622 jämte Höjen- 
torps gård till ståthållaren Axel Drake och Per Olofsson för 
ej utsatt tid och mot en avgäld av 3,387: 10: 6 3/o daler. Redan
1623 övertog dock Anders Svensson, som förut under många 
år varit hertigens fogde där, arrendet av själva häradet. 
I det nya kontrakt denne erhöll den 30 maj 1627 omtalas 
Söffring Trana som hans kompanjon. Båda erhöllo. i maj 
1630 förnyad prolongation för två år med 100 dalers för
medling.1

Fogdar (resp. arrendatorer) i Valle fögderi hava varit:
Bengt Helsing, utn. lööö^ 9 . . . .  
Jon Torkelsson, utn. 1556’y6 . . . .
Anders Ingelsson2 ................................
Olof Knutsson2 .....................................
Anders Ingelsson3 ................................
Jakob Persson3 .....................................
Lasse Amundsson Helsing (jfr F. 201)

. . 1555— 1556 F. 200.

. . 1556  — 1 55 9  (Tab. 34— 35 

. .. 1 5 6 0  —  1 5 6 4  och 39.)

. . 1564— 1566 
ånyo 1567— 1571 
. . . 1571 — 1575 

. . 1576

1 Kopieboken på arrenden har ett kontrakt av den 20 maj 1630 med Söff
ring Trana ensam. I Skaraborgs läns kopiebok IV : f. 12 finnes ett annat av 
den 2 maj s. å. för Anders Svensson.

2 1564 års räkenskap är avgiven gemensamt av Anders Ingelsson och Olof 
Knutsson.

3 Räkenskapen för 1571 är gemensamt avgiven av Anders Ingelsson och 
Jakob Persson.
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Höjeutorps
gård.

. . . 1 583  —  1 58 9  

. . . 1 5 0 0 — 1501  

. . . 1 5 0 2 — 1594  

. . . 1 5 0 5 — 1598  

. . . 1 5 0 9 — 1611  

. . . 1 6 1 2 — 1621

. . . 1 62 2

Jånyo 1623— 1630 
\ 1 627— 1630

I det föregående har H öj entorps gård (i Eggby socken) 
omtalats som säte för fogden i Valle. Tidvis funnos där 
dock särskilda gårdsfogdar. Gården tillhörde under medel
tiden Skara biskopsstol,1 men hade även varit anslagen till 
dekanatet där.2 Den 13 aug. 1534 förläntes densamma till 
småländske Måns Persson [Stjerna],8 och den hade alltså dess
förinnan indragits till kronan. Alldeles tyckas dock icke de 
kyrkliga myndigheterna hava släppt greppet om denna sin 
egendom, ty genom k. brevet den 13 juni 1540 förstandigades 
biskop Sven Jakobsson att i samband med avlämnandet av 
övriga biskopsgods, som då sattes under kronans förvaltning, 
leverera ifrån sig »alla de bref, som lyda till Högnetorps 
gård», eftersom konungen väl visste, att de skulle finnas an
tingen i [domjkyrkan eller i biskopens gömmor. Den dittills- 
varande fogden över stiftets biskops- och prebendelandbor, 
Lasse Pedersson, var då utsedd att taga om hand dessa egan- 
derättshandlingar, och samtidigt utsågs denne till gårdsfogde,4 
men efterträddes redan året därpå av Henrik Persson. Till 
samma fögderi hörde dessutom en mängd landbohemmnn i 
Västergötland och Värmland (jfr nedan F. 213), varjämte fog
den uppbar fodring, städsleören, husröte-, saköres- och testa- 
mentsmedel från Valle, Gudhems, Vilske och Frökinds för- 
länta härad. Vid ett nytt personbyte i juli 1542 skildes 
emellertid mestadelen från gårdsfogdens befattning, som då 
inskränktes till vården om de egentliga »Höjentorps Jandbor»,

1 Sv. diplomat. N. 763 och 781 (år 1284) samt N. 2843 (år 1331).
2 År 1410 innehades gården av dekanns i Skara (Sv. diplomat. N. 1259), 

och ännu på 1510-talet voro underlydande landbönder identiska med dekanatets 
f. d. gods.

3 Måns Persson, som var identisk med den likanämnde slottsfogden på Upp
sala slott 1515— 37, hade kvar Höjentorp ännu 1537. Hist. handl. D. 3 : s. 8.

4 Gust. I Reg., D. 13: s. 178. Det här citerade brevet är odaterat, men 
torde vara samtidigt med det ibid., sid. 61, in extenso avtryckta, som har 
datum 18 juni.

Bengt Nilsson [till Boda] 
Anders Gudmundsson . . . .
Anders J o n s s o n .......................
Per Bengtsson............................
Lars Jonsson [Ållonsköldj . .
Anders Svensson.......................
Axel Drake [till Intorp])
Per Olofsson j (ariV
Anders Svensson)
Söffring Trana J (arr‘) ' ' '
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som efter sin tidigare användning även kallades prebenda 
decani och 1540 voro fördelade i fyra rättaredömen, av vilka 
Hammars omfattade tretton hemman påHammarön och i Grums 
socken (Värmland), medan Rörs, Säms och Näs’ lågo i resp.
Vadsbo, Kind och Valle med åtta landbor i de t.vå först
nämnda och tio i sistnämnda härad.1 Gårdsfögderiet upp
hörde emellertid 1545, och vissa skäl göra det troligt, att 
Per Brahe haft detsamma i förläning under de närmast föl
jande åren.2 Men säkert är, att själva Höjentorps gård 1548 
var förlänt till Abraham  E riksson [Leijonhufvud], som’ 
samtidigt hade räntan av hela det kringliggande häradet, 
medan uppbörden av land borna då redovisades av biskops- 
fogden (F. 213).3 När sedermera Valle fögderi upprättades 
1555, igenkallades även Höjentorp för att bliva fogdens säte, 
och gården behöll sedan samma egenskap utom under de år 
(1577—82), då Valle härad var sammanslaget med Vadsbo 
fögderi, under vilka den tidigare häradsfogden i Valle kvar- 
bodde på och redovisade för Höjentorp. som alltså då åter 
utgjorde en självständig förvaltningsenhet. Detsamma kan 
på sätt och vis sägas varit fallet på 1620-talet, då Axel Drake 
behöll arrendet av Höjentorps gård, även sedan han lämnat 
ifrån sig själva häradet (jfr s. 169). Ännu så sent som den 3 
juni 1631 utfärdades prolongationskontrakt för honom på 
detta arrende, för vilket han då betalade 296 daler 16 öre i 
avgäl d.

Gårdsfogdar på Höjentorp utom dem, som samtidigt gjort 
tjänst som häradsfogdar, hava varit:
Lasse Persson (jfr F. 2 1 3 ) ................................................................  1540 F. 201.
Henrik Persson (jfr F. 2 1 3 ) .................................... . . 1541— 1542 (Tab.34—35.)
Arvid Jonsson, tilltr. 1542 ’̂ ..................................................  1542— 1545
Lars Amundsson Helsing (jfr F. 2 0 0 ) ................................  1576— 1582
Axel Drake till Intorp (arr.)  ................................  1622— 1630

Enligt Styffe funnos under medeltiden 51 kyrksocknar i yadsbo 
Vadsbo. Av dessa uppräknas de flesta ännu i Västerg. handl. kärad.

1 Stundom (se Vg. handl. 1541: N. 4) omtalas som hithörande även landbor, 
som voro bosatt i i Skipaby (n. m. Skeby) socken av Kinne (n. m. Kinnefjär- 
ding) härad och i Daretorps socken av Vartofta härad. Dessa sägas belägna 
utom rättaredömena. Näs’ rättaiedöme kallades även Höjentorps.

2 Vid Vg. handl. 1516: N. 6, som i övrigt omfattar jordeböeker för Per 
Brahes förläning av Gudhems härad och klosterlandbönder, har av ålder varit 
bilagd jordebok jämväl för Höjentorps landbor.

3 Vg. handl. 1548: N. 3.
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1540: N. 14,1 men för en del är anmärkt, att de redan voro 
»aflagda», och andra omtalas i ordalag, som antyda, att de stodo 
på avskrivning. Antalet förblev detta oaktat högst betydligt, 
och ehuru det i 1560-talets jordeböcker sällan uppgår till 
mera än några och fyratio, visar det sig, att de av ett eller 
annat skäl utelämnade uppdyka i yngre längder och således 
alltjämt bibehållit en viss grad av självständighet. Att ett 
så stort härad varit fördelat på smärre förvaltningsenheter 
är att döma av förhållandena på andra håll utan vidare an
tagligt, och Styffe har också för äldre tider uppvisat spåren 
av två skilda fögderier samt av en fjärdingsindelning, som 
likväl redan vid nyare tidens början råkat i glömska eller 
i vart fall då saknade praktisk betydelse.2

Enligt 1540 års summarum över årliga räntan av Skara 
stift utgick huvndskatten i Vadsbo efter gärdetal. Antalet 
gärder var 25 (med åtta skattebönder i varje gärd),3 vilka 
alla erlade lika mycket i penningar, mjöl, malt, havre, smör 
och fläsk. Dock betalade fyra gärder dessutom allmännings- 
ören till något olika belopp. Tretton skattebönder, som ej 
voro inräknade i gärdetal, utgjorde vardera en halv tunna 
malt, en halv tunna mjöl och 2 skillingar allmänningsöre, 
varjämte flertalet var pålagt en smörskatt, som i allmänhet 
utgick med två, men från ett par bönder med blott ett lispund 
årligen. Även ett fåtal andra skattebönder hade särskild upp
görelse med kronan, och detta gällde dessutom fem hela sock
nar i häradets östra del, varest alla utskylder betalades med 
järn, dels några av socknarne i norr, som till följd av dem 
åliggande betungande skjutsningsbesvär av ålder hade sär
skilda privilegier. Dessa s. k. sämjemän i skogsbygderna 
skattade sålunda varken efter gärde- eller mantal, »utan som

1 Tryckt av F r . Ödberg under titeln Skara stifts kyrkliga jordebok 1540 
såsom bilaga till Västergötlands fornminnesförenings tidskrift 1899. Antalet 
bär uppräknade kyrkor är 49, men av dessa hörde Lugnås rätteligen till Kinne 
härad.

2 S t y f f e , a. a., s. 177, noten 3 .  De tre fjärdingar, som här efter en räfste- 
tingsdom av 1397 omnämnas (Baergs, Frös och Alstadhe), föranledde S. till an- 
märkningen, att »någon misskrifning synes hafva ägt rum», och att »en fjär- 
ding är tydligen uteglömd». Beror sistanförda påstående endast på att en hel 
bör bestå av .fyra fjärdingar, visa dock talrika exempel, att enheten ej be
hövde sammanfalla med b ärads begrepp et, och att följaktligen Vadsbo område 
kunnat utgöra tre fjärdedelar (resp. fjärdingar) av en högre enhet.

3 Enligt Bures utdrag av 1413 års skaltebok. voro garderna i Vadsbo 40, ett 
antal, som Styffe finner anmärkningsvärt lågt. Skillnaden mellan detta 
högre och det i texten nämnda antalet kan förklaras genom frånskiljandet av 
de socknar, som fått särskilda skatteprivilegier. Jfr nedan.
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de äro skattlagda till» i endast penniDgar och smör. Två 
socknar, Hova och Lyrestad, som fingo sina tidigare erkända 
undantagsförhållanden bekräftade genom k. brevet den 7 mars 
1526, utgjorde en stadgeskatt, bestående av 37 tunnor råg 
samt fyra tunnor, två lispund och 15 markpund smör, men 
voro därutöver alldeles befriade från alla utlagor, även så
dana av utomordentlig natur. Kronobönder omtalas blott i 
skogsbygden, där tretton dylika tillsammans utgjorde två mark 
och 14 skillingar danska avradspenningar samt en tunna och 
ett lispund avradssmör. Den enda staden inom häradet, 
innan Mariestad anlades 1583,1 var Ullervad i likanämnda 
socken, som 1530 betalade järnskatt, men sedermera torde 
mist sina privilegier. Dessa förnyades visserligen av hertig 
Karl den 22 jan. 1572, men denna åtgärd hade till följd av 
de kort därpå igångsatta planerna på en ny köpstad vid 
Tunaholm ej någon vidare påföljd.2

Vadsbo härad var troligen det enda område inom Västergöt
land, som i början av Gustaf I:s regering låg under kronans 
omedelbara förvaltning. Under därvarande fogde lydde 1540 
jämväl kyrko- och klosterlandborna i det då förlänta Kåkinds hä
rad, som 1542 för en kort tid i dess helhet införlivades med Vadsbo 
fögderi, med vilket det längre fram ånyo sammanslogs 1561, 
sedan såväl Kåkind som större delen av Vadsbo tillagts her
tig Magni furstendöme. Av sistnämnda härad hade Gustaf I 
i sitt testamente tillerkänt hertig Karl Tunaholms gård jämte 
tillydande fyra socknar, och detta område blev följaktligen 
från samma tid utbrutet ur bäradsfögderiet ocb föremål för 
en särskild förvaltning (F. 203). Men som hertig Magni 
rättigheter efter konung Eriks avsättning icke längre aktades, 
bortgävos stora delar av hans härvarande besittningar åt dem 
av adeln, som stodo den nya regeringen nära. Inom själva 
Vadsbo bekom sålunda grevinnan Märta [Eriksdotter (Leijon- 
hufvud)] 1569 Björsäter, och samtidigt innehade Per Brahe 
enligt 1569 års förläningsregister ej mindre en fjorton socknar,3

1 Till-tånd att grunda en köpstad invid Tunaholm gavs av hertig Karl den 
29 dec. 1581. Frihotsbrev iör dem, som där ville bosätta sig, utfärdades den 
20 juli 1582 och privilegierna för borgerskapet den 9 okt. 1583.

2 I 1573 års avkortningslängd är antecknat, att skatten från Ullervad ej 
utgick såsom »förlänt staden till frihet».

3 Blaud dessa nämnes även Björsäter, som enligt avkortningslängden var 
förlänt till grevinnan Märta. För övrigt är det omöjligt att ur räkenskaperna, 
av vilka 1570 års gått förlorad, veritiera uppgiften om Per Brahes förlaning. 
Att denna i större eller mindre utsträckning verkligen ägt rum, framgår av
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av vilka dock fyra vore desamma, som tidigare legat under 
Tunaholm och således tillhörde hertig Karl. Det återstående 
området delades på två fögderier genom tretton socknars till
fälliga överHyttning till Höjentorps gårdslän (F. 200). Men 
sedan hertig Karl 1570 till sitt eget lilla område fått läggahertig 
Magni större andel av Vadsbo, blev hela detta härad ånyo ett 
eget fögderi, vars omfång likväl under de närmast följande 
årtiondena växlade ganska starkt, såväl till följd av förlä- 
ningar som på grund av direkta regleringsåtgärder. I det 
förra avseendet bör nämnas, att S ig frid  Preston uppbar 
räntan av Torsö socken under åren 1574—77, och när denne 
avlidit, fick hans änka, fru A gneta  [Knutsdotter (Lillie)j till 
Norrnäs i ersättning för denna då indragna socken hela Belle- 
fors’ gäll (tre socknar), som hon miste först 1581. Fru Mar
gareta [Axelsdotter (Bielke)] till Göksholm (f 1588) inne
hade samtidigt som underpant för en fordran Horns gäll (tre 
socknar), som hon behöll, tills det återkallades genom hertig 
Karls brev den 16 april 1586. I stället för dessa avkortade 
delar av häradet fick emellertid fogden 1577 under sig hela 
Valle härad, och 1579 vidgades hans befogenhet än ytterligare, 
då under hans förvaltning lades hertig Karls arvgods över 
hela Västergötland. I början av 1580-talet ägde dock för
ändringar rum, som kunna sägas hava gått i alldeles motsatt 
riktning mot den föregående utvecklingen. Först och främst 
återupprättades 1583 Valle fögderi, och därvarande befallnings- 
man fick följande år övertaga uppdraget som hertigens land bo
fogde i hela landskapet, dock med undantag för Vadsbo härad. 
De arv- och egna hemman, som lågo inom det sistnämnda, 
skulle nämligen fortfarande avlämna sitt landgille hos sin 
egen häradsfogde. Men 1592 minskades den sistnämndes di
strikt genom den tidigare omnämnda överflyttningen till Valle 
fögderi av Bergs gäll, som sedan visserligen tillfälligtvis åter
ställdes 1599, men från och med 1600 ånyo frånskildes. Med 
den inskränkning i omfång, som Vadsbo fögderi sålunda under
gått, ingick detsamma som en del av hertig Karl Filips fur- 
stendöme. Efter den sistnämndes frånfälle förpaktades samma 
område jämte Marieholms gård genom kontrakt den 30 april 
1622 för en tid av två år till Hans Larsson, som skulle er
lägga 7,491: 4 daler i årlig avgäld. Efter kontraktstidens ut-
hertig Karls registratur, som under det följande årtiondet upptager en mängd 
skrivelser till Per Brahe angående härur uppkommen tvist. Jfr D. 1; s. 23.
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gång fick samme man prolongation för sex år, men arrende
summan sattes denna gång till endast 4,938: io1/2 daler. 

Fogdar i Vadsbo hava varit:

Nils Svenske, utn. 1 5 2 6 ^ .......................................................152S— 1527
Brynolf Eriksson.........................................................................  1529— 1534
Söiffrin Småsven, utn. 1536r ..................................................  1536— 1544
Jöran Arvidsson, utn. 1 5 4 4 ^ ....................................  1545— 1549
Peder Kart [adlad 1555);] .......................................................  1550— 1556
Peder Karlsson, utn. I5 5 6 fi j..................................................  1557— 1559
Olof Persson Skrivare................................................................  1559
Staffan P e r s s o n .........................................................................  1560— 1567
Karl Persson [adlad 15692/ ] ..................................................  1568— 1569
Anders Håkansson (jfr F. 2 0 3 ) .............................................. 1570— 1571
Karl P e r s s o n .....................................................................ånyo 1572— 1573
Jöran Olofsson.............................................................................. 1574— 1582
Nils Andersson.............................................................................. 1583— 1586
Karl P e r s s o n .....................................................................ånyo 1587— 1589
Bengt Nilsson [till B o d a ] .......................................................  1590— 1604
Jöns Persson, tilltr. 16043,[) ................................ ....  1604— 1619
Lars A n d ersson .........................................................................  1620— 1621
Hans Larsson ( a r r . ) ................................................................  1622— 1630

F. 202.
(Tab. 30, 

34— 35 och 
39.)

*

Tunaholm i Leksbergs socken omnämnes 1558, då Gustaf Tunaholms 
Johansson [Tre rosor] den 8 juli uppmanades att till K. Maj:t(Maî hdolms) 
mot vederlag upplåta de gårdar han hade vid detta ställe.
Huruvida därmed menades samma ägor, av vilka Tunaholms 
avelsgård samtidigt bildades (se k. breven 6 juli och 13 dec.
1558), eller några underlydande hemman, må lämnas därhän.
I  alla händelser torde även de förra hava tillhört släkten 
Tre rosor, innan de genom byte tillfördes arv- och egnagodsen.1 
Sin betydelse vann den nya kungsgården först efter Gustaf I:s 
död, därigenom att den då blev medelpunkten för det område 
av fyra socknar (Ullervad, Leksberg, Hassled och Torsö) i 
Vadsbo, som tillfördes hertig Karls furstendöme. Denne hade 
•också där sin egen fogde ända till tronförändringen 1568.
Men under de följande åren befinnes Per Brahe haft Tuna
holms län i förläning,2 ehuru han nödgades avstå från det-

1 Aren 1558— 60 ägde enligt köpegodslängden i KA. flera byten rum, genom 
vilka dels Gustaf Johansson avhände sig ett antal gårdar i Ullervads och 
.Leksbergs socknar, däribland Gamlegården (18 juli 1560), dels hans broder Lars 
Turesson avstod »Tuna gamlegård», som likväl uppgives legat i Boros socken 
(9 okt. 15 9). I Tunahulm ingick bl. a. ett äldre hemman Gamlegården. Jfr 
nedan s. 192, noten 3.

2 De fyra socknarne äro 1569 uppförda i Karl Perssons räkenskap (F. 202), 
men »grevens fogde på Tunaholm», Håkan Andersson, har kvitterat behållna 
persedlar därifrån.
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samma, sedan hertig Karl tillerkänts hela Vadsbo.1 Tuna- 
holm blev då till en början säte för häradsfogden, men 1577 
tillsattes en särskild gårdsfogde, som var verksam där under 
det följande årtiondet, men som för övrigt saknade något ter
ritoriellt distrikt under sig. Efter anläggningen av Mariestad. 
1583 ändrades namnet till Marieholm, och den äldre byggnaden 
ersattes av en ny, som åter blev boställe åt häradsfogden i 
slutet av 1580-talet och sedermera landshövdingresidens.

Ovannämnda fogdar i Tunaholms län (resp. gårdsfogdar) 
voro:

F. 203. Per Jonsson .................................................................................................... 1 5 6 0 — 1 5 6 2
(Tab.34—35.) Anders Håkansson (jfr F. 2 0 2 ) ........................................................  1 5 6 3 — 1 56 0

Jakob Persson .............................................................. .................................  1 5 7 7 — 1 5 8 3
Olof J o n s s o n ...............................................................................................  1 5 8 4 — 1587

€

X. Bohuslän och Dal.

Viken. Det dittills norska landskapet Viken erövrades till större 
delen under befrielsekriget mot Kristiern II 1523 av Lars 
Siggesson [Sparre] och Ture Jönsson [Tre rosor], varefter Ols- 
borgs slott (i Naverstads socken i Bullarens härad) fick mot
taga svensk besättning. Bohus förblev däremot i danskarnes 
händer, och dess hövidsman Claus Biide blev konung Fredrik 
ll:s  handgångne man. Enligt bestämmelserna i Malmö recess 
den 1 sept. 1524 skulle de av svenskarne besatta delarne av 
Viken tills vidare behållas av Sveriges krona, dock närmast 
som underpant för uppfyllandet av vissa motanspråk på Gott- 
land. Sedermera begränsades på ett möte i Varberg den 8 aug. 
1530 den svenska besittningsrätten till sex år från denna upp
görelses dato, men oaktat denna tid ännu ej var utlupen, kom 
en ny överenskommelse till stånd den 17 maj 1532 om omedel
bart avträdande av Sveriges dittills innehavda andel av Viken. 
Denna uppgörelse ratificerades av konung Gustaf I den 20 maj 
samma år, och därmed hade Sveriges kortvariga välde i Bo-

1 Enligt hertig Karls registratur den 14 och 19 okt. 1571 hade greve Per 
ännu samma är kvar Tunaholms gärd jämte två underlydande socknar, men 
vilka dessa voro, namnes ej. Enligt hertigens brev till K. Muj:t den 3L mars 
1569 hade han redan då vederlo.nt Ullervads och T^rsö socknar från greve 
Per, varför möjligen Leksberg och Hassled voro do socknar, som denne fort
farande disponerade. Räkenskap saknas år 1570. Att den indragna förlaningen 
även framgent gav anledning till tvister och reklamationer kan ses av HKReg. 
2 mars och 10 juni 1581, 16 febr. 1582 och 4 nov. 1583 m. fl. ställen.
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huslän upphört för att återställas först efter nu ifrågavarande 
periods slut.1

Förvaltningen av Viken anförtroddes till en början åt Nils 
Svensson, som 1524 blev hövitsman på Olsborg. Följande år 
var det tal om hans förläning där, men han anklagades kort 
därpå för övervåld mot invånarne och kallades till Stockholm 
för att svara i denna sak.2 I hans ställe tillsattes en annan 
konungens befallningsman, Jakob Krumrae, som emellertid 
skulle taga sitt säte på Karlsborg, ett fäste beläget i Bro 
socken (Stångenäs’ härad), vilket 1526 istån dsattes bl. a. med 
tillhjälp av dagsverken från Dal (se k. brevet 29 juni sagda år). 
Samtidigt fanns en annan kunglig fogde på Olsborg vid namn 
Peder Olsson, som emellertid 1527 där efterträddes av den ovan
nämnde Jakob Krumme. Denne har avgivit en ännu bevarad 
räkenskap, omfattande åren 1527—30, av vilken framgår, att 
att han dessa år haft uppbörden (i penningar, smör och spann
mål) från Vikens alla härad med undantag av Sörbygden, 
som samtidigt enligt k. brevet den 28 aug. 1527 var förlänt 
till Herman [M atsson] S krivare .3 När Jakob Krumme 
vid Margaretse tid 1530 »blev utav med slottet Olsborg»,4 efter
träddes han som hövitsman på Karlsborgs slott »med det län 
Viken därunder ligger» av Å ke Classon [Tott] (se fullmakt 
för honom den 13 juni 1530), som den 19 febr. 1531 fick formligt 
förläningsbrev på »hela Viken med all dess ränta, skatt, sak
öre och all annan uppbörd, som där årligen utavgå plägar», mot 
avgiven förpliktelse att därav vid Mikaelsmässan varje år 
inleverera 600 mark danska. Möjligen var den ovannämnde 
Herman Matsson vid sidan av den förre till ungefär samma 
tid fogde i en del av provinsen, men 1531 avsattes han såsom 
misstänkt för att hava tagit Kristiern II:s parti, och först vid 
tiden för Vikens avträdande lyckades han att åter bliva tagen i 
nåder. Några räkenskaper från Viken torde under sådana 
omständigheter aldrig avgivits efter 1530, med vilket år den

1 Sverges traktater D. 4: s. 94, 133 och 136 f. G-ust. I Reg., D. 1: s. 315 ff., 
7: s. 466— 499, 8: s. 76—78 och 374. A. E. Holmberg, Bohusläns hist. och be- 
skr., 1 (1842): s. 1 0 3 -1 1 2 .

2 För den uppbörd Nils Svensson uppburit av Olsborgs län utfärdades kvitto 
till Lasse Pedersson den 27 juli 1525.

3 Om Herman Matsson se O. A. J o h r s e n , Bohuslens Eiendomsfurhold (1905), 
s. 78, not. 4.

4 Huvudkvitto å Jakob Krummes uppbörd utfärdades den 24 febr. 1531.

12— 182356. Meddel. från Riksarkivet 2: 6. Almquist, Lokalförvaltningen, D. 2.
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egentliga fogdelängden alltså slutar. Dessförinnan upptager 
den enligt ovanstående redogörelse följande namn:

F. 204. Nils Svensson ..............................................................................................  1 5 2 4 — 1 52 5
Peder O ls s o n .......................................................................................... [ 1 5 2 5 — ]1 5 2 6
Jakob K r u m m e ..........................................................................................  1 5 2 6 — 1 53 0

Dal. Under medeltiden räknades till Dal sex härad eller utom 
de ännu dithörande Sundal, Nordal, Valbo, Vedbo och Tössbo 
även ^ordmark, som till följd av förändrad fögderiindelning 
(jfr s. 179) på 1550-talet hänfördes till Värmland. Då hela 
landskapet i övrigt utgjorde ett enda fögderi, kan det här 
behandlas som enhet. Huvudskatten erlades från hela detta 
område av ålder endast i smör »efter skattläggningen, såsom 
man talsboken utvisar» (1542). Kyrkolandbornas avgälder be
räknades däremot efter en stadga, vars persedlar utom smör 
omfattade även boskap, och dessutom utgingo av varje kyrko- 
socken två kor eller en oxe likaledes såsom stadgeskatt, men 
denna utgjorde avlösning för den forna biskopstionden. I 
Nordmark, där eljest sistnämnda pålaga även förekom, betala
des också huvudskatten i boskap på det sätt att 155 skatte
bönder voro ålagda att framskaffa nittio kor, och om de ej för
mådde leverera fullgoda dylika, skulle dessa antingen »för
bättras» med »gillningsstutar och kvigor» (1542) eller ock ut
bytas mot en oxe för två kor (1540). Däremot var det på 
1540-talet ej längre tillåtet att som tidigare skett ersätta en 
ko med sex får eller getter.1 I övrigt lörekommo ej heller i 
detta härad några ytterligare pålagor, om undantag göres för 
fyra timmer gråskinn, som förut kommit hospitalet 1 Lödöse 
till godo, men vid reformationen indragits till kronan.

Med undantag av tre socknar i Vedbo härad (Ed, Laxarby 
och Tisselskog), som den 6 okt. 1524 förunnats E rik  Stake, 
var hela Dal vid mitten av 1520-talet förlänt till N ils Olsson 
[Vinge], som enligt k. brevet den 3 okt. 1526 därför borde 
giva K. Maj:t årligen sextio oxar. Den 20 febr. 1527 nedsattes 
väl denna taxa till endast fyrtio oxar, men den 28 aug. samma 
år minskades också förläningen med Sundals härad, som då 
överläts åt hövitsmannen på Karlsborg, Jakob Krumme. 
Sedan emellertid Nils Olsson för sin delaktighet i västgöta- 
upproret fått plikta med livet, tillsattes en kunglig fogde på 
Dal den 26 juni 1529. Såväl Erik Stake som Jakob Krumme

1 Se k . brevet den 19 juni 1540.

X. Bohuslän och Dal (F. 2 0 4 — 2 0 5 ) .  ̂ 179

fingo dock tills vidare behålla sina förläningar, och den sist
nämndes broder N ils Krumme innehade dessutom Valbo 
härad, så att fogdedistriktet till en början omfattade blott 
två härad.1 Sistnämnda två abalienationer revocerades dock 
redan till 1531, men ännu 1533 kvarsatt Erik Stake i sin 
förläning, varjämte N ils Eubbe till följd av k. brevet den 
7 aug. 1531 fortfarande under de närmaste åren innehade 
Gunnarsnäs’ socken (i Sundals härad). Med dessa undantag 
bestod fögderiet alltifrån 1531 av fem härad, medan fogden 
Sven K art själv hade det sjätte häradet eller Nordmark i 
personlig förläning på grund av k. brevet den 29 sept. 1529. 
Sistnämnda förfogande ägde giltighet ännu' 1535, men hade 
upphört 1540, då även detta härads flesta socknar voro till 
kronan indragna och endast Silleruds ränta disponerades av 
Sven Kart. Men genom k. brevet den 16 maj 1546 bekom 
B otv id  Larsson  [Anckar] de behållna delarne av Nordmark 
mot en taxa av tjugu goda »dalbokor», och när efter läntaga- 
rens död häradet 1551 återföll, tillfördes detsamma Väster- 
sysslets fögderi i Värmland och har sedan ansetts tillhöra 
sistnämnda landskap.

Etter samma tid -vidtogos ända till periodens slut inga för
ändringar i det dalska fögderiets omfattning, men åtskilliga 
förläningar förekommo därinom. Inom Sundals härad bortgavs 
räntan av Bolstads gäll (fyra socknar) 1565 till M auritz 
Stake ( f  1566), vars änka Anna Jöran sdotter [av Forstena- 
släkten] på grund av k. brevet den 24 april 1567 behöll den
samma till och med 1568. Erån 1570 befinnes samma gäll vara 
avkortat för K nut Posse, som fick konfirmation den 16 juli 
1583, men miste denna förläning efter Johan Ill:s  död. I hans 
ställe inträdde till följd'av hertig Karls brev den 3 mars 1593 
G ustaf Banér, från vilken Bolstad återkallades den 14 dec. 
1596, utan att likväl denna åtgärd kommer till synes i 1597 
års räkenskap, enligt vilken räntan fortfarande sagda är av-

1 Sven Karts redovisningar 1530— 35 bland Fougternes rekenskaper 1529— 33 
.(KA.) I den tidigaste av dessa, som avgavs tisdagen före Laureutii dag 1530, 
redovisas t. o. m. endast för 1 Va bärad: »Först haffver han uppburid udaff 
för.de ij. herede smörskatten, iij. lest xiij pund, thet andre är allt förlänth, 
sompt Jacob Krumma, sompt Nils Krumma och sompt Erich Stake». De två 
häradena skulle enligt uppgifterna i texten hava varit Nordal och Tössbo, men. 
eljest borde väl även behållna delar av Vedbo diträknats. Utgår man åter 
ifrån att dessa utgjort det ovannämnda halva häradet, skulle, om ej felskriv
ning föreligger i räkenskapen, även ettdcra av de båda häradena, hiordal och 
Tössbo, varit förlänt 1530.
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kortades för den forne läntagaren. Genom ett nytt hertigens 
brev daterat den 29 mars 1599 bekom sedan An ders Lind- 
ormsson [av Forstenasläkten] de fyra socknarne, som han 
behöll till och med 1 (105, eller till dess att hela Dal 160(>— 08 
ingick i hertig Johans furstendöme (jfr D. 1, s. 28) och där
efter nnder en kort tid tillhörde Leckö län (F. 191). Några 
härad blevo för övrigt 1612 intagna av danskarne.1 Slutligen 
blev hela Sundals härad den 14 febr. 1618 förlänt till Bengt 
K afle , som ytterligare tillförsäkrades räntan därifrån den 13 
mars 1628 för hela den tid, som han lät bruka sig i tjänsten.

Y albo härads tionde uppbars 1562 av S igvard  K ruse, som 
följande år bekom även årliga räntan och sedan innehade 
densamma, så länge Erik XIV  regerade. Färgelanda och Hög- 
säters socknar befinnas 1572 vara förlänta till O lo f Stake, 
som sannolikt behöll dem även under de närmast följande åren. 
Lägges härtill, att Animskogs socken årenl565—66 tillhörde 
den ovannämnde M auritz Stakes förläningar, och att Tössbo 
härads övriga socknar samma år avkortades till förmån för 
Fed er K art (+ 1566), hava alla större förläningar inom Dal 
under perioden uppräknats. Inom såväl Nordals som Vedbo 
härad förekommo nämligen efter 1540 inga som helst mera 
omfattande abalienationer.

Dal utarrenderades den 27 april 1620 för en tid av sex år och 
emot en årlig avgäld av 4,729 V2 daler 14 § penningar till förre 
fogden Erik Andersson.2 Få dagen sex år senare övertogs samma 
arrende av borgaren i Göteborg, Per Birgersson, men då hans 
första kontrakt ej bestämde något om giltighetstiden, kom ett 
nytt avtal till stånd den 28 juni samma år, enligt vilket 
överenskommelsen skulle gälla fyra år. Redan den 28 jan. 
1630 tillsattes dock en ny arrendatof, borgaren i Brätte, Fer 
Andersson. Denne tick den 2 mars 1631 vika för Arvid 
Hansson, vars kontrakt omfattade fyra år.

Fogdelängden3 på Dal upptager:
F* 205. Sven Kart, utn. 1529 2J ................................................ 1529— fl546

Tab.37—39.) Lasse Svensson.....................................................................  1546
Mauritz Olofsson [Stake], utn. 1547 § (jfr 1548 jj) . . 1547— 1561 
Nils Siggesson......................................................................... 1562— 1556

1 Se k. brevet den 11 okt. 1612 om orsakerna till att Nordals, Sundals och 
Valbo härad givit sig under juten.

2 Kontraktet är tryckt av L ignell, Beskrifning öfver grefskapet Dal, 1 
(1851): s. 2 0 9 -2 1 1 .

8 Jfr L ignell, a. a., s. 216— 223.
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Peder Jönsson.............................................................................  1567— 1575
Jöran Torstensson [av Forstenasläkten]................................  1576— 1584
Gunnar A rvidsson ..................................................................... 1585— 1590
Olof Stake, utn. 1591 ^ ......................................... ....  . . 1591— 1592
Ambjörn J ö n s s o n ....................................................................  1593— 1594
Sven Karlsson1 .........................................................................  1595— 1603
Peder Knutsson [ R o o s ] .......................................................  1604— [1608]
Mikael Pedersson, utn. 1608 ^  (jfr F. 1 9 1 ) ..................  1 608— 1610
Erik A ndersson ......................................................................... 1611 — 1612
Lars Torstensson.............................................................................1613— 1619
Erik Andersson (a rr .)...................................................... åuyo 1620— 1625
Per Birgersson (a r r .) ................................................................  1626— 1629
Per Andersson (a r r .) ................................................................  1630

XI. Värmland.

Värmlands gränser såväl mot Dal i sydväst som mot 
Västmanland i öster undergingo på 1500-talet förskjutningar, 
genom vilka landskapet fick sitt nuvarande område fastslaget. 
Om Nordmarks härads överflyttning till Värmland är redan i 
det föregående talat. Men även de östra bergslagstrakterna, 
som på 1540-talet räknades till Arboga län, voro ej så strängt 
avskilda från Västmanland och Närke, att man kan tala om 
en bestämd landskapsgräns. Landet var dock på dessa orter 
mycket litet odlat, oeh bergshanteringen låg i sin linda. Först 
i den mån det blev mera befolkat, vilket stod i samband med 
bergslagsdistriktets uppsving under hertig Karls tid, upp- 
kommo här mera stadgade förhållanden, som likvisst även 
senare voro föremål för rubbningar.2 Även inuti landskapet 
har provinsens sena utveckling orsakat en förändrad häradsin- 
delning, varigenom vissa av de medeltida häradsbildningarne 
uppgått i andra, medan åter nya uppstått i samband med 
odlingens framsteg. Av ,dessa senare räknades nämligen i 
det sextonde seklet det nuvarande Ölme ännu till Väse härad,3 
ock Nyed omtalas icke alls före 1500-talets senare hälft. 
Landet uppdelas emellertid som bekant även i sysslor, och 
dessa hava här haft större betydelse för den administrativa 
indelningen än häradena. Det bör emellertid framhållas,

1 Konung Sigismnnds fullmakt den 29 aug. 1598 för Brun Jöransson att i 
Sven Karlssons ställe vara fogde på Dal hade ingen påtöljd.

2 Se t. ex. D. 1, s. 26, noten 1.
8 Ölme omnämnes som självständigt härad i räkenskaperna första gången 

1570.

Allmän
översikt.
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att även sysslornas gränser varit mycket flytande, vilket 
synes bl. a. därav, att de numera äro ej mindre än fem, men 
på 1500-talet voro blott två. Aven mellan dessa båda ägde 
förskjutningar rum, vilka närmare framgå av redogörelsen för 
de olika fögderierna.

Enligt en undervisning om årliga räntan i vissa delar av 
Skara stift 1531)—40 bland samlingen av summaria i kammar
arkivet utgick skatten från större delen av Värmland dels i 
matgivupenningar,1 som utgjordes efter mantal av 499 V2 
skattebönder med ett öre av vardera, dels i oxar. Då de 
senare emellertid skulle anses värda 3 mark örtiger stycket, 
under förutsättning att de voro »gille», och detta sällan in
träffade (»som aldrig så gille äro»), måste dessutom »gillnings- 
penningar» erläggas, ehuru dessas belopp var ovisst och ox
skatten följaktligen icke heller lika år från år.2 I Alfdalen 
voro emellertid sistnämnda persedlar ersatta av s. k. oxdrivare- 
penningar, som betalades av 76 skattebönder med »en gammal 
örtug» av vardera. Dessutom kom härifrån skattelax, som 
härrörde från Värnhems och Gudhems klosters forna fisken 
i Klarälven, varjämte två skattebönder årligen levererade fyra 
mårdskinn. Slutligen voro utlagorna frän Värmlandsberg 
givetvis beräknade i järn enligt särskild skattläggning, och 
samma regler gällde för Varnums socken och Visnums gäll. 
Skattejärn utgjordes för övrigt även på några få andra håll 
av enskilda gårdar jämte övriga persedlar.

Hela Värmland, med undantag av Nordmark, som ännu 
räknades till Dal, och den östra bergslagsbygden, som före 
1545 dels hade egen fogde (F. 209), dels lydde under fogden i 
Arboga (F. 227), men från 1546 hitfördes, bildade ända till 
1550 ett enda förvaltningsdistrikt. Den äldste kände fogden 
i Värmland under nyare tiden är Sven K art, som utnämndes 
den 13 maj 1525. Han fick den 29 juni 1527 Svanskogs 
socken i förläning och behöll densamma till den 13 mars 1551, 
då den återkallades. Hans verksamhet blev emellertid snart

1 Matgivupenningarne erlades om vintern till fogden, »när han tingar». 
Från Alfialeii levererades emellertid dessutom sommarskattspenningar.

2 Enligt 1530— 31 års räkenskap uppbar fogden 126 oxar och. »på de oxar, som 
icke gille voro, på somliga ett öre, somliga två öre, somliga tre öre, somliga 
fyra, somliga sex», som tillsammans blev 67 Va mark ort., 3 öre och 7 penningar, 
»det är i danskt tal 90 Va mark danska 2 viter 1 penning». Samtidigt var 
priset för inköpta oxar ej mindre än 10 mark danska stycket (»för 14 oxar, 
som han köpt haver, stycket 20 [o: 10] mark danska, löper 140 mark danska»), 
vilket onekligen ställer gillningspenningarnes natur i en egendomlig dager.
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förlagd till Dal (F. 205), och i Värmland efterträddes han 
redan den 25 sept. 1525 av H enning Pedersson, som samma 
dag i personlig förläning emottog Fryksdals och A lf dals 
härad, för vilka han skulle vara skyldig att hålla fyra har
neskklädd a ryttare, men vilka voro kronan behållna 1530. 
För sitt fögderi fick han huvudkvitto den 24 juni s. å., men 
hade då redan lämnat sin befattning. Hans efterträdare 
emottog nämligen fullmakt den 3 okt. 1529, men blev ej länge 
kvar i tjänsten. Hed an den 14 sept. 1530 utsågs en ny fogde, 
B otv id  Larsson [Anckar], som stannade här ända till 1541, 
då han utnämndes till slottsfogde i Stockholm. Han behöll 
emellertid också efter denna tid sina förbindelser med Värm
land, där han i förläning emottog 1541 Älfdals och 1543 
Fryksdals samt den 16 maj 1546 även Nordmarks härad, vilka 
samtliga återkallades först efter hans död, de två förstnämnda 
genom k. brevet den 13 mars 1551. Från den tid Botvid 
Larsson var fogde i Värmland, finnas i behåll räkenskaper 
för ej mindre än sju år eller 1530—35 och 1540. Av de 
förra framgår, att Värmlandsberg och Visnums härad då till
hörde fögderiet. Några andra abalienationer omtalas ej, än att 
en icke namngiven socken 1533 var förlänt tillSalmoni Strand 
eller densamme, som 1529 varit riksdagsfullmäktig i Strängnäs. 
Ar 1540 hörde däremot efter vad redan omtalats Värmlands
berg (samt Visnums härad och Varnums socken) till Arboga 
län (F, 227), men endast lör årliga räntan (d. v. s. järnskatten), 
ty samma områden upptagas även i Botvid Larssons räkenskap 
för uppbörden av fodring och saköre. Samma blev förhållan
det under hans efterträdare, och det är alltså fullt riktigt, 
när länsregistret 1544 upptager ifrågavarande orter under båda 
fögderierna. Efter anläggning av Asphyttans hammare, som 
torde tillkommit vid mitten av 1540-talet1, var det emellertid 
icke längre nödigt att forsla järnet den långa vägen till 
Arboga, och en följd härav blev alltså, att fogden i Värm
land 1545 övertog redovisningen även för skattejärnet,2 i den mån 
detta ej omedelbart utsmiddes vid bruket, vilket gäller större

1 Se k. brevet den 24 mars 1545 (jfr. 13 okt. s. å.). Aspbyttans kostnads- 
räkning finnes bilagd Vg. bandi. 155U: N : 9, och hammaren var således då i 
gäng.

2 Enligt Västm. handl. 1544: N: 2 (avkortningen) hade omläggningen på
börjats redan detta år, så till vida som årliga räntan av det egentliga Värm
landsberg skalle redovisas av Erik Rolfsson (fogde i Värmland), men de s. k. 
Värmlands bönder (Visnums härad m. m.) av Nils Tulesson (fogden i Arboga).
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delen. Men 1549 tillsattes en särskild fogde vid Värmlands- 
berg (F. 209), som redovisat för järnskatten även under år 
1550. Följande år delades emellertid Värmland i två fögde
rier, och i det ena av dessa uppgick tills vidare även Värm
land sberg.

Tudelningen skedde på så sätt att en fogde tillsattes i 
Västersysslet och en annan i Österäysslet, men därvid är att 
märka, hurusom Alfdalen och Frybsdalen, som enligt 1544 
års länsregister räknades till Ostersysslet, nu fördes till 
Västersysslet, medan tvärtom Näs’ härad, som enligt samma 
källa varit en del av Västersysslet, icke desto mindre nu 
lades under fogden i Ostersysslet, varjämte till förstnämnda 
föjderi överflyttades Nordmarks härad, som förut ansetts 
tillhöra Dal.

Västersysslet. Vad då först beträffar V ästersysslet, behöll det sin 
ovannämnda sammansättning till 1598, då Alfdals härad 
utbröts och lades till ett fögderi, som dittills till sin huvud
sakliga del bestått av bergslagsdistriktet (F. 209). Men 1603 
bortföll även Fryksdalen och ersattes av Grums och Näs’ 
härad samt det nybildade Karlstads tingslag, vilka alltså 
då överflyttades hit från Ostersysslet, varjämte detsamma 
för en kort tid (1603—07) skedde med Alsters socken i Väse 
härad. Inom detta fögderi förekommo efter 1551 inga större 
förläningar, om undantag göres för Erik XIV:s regeringstid, 
då S igvard Kruse på grund av k. brevet den 19 aug. 1562 
innehade Nordmarks härad utom Silleruds socken, som jämte 
Gillberga och Långseruds socknar i Gillbergs härad enligt 
k. brevet den 21 febr. 1564 disponerades av ryttmästaren 
H arald Tordsson (f 1566). Till följd av k. brevet den 20 
juni 1624 avkortades dessutom 1624—29 Eskilsäters socken i 
Näs’ härad för O lof K ristoffersson  [av Forstena-släkten], 
vars sätesgård Gårstad, numera Rosenborg, ligger inom denna 
socken. Hela området i övrigt förpaktades den 23 maj 1622 
för ej utsatt tid till Peder Olsson, som dessförinnan varit 
fogde i samma distrikt, men upptagits till borgare i Karl
stad, för ett arrendebelopp av 7,271 daler 27 öre. Genom ett 
nytt kontrakt av den 4 maj 1621 fick väl samme arrendator 
prolongation för två år, men endast för en del av Västersysslet 
eller Näs’, Jösse och Nordmarks härad samt de tre socknar 
av Kil, som numera ingå i Karlstads tingslag. Ännu en 
gång fick han förlängning i juni 1626, men härom uppstod en
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tvist, som bilades inför ståthållaren Bo Ribbing på så sätt, att tre 
andra Karlstadsborgare, Sven Bengtsson, Måns Eriksson och 
Olof Eriksson, fingo övertaga arrendet av Jösse härad jämte 
de tre Kilsocknar ne, medan Peder Olsson förklarades be
rättigad att behålla återstoden (kammarrådets bekräftelse på 
denna uppgörelse är daterad den 5 dec. 1626). Den sistnämn
de blev emellertid ersatt för sin förlust därigenom att han 
den ' 17 febr. 1627 övertog arrendet jämväl av Gillbergs och 
Grums härad (F. 207), med vilka Näs och Nordmark således då 
sammanslogos. Det ovannämnda konsortiet fick den 19 apiil 
1628 prolongation för tre år på sitt kontrakt oförändrat. 
Efter denna tids utgång1 uppdelades även detta område den 
28 juni 1631, så till vida som Olof Eriksson ensam förpakta- 
de Grava socken, medan Måns Eriksson fick på sin lott 
Jösse härad jämte Karlstads och Hammarö socknar. Om Sven 
Bengtsson är då ej längre tal.

Fogdar dels i hela Värmland, dels efter 1550 i. Västersysslet 
hava varit:
Sven Kart, utn. 1525 V5 F . 206.
Henning Pedersson, utn. 1525 (Tab. 37—
Jöns Skrivare, utn. 1529
Botvid Larsson [Anckar], utn. 1530 ^ ...........................  1530— 1540
Amund J o n sso n .........................................................................  1541— 1542
Jon Jeppesson.............................................................................  1542— 1544
Erik R olfssou .............................................................................  1546— 1550
Söffrin Småsven, utn. 1551 f ............................................... 1551— 1552
Jöran Knutsson .........................................................................  1553— 1554
Peder Xilsson [Gyllenstråle], utn. 1555 | ....................... 1555— 1570
Jöran O lo fs s o n ......................................................................... 1571— 1572
Bengt Mikaelsson [P raetorius].............................................. 1573— 1597
Erik Rasmusson [A dlerberg]..................................................  1599— 1602
Jon Sonesson .............................................................................. 1603— 1609
Jon Skog.......................................................................................... 1610— 1615
Peder Olsson (arr. frau 1622; jfr. F. 2 0 7 )....................... 1616— 1626
Måns Eriksson m. fl. ( a r r . ) .................................................  1627— 1630

Till ovanstående fögderi hörde efter 1603 K arlbergs gård. Karlbergs 
Den hade grundlagts av hertig Karl i början av 1580-talet i särd- 
närheten av den köpstad, som 1584 under namn av Karlstad 
fått sina första privilegier, och var under de första årtiondena 
av sin tillvaro säte för fogden i Ostersysslet (F. 208). Under

1 Ett i kopieboken (KA.} infört kontrakt av den 4 juni 1629, varigenom 
Sven Pålsson skulle fått Jösse härad på arrende, torde aldrig haft någon 
påföljd.
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kungsgården omnämnas som ladugårdar dels Kroppekärr från 
1586, dels Våxnäs från 1604, men efter 1615 användes dessa 
gårdar icke längre i sådan egenskap.1 Karlberg utarrenderades 
den 7 jan. 1625 till Joen Knutsson och Sven Bengtsson, av vilka 
den senare var medlem av det konsortium, som året därpå 
tilltvang sig arrendet av den kringliggande trakten (se s. 185). 

Grillbergs och När Peder Olssons ovannämnda arrende första gången 1624 
^amnde^3 delades och han själv fick behålla blott ena hälften aV det 

område, som han tidigare förpaktat i dess helhet, bildades 
ett nytt arrendedistrikt av Grillbergs och Grums härad jämte 
Silleruds socken i Nordmarks härad, vilket enligt kontrakt 
av den 8 dec. 1623 för sex år mot en årlig avgäld av 2,714 
daler 1 V2 öre överläts till Kristoffer Andersson. Denne kvar- 
satt emellertid ej till kontraktstidens utgång, ty efter vad 
redan omtalats, övertog Peder Olsson detta arrende den 17 
febr. 1627, då han därmed förenade de delar av sitt förra 
distrikt, som han enligt kammarrådets brev den 5 dec. 1626 
förklarats berättigad att behålla, eller Näs’ och Nordmarks 
härad. För d^tta utvidgade område har han avgivit räken
skaper till och med 1630. Arrendatorer i detta distrikt voro
således:

F. 207. Kristoffer A n d ersson ................................................................  1624— 1626
(Tab. 39.) Peder Olsson (jfr F. 2 0 6 ) .......................................................  1627— 1630

Östersysslet. Från Östersysslet, som enligt vad vi sett 1551 omfattade den 
ojämförligt större delen av Värmland eller alla härad utmed 
Vänern och utefter Klarälvens båda stränder till gränsen 
emot Västmanland och Närke, utbröts 1557 Värmlandsberg 
till ett eget fögderi (F. 209), vilket likvisst icke längre som 
förut omfattade Visnums härad och Varnurns socken, ty dessa 
lydde fortfarande tills vidare under fogden i Östersysslet (F. 
208). Dennes distrikt minskades ytterligare under Erik 
XIV:s regering genom nedannämnda förläningar. Enligt 
k. brevet den 24 febr. 1561 uppbar sålunda Jöran Gera 
räntan från Kils och Väse (jämte Ölme) härad till och med 
1567. Näs’ bärad innehades vidare 1563 av Jöns Bonde, som 
torde avlidit i 1560-talets mitt, och efter honom 1566—68 av 
E sbjörn  Pedersson [Lilliehöök]. Men sedan hertig Karl

1 Genom änkedrottning Kristinas brev den 9 mars 1614 bekommo Karl
stads borgare Våxnäs’ ladagård mot skyldighet att årligen erlägga en och en 
halv läst osmundsjärn. Enligt samma brev skulle Kroppekärr därefter brukas 
av bönder.
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själv övertagit styrelsen av sitt hertigdöme, blevo alla större 
abalienationer bannlysta. I hela Värmland förekom under 
hans tid ingen enda förläning av den storlek, att däri ingick 
hel kyrkobocken, mer än den som förunnades Bo K ibbing 
enligt hertigens brev den 30 maj 1599 och som bestod av 
Södra Råda socken i Visnums härad. Den konfirmerades 
för övrigt 1613 av änkedrottning Kristina på hertig Karl 
Filips vägnar och behölls ännu 1630. Däremot skedde mellan 
de värmländska fögderierna åtskilliga regleringar, som närmast 
berörde Östersysslet. Av övergående natur var väl den för
skjutning, varigenom fogden i bergslagsdistriktet (F. 209) 
1570 övertog förvaltningen av Visnums, (Ölme) och Väse 
härad, ty under de närmast följande åren fanns i hela Öster
sysslet jämte bergslagen blott en enda fogde, och det kan 
alltså ej bliva tal om någon gränslinje mellan de förutvaran
de två fögderierna, som för övrigt 1573 var för sig återupprät
tades i deras förra omfattning. Men under det följande årtion
det bodde bergslagsfogden än på Asphytian i Fernebo, än på 
Bro i Ölme härad och längre fram även på Ny kroppa gärd, 
och ehuru han till det mesta svarat för årliga räntan av 
Värmlandsberg vid sidan av sin redogörelse för gårds- och 
bruksdriften, ingick uppbörden av den förra vissa år (1574, 
1580—82) i fogdens över Östersysslet räkenskap. Men 1598 
och 1599 var den sistnämndes distrikt inskränkt till endast 
Näs’ och Grums härad, medan allt det övriga tillhörde bergs- 
lagsfogdens område, och under de första åren av 1600-talet 
skedde flera omregleringar, som ånyo alldeles omkastade för
hållandet mellan de båda fögderierna. Östersysslets distrikt 
utvidgades till en början år 1600 med de tre socknarne i 
det n. v. Karlstads tingslag samt med Alsters och Fogelviks 
socknar i Väse härad, medan bergslagsdistriktet således kom 
att omfatta det egentliga Kils härad, Väsehärads socken 
jämte det nybildade Nyeds härad, vidare Ölme och Visnums 
härad samt Karlskoga ny upptagna bergslag, Fernebo härad 
eller det egentliga Värmlandsberg och dessutom Älfdals 
härad, som ditförts från Västersysslet. Men 1603 samman- 
slogos de båda fögderierna till ett enda, som dock icke full
ständigt omfattade de områden, som ingått i de förra. Grums 
och Näs’ härad samt Karlstads tingsläg överflyttades näm
ligen samtidigt, efter vad som framgått av redogörelsen för 
Västersysslets fögderi, till detta. Sedan en mindre gräns-
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reglering skett 1608, då Alsters socken definitivt överfördes 
till Östersysslet, förblev det sistnämnda oförändrat till peri
odens slut. Hela området utarrenderades den 23 maj 1622 
för tre år till ett konsortium av göteborgska borgare, Sa
muel Lott och Jan van Yossel, jämte medintressenter, vilkas 
representant på orten var Gilius Spiksmed. Kontraktet, enligt 
vilket arrendebeloppet var 9,863 daler 14 § öre, förlängdes 
tid efter annan, varvid flera nya namn omtalas på andra 
bolagsmän. Den 9 augusti 1623 gjordes sålunda en uppgörelse 
på lika vilkor med den ovannämnde Jan van Vossel och hans 
broder Jakob jämte medintresserade, den 5 april 1625 pro- 
longerades denna överenskommelse med Jan van Vossel och 
konsorter för sex år, ehuru den tidigare bestämda kontrakts
tiden ej utlupit, och på samma sätt kom den 28 jan. 1629 
ett avtal till stånd med samme man och Gottfrid van Wach- 
tendungk rörande, leverans av två tusen harnesk, för vilka 
de skulle äga att taga betalning genom avdrag på deras 
arrende för Östersysslet. Det torde vara tydligt, att den 
ena kontraherande parten alltjämt var samma bolag, vare 
sig några dess medlemmar växlat eller ej.

Fogdelängden i Östersysslet efter 1550 upptager följande 
namn:

F. 208. Harald Lake, utn. 1551 y . . .
(Tab.37—39.) Långe Måns [Siggesson]..................

Olof Stake, utn. 1554 -[§ . . . .  
Måns Kuutsson [Roos]1 (jfr F. 220) 
Anders Arvidsson (jfr F. 209) . .
Anders H ansson ................................
Lasse Larsson2 ................................
Ambjörn Jonsson................................
Lasse Andersson................................
Måns Andersson3 . . . . . . . .
Nils A n d ersson ................................
Gerdt Andersson................................

. Jon S onesson .....................................
Nils Nilsson (jfr F. 209) . . . .  
Jon Olofsson (jfr F. 209) . . . .  
Jöns Bock [till Solberga] . . . .  
Jan van Vossel m. fl. (arr.) . . .

..................................... 1551— 1552

..................................... 1553— 1554

..................................... 1555— 1561

....................................  1562— 1570
..................................... 1571
..................................... 1572— 1579
..................................... 1580— 1584
..................................... 1584
. . ............................  1585— 1586
..................................... 1587— 1590
..................................... 1591 —  1592
..................................... 1593— 1598
..................................... 1599— 1602
.........................................  1603
..................................... 1604— 1605
..................................... 1606 — 1622
. . . : ..................  1622— 1630

1 Enligt landskapens register skulle Måns N ilsson  hava varit fogde 1570, 
men skäl finnas att antaga felskrivning för Måns Knutsson. Räkenskaper 
saknas. Jfr Fernow , Beskrifning öfver Wärmeland (1773). s. 482.

2 Hans räkenskap för 1584 omfattar endast Bro gård och bruk.
3 Var 1585— 86 gårdsfogde på Karlberg.
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I  ovanstående framställning har redan berörts de växlande 
gränserna för det fögderi, vars kärna utgjordes av Värmlands- 
berg. En särskild fogde omtalas där redan 1525, då Björn 
Pedersson utsågs till innehavare av denna befattning. Han 
deltog som representant för orten i Västerås’ riksdag 1527, 
men redan före 1530 hade hans fögderi uppgått i den 
större förvaltningsenhet, som då omfattade hela Värmland 
(F. 206). En del av skattejärnet gick dock redan vid mitten 
av 1530-talet i form av leverans till Arboga, och 1540 fick 
därvarande fogde (F. 227) även själva uppbörden om händer, 
till dess att uppkomsten av hamrar inom det värmländska 
bergslagsdistriktet möjliggjorde järnets förädling på stället. 
Härav blev en följd, att Arbogafogdens befattning med Värm- 
landsberg upphörde, och 1545 tillhörde det sistnämnda ånyo 
det värmländska fögderiet. Troligen fanns dock redan från 
samma tid en bruksfogde vid Asphyttan, och denne uppbar 
åren 1549—50 skattejärnet från hela bergslagsdistriktet, till 
vilket då räknades även Varnums socken och hela Visnums 
härad samt ett par kronobönder i Kil. Genom k. brevet den 
5 jan. 1551 fick emellertid Erik Rolfsson (F. 206) befallning 
»att kännas vid Värmlandsberg från Jöns Olsson», och kort 
därpå eller i februari samma år uppgick denna landsdel i det 
då nybildade Östersysslets fögderi (F. 208), varifrån det ånyo 
utbröts först 1557. I det fögderi, som då nybildades, var 
Asphyttan alltjämt medelpunkten och fogdens säte* och de 
räkenskaper, som finnas i behåll därifrån för spridda år, om
fatta endast bruksdriften. Av motsvarande redovisningar för 
Östersysslet finner man också, att det underliggande distrik
tet ej längre sträckte sig utanför det nuvarande Fernebo härad. 
Från senare hälften av 1560-talet saknas för övrigt räken
skaper även för Asphyttan, och under de första åreu av 
1570-talet växlade förhållandena år från år (jfr F. 208). Ge
nom kontrakt den 16 juli 1572 utarrenderades för övrigt så
väl Asphyttan som kringliggande bygd (Fernebo socken) till 
Welam de Wijk, som dock här representerades av förvaltare 
(Woldemar Wichman och Hans Gollenow). Ehuru uppgö
relsen avsett en arrendeperiod av fyra år, blev i själva ver
ket förpaktningstiden avsevärt kortare och räckte blott från 
tillträdesdagen den 8 sept. 1572 till den 12 dec. 1573. Föl
jande år fanns ånyo en hertiglig fogde vid Asphyttan, som 
från 1575 även hade uppbörden av skattejärnet. Sedan Bro

Värmlands'
berg.
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gård (1573) blivit uppbyggd i närheten av Varnums kyrka, 
flyttade emellertid fogden dit 1575, men detta gjorde i övrigt 
ingen skillnad på hans distrikt, ty socknarne i Ölme härad 
voro fortfarande skattepliktiga i Östersysslet, till vilket för 
övrigt hela bergslagen räknades i början av 1580-talet, om 
undantag göres för de enskilda bruken. Dessa blevo eljest 
från samma tid flera till antalet, sedan dels driften vid Horn
kulla silvergruva utvidgats, dels Ny kroppa gård anlagts och 
blivit medelpunkten för åtskilliga industriella verk. Vid den 
förstnämnda fanns åren 1584—87 en särskild fogde (F. 210), 
men eljest lågo alla de nämnda gårdarne och bruken under 
samma förvaltning, till vilken från 1584 ånyo räknades även 
det teritoriella bergslagsdistriktet. Att detta vid tiden om
kring sekelskiftet betydligt utökades genom hitläggning av 
åtskilliga andra härad, av vilka Karlskoga tillsammans med 
Varnums skogsbygd omtalas första gången på 1580-talet,1 och att 
detta område lo'03 i sin helhet uppgick i Östersysslets fögderi, 
har redan omtalats. Efter samma tid kvarbodde väl under 
några år en gårdsfogde på Nykroppa, som till en början på 
grund av ett slags arrendekontrakt för egen räkning innehade 
även Asphyttans hammare,2 men efter 1606 omtalas icke heller 
denne, ehuru en skrivare vid bruket efter 1609 hade viss 
andel i uppbörden av skattejärnet,3 och detta förhållande 
räckte sedan, till dess att arrendetiden begynte 1622.

1 I  hela detta område funnos enligt Yg. handl. 1600: N. 14 endast tre krono- 
hemman, en kyrkolandbo, fem arv- och egna hemman och fem fräl segår dar. 
Alla övriga jordlotter innehades av åtta nybyggare och 48 torpare, av vilka 
senare ej mindre än 34 besutto s. k. halva torp, vilket givetvis får tolkas som 
bevis för odlingens sena tillkomst. Nybyggen på Karlskoga (Myckleboda och 
Bodarne) omtalas tidigare i räkenskaperna lör Närke. Se t. ex. Söderm. handl. 
1580: N. 18, och jfr Noraskogs arkiv, Bd 2 |1893— 95): s. 423 11‘., enligt vilken 
källa överliyttningen skall hava ägt rum 15s3.

2 Enligt hertig Karls öppna brev den 28 aug. 1602 uppläts Asphyttan åt 
Anders Richardsson, som åren 1603 och 1604 var fogde på Nykroppa, och 
Fredrik Stefansson mot skyldighet för dem att årligen i avgäld betala fem 
skeppund stångjärn.

3 1 Vg. handl. 1609: N. 14 är under förminskningen anmärkt, att bergsmän
nen enligt K. Maj:ts brev och ordning därefter skulle utgöra tioudejärn och 
skrivaren vid Nykroppa göra besked för bergslagen. Till följd härav redo
gjordes ej längre i Jöns Bocks egen räkenskap för skattelandgillet och gen- 
gärdsjärnet m. m. från Fernebo socken, som från 1610 även är utesluten ur 
ränteläugden. En tiondelängd är i stället bilagd Nykroppa räkning. Ehuru 
denna att döma åtminstone av Yg. register alltjämt åtföljde redovisningen 
för Östersysslet, bildade således bergslagen på sätt och vis en särskild förvalt
ningsenhet även åren 1609— 21 och har så betecknats på Tab. 39. Utdrag av 
räkenskapen för Nykroppa 1613, ställd i Jöns Bocks namn, äro tryckta av 
Jonas Hallenberg i Svea rikes hist. under kon. Gustaf Adolf den stores re
gering, Bd 2 (1790): s. 8 8 6 -8 8 9 .
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F og d a r  v id  V ärm landsberg hava va rit :
Björn Pedersson [BååtJ, utn. I5252g5 ................................  F. 209.
Jöns O lsson..................................................................................  1549— 1550 (Tab.37—39.)
Per Arvidsson [Roman-StjerncrantzJ..................................... 1557
Nils S m e d ..................................................................................  1558— 1566
Anders Arvidsson (jfr F. 2 0 8 ) ..............................................  1570
Welam de Wijk ( a r r . ) ............................................................ 1572 — 1573
Tönnes K arlsson .........................................................................  1574— 1583
Lars Larsson1 ..............................................................................  1584
Hans P e rsso n .............................................................................. 1584— 1586
Karl Jönsson2 ..............................................................................  1587— 1593
Soffrin G öther.............................................................................. 1594— 1596
Niklas Nilsson (jfr F. 2 0 8 ) ..................................................  1597— 1602
Anders Richardsson......................................... ........................... 1603— 1604
Jön Olofsson (jfr F. 2 0 8 ) ....................................................... 1605— 1606

D e ovannäm nda fogdarne v id  H ornkulla  silvergruva voro:
Lars Eriksson ..............................................................................  1584— 1585 F. 210.
Karl Jönsson (jfr F. 2 0 9 ) .......................................................  1586— 1587 (Tab. 38.)

XII. Arv och eget.

Gustaf I ägde inga som helst gods i Västergötland, innan 
han genom processen med frn Ingeborgs arvingar 1528 bekom 
sju hemman, alla belägna i Vadsbo härad utom ett, som låg 
i Mark. Tillsammans bildade de det s. k. Horns rättaredöme, 
som lydde under landbofogden i Östergötland (F. 121). Men 
1540 hade hemmanen i den egentliga västgötabygden ökats 
till 27, som voro delade mellan Horns ock Götavi rättaredömen, 
och dessutom hade förvärvats tio gårdar i Värmland (Stav- 
näs’ rättaredöme) samt elva hemman i Halland, som tillhört 
Sten Sture d. ä., men belagts med kvarstad av danska rege
ringen, till dess de vänliga förbindelserna rikena emellan i 
samband med. grevefejden givit Gustaf I tillfälle att återbörda 
dem.3 De sistnämnda (Vadsgårds rättaredöme) omhänderha-

1 Lars Larsson var endast gårdsfogde vid Bro.
2 För Gullspångs hammarsmedja avgåvos åren 1585— 87 särskilda räken

skaper av Mäster Jakob Hammarsmed (bl. Bergverkshandl. KA.)
3 De av Sten Sture ägda gårdarne voro blott tio. Han köpte dem onsdagen 

näst före Bartobunei dag 1492 uv Jöns Erikssou [Rosenstråle] i Sonstorp ä 
vapn. Av Kristiern ll l :s  brev S. Egidii abbatis dag 1537, varigenom han 
överlät samma gårdar (men till ökat antal av elva) till Gustaf I, finner man, 
att de som förbrutna gods försålts till enskilde av danska kronan, som åtog 
sig att giva desse ersättning för deras förlust. —  Under 1600-talet blevo samma 
hemman (14 stycken) ånyo föremål för diplomatiska förhandlingar, emedan 
Kristiern IV  tillerkänt konung Sigismund rätten att uppbära dera.s ränta och 
därför förvägrat Gustaf II Adolfs fogde att taga befattning med dem. Se 
kammarregistr. 1 aug. 1620 (brev till Nils Stjernsköld)..
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des till en början av fogden i Mark (F. 183). I mitten av 
1540-talet tillväxte emellertid arvgodsen i det västgötska di
striktet ytterligare, huvudsakligen genom flera »gåvor», av 
vilka några med betydlig omfattning,1 men även genom köp 
och upprepade sakfall, som råkade bliva ovanligt talrika vid 
samma tid. Redan 1545, då komplexen vunnit en omfattning 
av 88 hemman, bland dem Orreholmens huvudgård, som under 
medeltiden tillhört Skara domkyrka, ansågos egendomarne kräva 
en bättre tillsyn än den, som kunde utövas från det avlägsna 
Östergötland, och en särskild fogde tillsattes därför nämnda 
år, sam skulle svara för arv och eget i Västergötland, Värm
land, Halland och Dal. Vid haivsekelskiftet (1549) hade 
denne under sin förvaltning över ett hundratal gårdar, för
delade på följande sätt:

Rättaredömen Härad Antal landbor

H o r n ............................................. Vadsbo m. fl...........................  . 23

Ö ja ................................................. Vartofta........................................ 17

Korpeboda.................................... K i n d ............................................. 5

H a lla ............................................. G ä se n e ........................................ 6

K ilanda........................................ A le ................................................. 29 80
N ä s ................................................. Gillberg (Värmland) . . . . 6

H a rd s m o .................................... » 7

V ik ................................................. > 6 21
V ad sgård .................................... H alland........................................ 12

Summa 118

Under 1550-talet mer än tredubblades hemmantalet. Detta 
skedde här förhållandevis i större utsträckning än i övriga 
landskap genom byten och köp,2 som i synnerhet under 
Gustaf J:s sista levnadsår fingo betydande omfattning, och

1 Fru Ebba (Vasa) skänkte konungen 1545 ej mindre än 19 gårdar i Väster
götland och Värmland, Kristoffer Andersson s. å. tre och herr Lars i Floby 
fem, av vilka tre på Dalsland, o. s. v.

2 Bland dessa lörtjänar anföras den uppgörelse, som kom till stånd 3 aug. 
1560 med Gustaf Johansson [Tre rosor] och varigenom denne mot bvte med 
åtskilliga gårdar i Järpås gäll till konungen överlät Gamlegården [i Tuna- 
hohn] samt Haller och tre andra gårdar i Ullarve socken (Vadsbo härad). 
»Gamlegården kallas nu Marieholm och på Hallers ägor bygges nu Mariestad» 
heter det i en anteckning från 1560-talet. Genom k. brevet 25 mars 1562 hade 
dock ersättningen för samma byte bestämts annorlunda och utgjordes då av Sjö 
i Holms socken samt en gård i Gamla Haga i Svinnegarns socken (Uppl.)
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t. o. m. utsträcktes till »Norges land», vilket här betyder Bo
huslän, men även de andliga stiftelserna fingo givetvis i någon 
mån lämna sin tribut. Vadstena och Alvastra kloster bidrogo 
sålunda med respektive elva och fjorton hemman, och även av 
Eskilstuna klosters utgods funno fyra gårdar nåd för konungens 
ögon,1 men av de egentliga västgötastiftelserna kom påfallande 
litet att införlivas med arv oeh eget, vilket kan hava berott 
på svårigheten även för den djärvaste fantasi att inskriva 
detta landskaps framfarna adel på konungens stamtaflor. En 
följd av förvärvens natur blev, att jämförelsevis föga bortgick 
under Erik XIV:s tid i form av kronans återkrav.2 Däremot 
bortskänkte denne konung en mängd hemman (1566 ej mindre 
än 73 till åtta olika personer), men detta oaktat funnos vid 
1572 års skifte 219 hela gårdar till delning. Av dessa veder
kände hertig Karl ett sextiotal, som lågo inom hans fursten - 
döme, oeh återstoden delades ungefär jämnt mellan houom och 
Johan III.

Ända till 1570-talets början hade landbofogdens distrikt 
varit oförändrat. En delning var visserligen igångsatt 1560, 
då Truls Marbos förvaltningsområde inskränktes till Skara
borgs län och Värmland, medan en annan fogde (Olof Jönsson) 
blev utsedd att övertaga vården om arv- och egnahemmanen 
i Älfsborgs län (jämte Halland, Bohuslän och Dalsland), för 
vilka (till ett antal av 130) han även avgav årets räkenskap, 
med redan 1561 återställdes den gamla ordningen och Truls 
Marbo fick igen hela sitt tidigare fögderi oavkortat. Efter 
skiftet 1572 lades den kungliga delen av arvgodsen, som hu
vudsakligen låg inom Vartofta, Skånings och Gudhems härad, 
under förvaltning av fogdar i än det ena, än det andra hära
det, till dess att hemmanen 1585 fördelades allt efter belägen
heten på de olika territoriella fögderierna. De halländska 
gårdarne, som även fallit på konungens lott, omhänderhades 
dock av fogden i Mark (F. 183).

Landbofogdar (1545—85) voro:
Olof J ö n s s o n .................. • ........................................................  1545— 4549 F. 211.
Arvid Skrivare........................... ...........................■ ...................  1550— 1556
Truls Marbo................................................................................... 1557— 1565
[Olof Jönsson (se ovan i t e x t e n ) ................................ånyo 1560]

1 Jfr k. brevet 7 april 1527, enligt vilket ett utbyte av dessa gods mot 
gårdar i Uppland ifrågasattes.

2 Samtliga landbönder (19) i Sävedals härad, vilkas hemman ansågos vara av 
krononatur, och som legat under Lödöse stad, blevo 1562 återställda till denna.

13— 1S2356. Meddel. från Riksarkivet 2: 6. Almquist, Lokalförvaltningen, D. 2.
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Hertig Karls 
aT vgods.

Hertig 
Johans av 

Östergötland 
arvgods.

F. 212.

Biskopsbor
det.

Olof Nilsson................................................................................... 1566
Per Jönsson................................................................................... 1567
Måns Persson (jfr F. 186 ocli 2 1 9 ) ..................................... 1569— 1575
Lasse Matsson (jfr F. 1 9 3 ) ................................................... 1576 — 1578
Nils Persson (jfr F. 1 9 3 ) ...................................................... 1579— 1584
Måns Persson (jfr F. 1 8 6 ) ......................................... ånyo 1585

Hertig Karls arvgods i hela Västergötland (och således 
också i de härad, som tillhörde furstendömet) förvaltades till 
och med 1578 av hans landbofogde i Östergötland (F. 123). 
Från 1579 övertogs deras vård av hertigens fogde i Vadsbo 
(F. 202), och denne behöil de landbohemman, som voro be
lägna inom detta härad, när övriga västgötagods 1584 lades 
under fogden i Valle (F. 200), som fortfor att redovisa för 
dem under Karl IX:s återstående livstid.

För hertig Johans av Östergötland arvgods i Västergötland 
redovisade från och med 1605 en fogde, som därjämte hade under 
sin förvaltning hertigens landbohemman i Småland (F. 212). 
Sedan detta fögderi 1613 sammanslagits med hertigens land- 
bofögderi i Östergötland (F. 124), utbröts Västergötland 1614 
och fick därefter en egen fogde. Gårdarnes antal var 86, av 
vilka dock 17 voro arv på mödernet efter morbrodern Axel 
Johansson [Bielke] (f 1597), och dessa tillhörde således ej de 
gustavianska arvgodsen i egentlig mening. Efter hertig Jo
hans död 1618 förvaltades godsen, som då minskats till 55 
hela och 13 halva gårdar, till och med 1621 dels för konung 
Gustaf Adolfs räkning av Krabbe Andersson, dels för hertig 
Karl Filips av dennes fogde i Valle härad (F. 200).

Fogdar voro:
Axel D r a k e .............................................................................. ....  1605— 1611
Sven Mårtensson.........................................................................  1612
Jöns Pedersson (jfr F. 1 2 4 ) .....................................................1613— 1614
Jon Håkansson......................................................................... ....  1614— 1618
Krabbe Andersson 1 „ ^
Anders Svensson (jfr F. 200)

XIII. Kyrkogodsen.

Genom ett k. brev, daterat den 24 aug. 1527, bestämdes, att 
electus i Skara tills vidare, med undantag av Leckö slott och 
därunder liggande landbohemman på Kållandsö, skulle behålla 
biskopsbordet mot en taxa, som för 1528 fastställdes till ett
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tusen mark danska. Därjämte skulle han äga rätt att fort
farande som dittills uppbära dels biskopssaker och gästning 
över hela stiftet, dels fodringen av kyrko- och prästlandborna# 
Därifrån undantogos dock enligt ett nytt kontrakt den 8 aug. 
1528 de av dessa persedlar, som inkommo från Älfsborgs län, 
Vadsbo härad och Värmland.

Samma dag, som den förstnämnda överenskommelsen skedde, 
kom en uppgörelse till stånd med domkapitlet rörande in
komsten av prebenden och kyrkor, som lämnades orörd, sedan 
kapitlet visat sig villigt att vara konungen till nöjes med en 
hjälp till rikets behov. Men sedan biskop Magnus Haraldsson, 
som deltagit i västgötaupproret, rymt till Danmark 1529, an- 
nullerades den stadga, som denne fått sig beviljad, och samma 
år på hösten tillsatte Gustaf I fyra biskopsfogdar, av vilka en 
till distrikt hade Älfsborgs län (F. 216), medan de tre övriga 
hade sin verksamhet dels i Mark1 (F.215), dels i Vartofta2 (F.213), 
dels även i Vadsbo3 (F. 217) jämte kringliggande härad.4 I 
Värmland och på Dal övertogo samtidigt häradsfogdarne de 
funktioner, som annorstädes ålågo biskopsfogdarne. Skara stad, 
som ditintills varit förlänt till biskopen, mot skyldighet likvisst 
för denne att inleverera årliga skatten (50 mark) till kronan, 
lades samtidigt under den kunglige fogden på Leckö, men 
blev efter valet av ny biskop med samma förbehåll överlämnad 
till denne genom ett formligt kontrakt den 15 febr. 1530. Detta 
innehöll i övrigt de närmare villkoren för M:r Svens under
håll, vilka voro åtskilligt strängare än för hans företrädare. 
Han skulle visserligen liksom denne få behålla hela tionden 
och alla biskopslandbor utom de under Leckö belägna samt 
biskopsfodringen av prästerskapet och av sina egna land
bönder, men taxan var höjd till 1,200 mark danska, och av 
de biskopliga sakörena ägde han uppbära blott en del, medan

1 Anders Bengtsson redogjorde enligt den tevarade räkenskapen för Mark, 
Kind, Veden, Gäsene och Bollebygd.

2 Enligt den bevarade räkenskapen hörde till Anders Skrivares fögderi 
utom Vartofta även Gudhem, Kåkind, Valle, Bedväg, Erökind, Ås och Mo 
härad.

3 Enligt den bevarade räkenskapen omfattade Aorvid Månssons fögderi utom 
Vadsb.o även Kinne, Kålland, Skåning, Viste och Åse.

4 Två av de utnämnde eller Anders Bengtsson och Arvid Månsson hade tidi
gare varit i samma egenskap . anställda hos biskopen. En tredje av dennes 
fogdar vid namn Olof Jönsson inträdde likaledes i konungens tjänst, men kom 
ej till användning i sin förutvarande befattning. Den nyutnämnde biskopsfogden 
i Älfsborgs län var Karl Skrivare, som dessförinnan en kort tid varit ko
nungens biskopsfogde i Östergötland (se om honom D. 1: s. 381).
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de övriga skulle tillfalla kronan och redovisas av de kungliga 
fogdarne. Härigenom blev det nödigt att behålla dessa senare 
vid deras tjänster, och detta skedde också åtminstone delvis. 
I Yartofta distrikt utnämndes sålunda en ny biskopsfogde den 
9 febr. 1533, och den 24 febr. 1534 gjordes med honom ett 
kontrakt, enligt vilket han för sakörena inom sitt fögderi 
skulle i taxa utgiva årligen 36 oxar, som borde avyttras i 
Danmark. Hans efterträdare fick fullmakt den 31 jan. 1536 
och kvarstod i tjänsten ännu 1540. Genom k. brevet den 18 
juni sistnämnda år1 blevo biskopsstolens landbor i hela Skara 
stift indragna till kronan och lades då under ovannämnde 
fogde, som därjämte skulle svara för vakanta prebenden och 
för Höjentorps gård (jfr F. 201). Biskopslandbojna voro vid 
samma tid fördelade i nitton rättaredömen, vartill kom ett min
dre antal spridda gårdar, som tillsvidare ej tillhörde något 
visst rättaredöme. Enligt Skara stifts tryckta kyrkliga jorde- 
bok 1540, jämförd med fogderäkenskapen för samma och 
följande år, hade dessa rättaredömen nedanskrivna omfattning 
och belägenhet:

Rättaredömen Härad Socknar Antal
landbor

Eriksberg . . Gäsene . . . Eriksberg........................................
■

9 :

Molla . . . |
> . . .

Å s ..................

M o l l a .............................................

'Fenneslunda................................

7

1 8 :

Long • • • j Barne . . . .  
Skåning . . .

Long.................................................

Ljung och A s a k a ......................

7

2 9 .

Baljered . . . Viste . . . . Levene (7) och Flakeberg (4) 11 1

Mellby . . . Kålland . . . Mellby (1) och Sunnerberg (4) 5

Husaby . . . Kinne . . . . IHusaby (16), Fullösa (5), Käll- 
\ by (2) och Medelplana. . . I 24

.Fjällåker . j Valle . . . .  
Gudhem . . .

B o lu m .............................................

H ornborga....................................

3

8 11
Sjögerstad . . » . . . S jögerstad .................................... 7

Biskopstorp . > . . . /Falköping (7), Friggeråker (2), 
\ Segerstad (2)och Högstena (2) } 13

Transport ‘ 97

1 A njotj, Svenska kyrkoreformationens hist., Avd. 2 (1850): s. 142, uppgiver 
brevets datum till 12 juni 1540. Vid citat härav råkar F orssell, a. a., s. 161, 
att i stället sätta 12 juli. *Originalet i RA., tryckt i Grust. I Reg., har den i 
texten angivna dagbeteckningen.

XIII. Kyrkogodsen (F. 213— 220). 197

Rättaredömen
*

Härad Socknar Antal
landbor

Transport 97

Dimbo . . . Varto fta . . . /Dimbo (11), Åsled (3, och Få- 
\ gelås ( 2 ) .................................... 1 16

Vårnb . . . . Kåkind . . . V å r n b ............................................. 11

Gullsäter . . Vadsbo . . . Björsäter........................................ .• 9
Björsäter . . > . . . » > ........................................ 6

Torsö . . . . » . . . Torsö ............................................. 36

Hova . . . . » . . . H o v a ............................................. 4

Jula.................. » . . . /TJllervad (8), Färed (4),Leksberg 
\ och E kb y................................... } 14

Odensåker . . . . . O densåker.................................... 8

Yttersöra . . » . . . Berg .............................................
1

4

Årås . . . . » . . . Amnehärad....................................

* Visnum . . . K i l ................................................. 4 5

Summa1 210

Fögderiet minskades 1543, då Höjentorp jämte dess landbor 
bildade ett särskilt gårdslän (F. 201), och sedermera genom 
förläningar. Till följd av k. brevet den 2 aug. 1545 bekom 
nämligen f. d. befallningsmannen på Gripsholm, Peder Lars
son, Arås’ rättaredöme,2 och samma år innehade en borgare i 
Skara vid namn Peder Skrivare Gullsäters rättaredöme. Sist
nämnda abalienation revocerades dock före 1550, då emellertid 
ett annat rättaredöme eJler Levene befinnes förlänt till fru 
Anna Clemetsdotter [Hogenskild] till Åkerö. Ä  andra sidan 
ökades antalet biskopslandbor 1547 till 216 och 1550 till 218,' 
varjämte fogden under loppet av 1540- och 50-talen fick under 
sin förvaltning det ena prebendet efter det andra, allt efter 
som dessa återföllo till kronan från enskilde förläningstagare

1 Till denna summa, som överensstämmer med Â g. handl. 1540: N. 2 och 
1541: N. 4, böra läggas fyra landbor i 1'ågelås’ socken (Arartofta, n. m. Kåkinds 
härad) och en i Skeby socken (Kinnefjärding), som ej tillhörde något särskilt 
rättaredöme. Enligt den kyrkliga jordeboken, som följts av F orssell i a. a., 
var antalet 212 landbor (jämte 19 torp). Skillnaden är beroende på en genom
gående omläggning av flertalet rättaredömen, inom vilka hemmantalen stundom 
växla högst betydligt. Hova uppgives sålunda i sistnämnda källa hava haft 
15 lantbor istället för de fyra, som omnämnas här ovan, medan Biskopstorp 
uppgives haft blott åtta (istället för tretton) o. s. v. Från 1545 tillkommer 
Bårstorps rättaredöme i Ale härad med fem landbor.

2 I Gust. I Reg., D. 17: s. 465, har Arås återgivits med »AVäss».
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eller avlidne kapitelledamöter (jfr nedan och se Tab. 40), så 
att fogden till sist disponerade över de allra flesta av kapitel
godsen vid sidan av biskopsbordet. Till följd av brandskada 
på 1550-talets handlingar äro detaljerade underrättelser för 
detta årtionde svåra att inhämta, men så mycket framgår lik
väl av de bevarade resterna, att fogden då dessutom redogjorde 
för en del klostergods.

Vad då först beträffar kapitelgodsen, hade dessa till att 
börjå med i stort sett fått behållas av klerkeriet1 mot 
erläggandet av en taxa, som den 2 febr. 1534 nedsattes till 
sexton tunnor smör. Samtidigt bestämdes dock, att biskopen 
skulle njuta inkomsten av ej blott domprosteriet, som han 
tidgare innehaft allt ifrån 1527, utan även fem namngivna 
prebenden (Salaby övre, S:ti Petri Ludosiensis, Jersyssla 
nedre, Unnaryd och Lagmanstorp), vilka ej ingingo i förenämnda 
uppgörelse med kapitlet, utan för vilka en ärlig penningav- 
gäld fastställdes (för alla tillsammans 137 mark danska). 
Rörande sex av de övriga2 fastslogs, att de skulle förbliva 
»residentiales» vid domkyrkan, och att vid blivande vakanser 
biskopen skulle äga rätt att utnämna efterträdare till de av
gångna prebendaterna (k. brevet 10 febr. 1534). Alldeles så 
skulle det emellertid icke gå till i verkligheten. Före 1540 
hade biskopen själv gått i mistning av de honom anslagna 
kyrkogodsen så när som på preposituren, och att utnämnings- 
rätten till ■ de Övriga, i den mån de alls kommo de andlige 
tillgodo, låg i konungens händer, framgår av tydliga exempel .3 
Icke desto mindre fanns 1540 fortfarande i kapitelledamö
ternas besittning flertalet, prebenden och märkligt nog betyd
ligt flera än de, som utlovats i 1534 års brev. Av hela anta-

1 Se dock Gust. I Reg., D. S: s. 221, där ett k. brev av 15 maj 1533 är 
infört, enligt vilket konungen befallde biskopen ocb kapitlet att redan då 
uppbära räntan »Hans Nåd till godo» från de prebenden och kanonier, som 
innehades av vissa kyrkoherdar på landsbygden, emedan dessa borde åtnöjas 
med sina gäll.

2 Av dessa sex eller ärkedjäknedömet samt Martini, Erasmi, Elena?, Petri 
och Trinitatis prebenden är det sistnämuda ej identifierbart med något av 
dem, som redovisas 1540.

8 Se exempelvis konungens kollationsbrev den 15 sept. 1538 för herr Bengt 
på prebenda Helena?, och den 23 juli 1537 för David Conradi på prebenda 
JBrynolphi. Jfr också Gust, 1 Reg., D. l l :s /  166, noten, där en anteckning av 
biskop Sven är avtryckt, enligt vilken konungen givit muntlig befallning, att 
landgillessmöret 1537 från domprosteriet och vakanta prebenden, i likhet med 
vad som skett föregående år enligt k. brevet den 17 juli 1536, skulle tillhanda
hållas Lasse Skrivare i Lödöse för att »vändas i penningar Hans Nåde till 
godo på räkenskap». Den omnämnde Lasse Skrivare hade själv enligt k. bre
vet den 18 mars 1536 ett ej namngivet prebende (Olai Ludosiensis) i förläning.
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let prelaturer och prebenden, som funnos kvar 1540,1 eller 23, 
voro nämligen blott tre (dekanatet samt preb. Saleby och Lag- 
månstorp)2 indragna till kronan och två (preb. Olai Ludosi
ensis och Gertrudis) disponerade av konungen såsom förlä- 
ningartill lekmän, under det att ej mindre än aderton hade and
liga innehavare. Rörande de flesta av dessa kunna även pre
bendaterna namngivas, och sannolikt sutto sedan samma män i 
regel kvar vid inkomsterna ända tills dessa vederkändes av 
kronan. Blott rörande några få känner man nämligen, att 
de efter uppkommen vakans ånyo överlämnats åt enskilde. 
Helt naturligt kom på detta sätt hemfallet att ske mycket 
ojämnt, och några prebenden befinnas också blivit vederkända 
av fogden först på 1550-talet. Men enligt k. brevet den 6 
dec. 1556 skulle då återstående «residentes» i Skara, av vilka 
utom biskopen blott två omtalas, underhållas genom visst 
tiondeanslag, och efter samma tid voro alla prebenden kronan 
behållna utom ärkedjäknedömet, som då disponerades av bisko
pen, och ett prebende, som tidigt anslagits till Skara hospital.

Kännedomen om omfattningen och belägenheten av kapitel
godsen kan nås på olika vägar. Gustaf I infordrade 1540 
noggranna uppgifter rörande bl. a. deras ränta, och den längd, 
som med anledning härav upprättades, ingår i Västerg. handl. 
1540: N. 14, vilken av Ödberg under titeln Skara stifts kyrk
liga jordebok utgivits av trycket (1899). Då emellertid i 
denna källa intet förmäles om de olika gårdarnes belägenhet 
i härad och socknar, blir deras identifiering både besvärlig 
och oviss. Dylika uppgifter stå däremot till buds i fogderä
kenskaperna, men gälla endast de hemman, som indrogos till 
kronan, och giva således ej en riktig föreställning om pre
benden as ursprungliga storlek. Då denna emellertid ur först
nämnda källa beräknats av Forssell (a. a., Bil., s. 67) torde 
de sistnämnda böra läggas till grund för nedanstående över
sikt, och detta så mycket hellre som det här främst gäller 
att undersöka fögderiets faktiska storlek. För att lättare 
ernå detta mål, hava prebendena av mig ordnats efter åren, 
då de hemföllo till kronan (jfr Tab. 40).

1 Tidigare hade antalet varit större. Se t. ex. k. brevet 8 juni 1533, som 
tillerkänner Johan och Lars Tureasöner [Tre rosor] att vederkänna S. Sigfrids 
prebende, som stiftats av deras fader. Om prebenda trinitatis se not 2 föreg. 
sida.

2 F orssell, a. a., s. 161, uppgiver orätt, att de 1540 indragna prebendena 
skola varit utom Saleby dels Jersyssla, dels Helente.
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Prelaturer 
och prebenden

Re-
voka-
tions-

år

Härad Socknar

Antal lanc

revoka-
tions-

året

Ibor

1540

Saleby övra 1540 Vartofta . Slöta och Valstad . . . . 2

Kåkind . . K y rk fa lla ............................... 3

< Valle . . . V i n g ........................................ 2

Skåning . Skara stad (en gård) . ,  . . 7 7
Lagmans- S Valle . . . S ten u m .................................... 1

torp Barne . . L o n g ........................................
/

1

Skåning Skara stad (en tomt) . . . ' V 2 2
Dekanatet } Kil . . .  . H am m arö............................... 13

Vadsbo . . Odensåker (2) m. fl .  (6) 8

Kind . . . Sem ............................................ 7

Redväg . . K ö la b y .................................... 1

Valle . . . E g fiy ........................................ 6

Kinne . . Skeby ........................................ 1

Kåkind . . F ågelås.................................... 4 40 40
S. Petri 1545 Skåning Vinköl m. f i .  (5) . . . . 5

Valle . . . Sten u m .................................... 1

Kåkind . . K y rk fa lla ............................... 1

Vartofta . 1

Mo . . . . Bottnaryd och Stengårdshult a
Barne . . L o n g ........................................ 1 11 26

Archidiaco- 1546 Kåkind . . K yrk fa lla ............................... 24
natus1 *

Vartofta Falköping och Luttra . . ' . 12

Kind . . . U l la s jö ...............................  . 4

Mark . . . Öxabäck ............................... 7

Grum . . . Segerstad . . . . . . . . . 8 55 53
S. Petri Lu- 1547 Ale . . . . 7 8
■ dosiensis

S. Olai (Ni- d:o . . . . 14 15
colai)

S. Johannis 1548 Gudhem . . Rådene och Bjerklunda . . 2

, Vartofta B a l t a k .................................... 1

Transport 3 136 151

* 1 Ärkedjäknedömets landbor voro fördelade i fem rättaredömen, av vilka ett
fanns i vart ock ett av de härad, inom vilka prelaturen hade gods, nämligen 
Haggatorp (Kåkind), Skötning (Vartofta), Påbo (Kind), Gilleholmen (Mark) och 
Segerstorp (Grum).
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Prelaturer 
och prebenden

Re-
vaka-
tions-

år

Härad Socknar

Antal landbor

revoka-
tions-
året

1540

Transport 3 136 151

Kåkind . . Brevik m. fl.............................. 6

Kinne . . Vedum m. fl............................ 3 12 14
Mårtenstorp 1549 Kålland . . Hjärpås .................................... 2

Kinne . . S k ä lv e n e ............................... 1

Vadsbo . . Undenäs m. fl.......................... 2

Gudhem B je r k e ............................... ■ . 1

Gäsene . . Grude .................................... 1

Ås . . . .  . Fenneslanda........................... 1 *

Skåning . M a ru m ...................... .... 1

Vilske m. fl. 3 12 27
Karlstorp ) Skåning Hendene m. fl.......................... 5

(Elense)1 Kinne . . Broby och Skälvene . . . 2

Valle . . . Stenum och Ving . . . . 4 11 10
Brödragår- ♦ Skåning Marum m. fl. . . . . . . 6
. den Gudhem Ljunghem och Kyrkétorp . 3

• Barne m. fl. 5 14 29
S. Brynol- 1550 Vilske . . Sörbv .................................... 1

phi Skåning M a ru m .................................... ' 3

Vartofta 2 6 11
S. Martini 1551 ’ Vadsbo . . Berg och Ledberg . . . . 3

Valle . . . Egby m. fl............................... 4

Kåkind . . K y rk to rp ............................... 2

Skåning Hendene m. fl........................... 5

• - Kinne . . S k ä lv e n e ...................... 1
• Kålland . . M e l lb y .................................... 1

, Gudhem Hornborga m. fl..................... 5

Frökind Å s a r p .................................... 1

Barne . . Halvås m. fl............................ 2 24 21
Jer syssla Skåning Skara och Äsaka . . . . . 3
nedre Valle . . . , Stenum....................................... 1

Transport 4 215 263

1 Ehuru Karlstorps och Helense prebenden sammanföras i Vg. handl. 1540: 
K. 14 och även sedermera synas hava identifierats, upptager 1556 års räken
skap under Helense prebende sex hemman i Laske härad, vilka ej förut redo
visats under Karlstorp. t
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Prelaturer 
och prebenden

Re-
voka-
tions-

år

Härad Socknar

Antal lan

revo k a- 
tions- 
året

dbor

1540

Transport 4 215 263

Vadsbo . . Berg ......................................... 1

Mo . . . . M ,ulservd............................... 1 6 6
Unnaryd 1551 Vadsbo . . T r ä s te n a ............................... 5

Skåning K v ä n u m ................................ 4

M o ’ . . . . U n n a r y d ............................... 4 13 10
S. Annse » . Skåning Skallmeja m. fl...................... 6

• Kålland . '  . Sunnerberg........................... 3

. Kinne . . L e d s jö .................................... 1

Valle . . . B o l u m .................................... 2 12 12
Corporis Kinne . . sBrobv m. fl.............................. 9

Christi Vilske . . Kleva .................................... 1

Frökind V årkum la............................... 1

Åle . . . . Tunge och Kilauda . . . 3

Flundre . . Foxerna ................................. 4

Väne . . . V assän d a............................... 5

Kulling . . Herrljunga . . . . . . . 2

Kil (Värml.) K i l ............................................. 2 ' 27 20
Otmanni Kinne . . 3

Kåkind . . V a r o la .................................... OO

Mo . . . . M u lserv d ...................... * . . 3.

Veden . . Sandhult 6

! ) Barne . . . L o n g ........................................ 1 16 17
Prapositura1 1553 , [71] 72

Animarum Skåning- Edsvära m. fl......................... , 21

Kinne . . . Skälvene och Vättlösa . . r>O

Kålland . . Söne m. fl................................ 5

Frökind . Kinnevad ............................... 1

Gäsene . . Grude och Alboga . . . . oO

Laske . . B i t t e r n a ................................ ' 4

Viste . . . Tengened ................................ 1 38 37

Transport 398 437

1 För domprosteriet Naknas uppgifter på 1550-talet. Enligt Vg. handl. 
1540: N. 14 voro dess landbor 71 till antalet oclr fördelade i tre rättaredömen,. 
av vilka' Vadsbo med 11 och Torsö med 8 landbor hade sina hemman inom 
Vadsbo härad, medan Seglora rättaredöme omfattade 30 hemman i Mark samt 
två gårdar i vartdera av Kinne, Skånings, Vartofta ‘och Mo härad. Dessutom 
lågo fem gårdar i Värmland och på Dal.
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Prelaturer 
och prebenden

Re-
voka-
tions-

år
Härad Socknar

Antal landbor]

revoka- | 
tions- |1540' 
året |

Transport ! 398! 437

Erasmi 1556 Skåning Å s a k a .................................... ‘ l  ; i |
Kinne . . Källby . ! ........................... A :  3I 19

Gertrudis 1548 Skåning I ' !
Ås . . .  . Hällestad ’ ........................... 6 ' ' I
Västbo . . . 3 , 10! 11

Andrese — Vilske m. fl \ — : 8.

, Summa -  ! 411! 475;

Som synes hade antalet landbor efter hand något förmin
skats, men ej mera än som lätt kan förklaras genom kända 
abalienatiouer. Emellertid hörde till nu ifrågavarande fög
deri 1556 blott omkring 400 kapitelgods, ty de i ovanstående 
längd sist upptagna två prebenden omhänderhades av andra 
myndigheter. Andrem prebende blev nämligen redan 1540 an
slaget till underhåll av hospitalet i Skara och Gertruds kom 
vid revokationen 1548 att förläggas under fogden i As (F. 186), 
i vilket härad dess flesta hemman voro belägna. Genom k. 
brevet den 10 mars 1551 bestämdes vidare, att häradsfogden 
i Vartofta (F. 197) skulle övertaga förvaltningen av bl. a. 
alla biskops- och prebendegods inom sitt distrikt och härige
nom skedde givetvis motsvarande minskning i landbofögde- 
riets omfattning. A andra sidan tillfördes detta någon ökning 
i slutet av år 1556, då Båseberga klosterhemman inom Väster
götland lades under därvarande landbofogdes förvaltning. Icke 
heller eljes fullföljdes decentralisationstendenserna förrän 1560f 
då landbo fogdens verksamhet alldeles upphörde och även de 
kyrkliga godsen uppdelades på häradsfögderierna. Dessförin
nan voro följande landbofogdar här anställda:

Anders Skrivare, utn. 1529 ' F. 213.
Olof Galt, utn. 1533$ (kontr. 15342/ )  /Tab
Lasse Persson [Hård?], utn. 1 5 3 6 ^ ..................................... 1536— 1540
Henrik Persson (jfr F. 2 0 1 ) ..................................................  1540— 1544
Bengt Skräddare.........................................................................  1545— 1549
Sigge Svensson (jfr F. 1 9 4 ) ..................................................  1550— 1560
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Klostergodsen: Någon exakt uppgift rörande antalet klosterlandbönder 
klosterland *nom Västergötland efter indragningen torde ej kunna erhål- 

bor i allmän- las. De bästa upplysningarne stå att bämta i 1542 års 
het- summarum, men detta saknar motsvarande siffror för ej 

mindre än åtta härad eller större delen av Alfsborgs län jäm
te Mark och Kind. I det övriga landskapet skulle enligt den
na källa funnits 571 klosterhemman. Men även om denna 
summa kompletteras med tillhjälp av fogderäkningar, som 
tillhöra den närmast liggande tiden, varvid en beräkning för 
hela landskapets vidkommande givit till resultat 649 landbor, 
blir siffran blott approximativ och får anses som ett minimi- 
tal.1 Härtill komma landbönderna i Värmland, vilkas antal 

. emellertid är lika svårt att fixera. I 1542 års summarum 
sägas de hava varit blott 38, men detta är uppenbart för 
lågt, ty 1545 års fogderäkningar upptaga 50, som 1564 vuxit 
till 53. Däremot är den ännu större siffra (79), som med 
stöd av vissa register från 1560-talet hittills tagits för god, 
å andra sidan uppenbart för hög.2 Vad slutligen beträffar Dal, 
intyga samstämmiga källuppgifter, att där funnits blott ett 
enda klosterhemman (i Holms socken), 

b) Värnhems Av de kloster, som hade sina stamhus inom Västergötland, 
hade endast Värnhem och Gudhem några större jordbesitt
ningar. Det förstnämnda fick väl enligt ett avtal med ko
nungen den 26 aug. 1527 mot erläggandet av viss årlig av- 
gäld rätt att fortfarande uppbära inkomsten av underlydande 
hemman, och denna överenskommelse blev i huvudsak bekräf
tad genom en ny uppgörelse på hösten (jSy?) 1529. Undantag 
gjordes dock då för fodring, sakören och gårdsstädslor, som 
enligt en fullmakt, daterad i sept. s. å., skulle redovisas av

kloster.

1 F o r s s e l l , a. a., Bil., s .  21, som använt 1543 års summarum, kommer 
till en slutsiffra av 569, men saknar uppgifter för ej mindre än 13 härad. 
Övriga här begagnade räkningar äro Vg. handl. 1540: K. 1, 1541: K. 3 och 1545: 
N. 1 samt Gudhems klosters jordebok 1546. —  Jag påminner om att klosterhem
mantalet enligt .de av Forssell offentliggjorda mantalsregistren 1560 och 1566 
var resp. 628 och 672. Olikheten mellan sistnämnda siffror kan bero på flera 
orsaker, av vilka det ligger närmast till hands att tänka p åE rik X IV :s räfst 
från arv och eget. Dock torde orsaken även vara att söka i källornas bristande 
tillförlitlighet. Det låter sig sålunda påvisa, att till klosterhemman hänförts 
gårdar, som haft annat ursprung, exempelvis kapitelgods (jfr följande not), 
och motsatsen kan då också tänkas ägt rum, särskilt vid de till tiden senare 
utförda beräkningarne.

2 Se F o r s s e l l , a. a., Bil., s. 31 och 35. I det för 1560 uppgivna antalet 79, 
som 1566 vuxit till 80, ingå nämligen de s. k. Höjentorps landbor, som tidi
gare tillhört dekanatet i Skara. Jfr Vg. handl. 1586: N. 11, där det uttryck
ligen talas om Höjentorps klosters (!) landbor.
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Herlag Jöransson och enligt k. brevet den 18 okt. 1531 av 
Vilhelm Tysk. Men den 5 maj 1537 förlänades själva land
borna, som således dessförinnan indragits till kronan, mot rust- 
tjänsttill O lof E riksson [?Stake], och på våren (V?) 1543 över
togs samma förläning av Abraham  Eriksson [Leijonhufvud]. 
Ehuru denne från 1547 synes fått avstå från en del,1 behöll 
han likväl flertalet till sin död (1556), varefter förvaltningen 
under de närmaste åren (1557—59) övertogs på grund av k. 
brevet den 16 sept. 1556 av fogden i Valle härad (F. 200),2 
inom vilket bortåt en tredjedel (74) av hemmanen var belägen. 
Övriga voro fördelade på tretton härad i själva Västergöt
land med flertalet iVartofta, Kåkind, Vadsbo och Gudhem8 
eller den norra delen av landskapet, men besittningarne sträckte 
sig även utanför landskapsgränsen (sju funnos i Värmland)1. 
Från och med 1560 ingick redovisningen för dessa hemman 
i respektive häradsfogdars räkenskaper, och den gemensamma 
förvaltningen, varigenom de i det stora hela dittills samman- 
hållits som en administrativ enhet, hade därmed upphört.

Även med abbedissan i Gudhems kloster ingick Gustaf 
I 1529 en överenskommelse, varigenom konventet mot taxa (en 
halv läst smör) fick rätt att uppbära årliga räntan av kloster- 
landborna och övriga inkomster med undantag av sakören, 
gårdsstädslor och fodring samt avkastningen från laxfisket i 
Värmland5. Redovisningen för sistnämnda persedlar anför
troddes åt samme fogde, som omhänderhade liknande uppbörd 
av Värnhems klosters underlydande (se s.204). Men redan den 
9 febr. 1533 fick O lof Persson [Örnefot till Bjurum] Gudhem 
i förläning mot skyldighet för honom att utgiva ovannämnda

1 Landborna inom Fågelås’ gäll återkallades till följd av k. brevet 4 mars
1547 för att läggas under Orrebolmen (F. 198). För 1547 redovisade fogden 
i Vartofta (F. 197) endast fodringen av klosterlandbor i nämnda bärad. Men
1548 hade han under sin omedelbara förvaltning även Rinkabäcks rättaredöme, 
som bestod av 19 Värnhems kloster hemman just i Fågelås’ socken. Jämte dessa, 
som 1552 vuxit till 23, hade han från 1551 redovisningen för ännu ett rätta
redöme, uppkallat efter häradsnamnet och bestående av 22 landbor, som ännn 
1550 avkortades för Abraham Eriksson.

2 Jfr 1555 års länsregister, enligt vilket redan då fogden Bengt Helsing 
(F. 200) säges hava omhänderhaft Värnhems klosters landbor inom själva 
Valle härad. Någon motsvarande minskning i Abraham Erikssons förläning 
är ej antecknad i Gust. I Reg.

3 Följande siffror framgå av 1542 års summarum: Valle 74, Vartofta 69,
Kåkind 23, Vadsbo 19, Gudhem 19, Kinne 6, Skåning 5, Vilske 4, Gäsene, 4, 
Ås 4, Kålland 3, Redväg 2, Åse 1, Mo 1 eller summa 234. •

4 Åv dessa lågo fyra i Väse och tre i Kils härad. Vg. handl. 1545: N. 11.
5 Gust. I  Reg., D. 6: s. 310. Kontraktet är daterat på hösten, möjligen 

den 3 okt.

Gudhems
kloster.
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taxa och dessutom lämna nunnorna underhåll efter »redlighet». Om 
sistnämnda skyldighet är det icke längre tal, då Per Brahe 
den 15 juli 1540 efterträdde Olof Persson som låntagare, och 
han bekom den 17 aug. 1543 även sakören och gästning av 
landborna, vilka skattetitlar dessförinnan undantagits och 
uppburits av konungens biskopsfogde. Börande omfattningen 
av denna förläning finnas goda underrättelser från flera år
gångar fodringsräkenskaper (Vg. handl. 1546: N. 6, 1551: N. 
12 och 1562: N. 24).

Enligt det ursprungliga förläningsbrevet omfattade Per 
Brahes förläning alla klostrets land bor över hela riket, men 
i sagda redovisningar finnas inga hemman, omtalade utanför 
västgötalandskapen. Fördelningen framgår av följande Över
sikt, som avser förhållandena vid 1540-talets mitt:

Rättaredömen Härad1 Antal
landbor

Gudhem (T o lsto rp )...................... Gudhem (Valle och Vadsbo) . . 77
Otterstorp ( Q v e t t a k ) .................. V a rto fta ............................................. 19
Spånhult............................................. K å k i n d ............................................. 7
Asaka ................................................. S k å n in g ............................................. 8
H u n sa la ............................................. Kålland (Kinne och Ase) . . . . 23
Leksberg ............................................. V i ls k e ................................................. 15
Slutarp ............................................. F rö k in d ............................................. 6
Kärr2 ................................................. Å s .......................................................... 25
Örby...................................................... Mark ................................................. 42
Floda . . .  .................................... V ä t l e ................................................. 3
Skonum (? Skåne)........................... V ä r m la n d ........................................ 6

Summa3 281

Under Erik XIV:s regering indrogs denna förläning från 
Per Brahe, som 1563 hade kvar blott landborna i själva Gud
hems härad, men 1564 miste även dessa.4 Enstaka gårds-

i 1 Avser det härad, där rättaren bodde. De underlydande landbohemmanen 
voro i ett flertal fall belägna utanför häradsgränserna. I 1542 års summarum, 
upptagas 213 Gudhems klosters landbor, fördelade pä sjutton härad i själva 
Västergötland.

2 Enligt Vg. handl. 1568: X. 9 var Kärr då uppdelat i tre rättaredömen, 
nämligen dels Kärrs med 11, dels Eornebo med 8 och Gingrids med 6 landbor. 
Av dessa omfattade Kärr hemman jämväl i Redväg, Fornebo dylika även i 
Kind och Gingrid en gård i Veden.

3 Vg. handl. 1551: K. 12, som redovisar blott 224 landbohemman, upp
tager dessutom åtta torp. I slutsumman, som ej stämmer med räkenskapen i 
övrigt, angives emellertid egendomen omfatta 234 gårdar, en tomt, ett torp och 
fem kvarnar.

4 Två landbor i Kålland avkortades emellertid alltjämt för Per Brahe.
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komplex bortgåvos åt andra, såsom då Peder W elam sson den 
15 okt. 1566 bekom tretton klosterhemman i Skånings m. fl. 
härad, eller då kammartjänaren E rik  A ndersson samma och 
närmast följande år befinnes innehava elva gårdar i Kållands och 
Ase härad. Men i det stora hela förvaltades hithörande 
klostergods åren 1564—68 av kronans fogdar i de härad, inom 
vilka de voro belägna. I olikhet mot vad fallet blev på de 
flesta andra håll, skulle denna ordning ej här bliva länge 
bestående. I november 1568 förläntes nämligen kloster
hemmanen i Gudhem och Yilske till grevinnan Ebba Måns
dotter [Lilliehöök], som sedan behöll dem lika länge som 
hon disponerade den årliga räntan av dessa härad i övrigt 
eller till resp. år 1574 och 1583, då de ånyo kommo under 
kronan. Genom detta förfogande undandrogs nämnda andel 
av klostergodsen från den disposition av återstoden, varige
nom Per Brahe den 9 juli 1569 på så sätt återbekom land
borna i övriga härad, att de tillädes Visingsborgs grevskap.1

Av 'klosterstiftelser utom Västergötland, som besuttit 
hemman inom denna provins, har Alvastra redan varit före- c) Alvastra 
mål för en undersökning (I). 1: s. 393), som omfattat även kIoster‘ 
dess 59 västgötska egendomar och deras förvaltning (se F.
127).2 Detsamma är fallet med Biseberga klosters gods i cU Riseberga 
Västergötland och Värmland, som sammanlagt stego till 62.3 kloster‘ 
De tillhörde för övrigt åren 1556—60 det västgötska prebende- 
landbofögderiet (F. 213). Intetdera komplexet gav anledning 
till någon särförvaltning, men detta blev däremot fallet med 
Vadstena klosters egendomar väster om Vättern, som vid e) Vadstena 
indragningen i mitten, av 1540-talet (jfr F. 126) bildade ett kloster- 
eget landbofögderi. Till detta hörde ,1545 även klosterhem
manen i Småland (se ovan s. 86 f.). Men genom k. brevet 
den 13 juli 15464 skulle fogdens befattning med de småländska 
godsen upphöra och dessa därefter redovisas av häradsfogdarne.
Fogdens verksamhet inom Västergötland fortfor däremot under 
det följande årtiondet och omfattade följande:

1 Jfr F o r s g r k n , a. a., Bil., Tab. V, som upptager storleken (133 mantal) 
och belägenheten av dessa hemman. Enligt donationsbrevet hithörde 129 hela 
gårdar, men därjämte åtskilliga smärre lägenheter.
,  2 Av där uppräknade rättaredömen blev Almnäs (eller Stcnalme) till följd av 

k. brevet den 4 mars 1547 lagt under Orreholmen (F. 198).
3 Se D. 1: s. 315 och noten. Jag -begagnar tillfället att rätta ett vilse

ledande tryckfel. Namnet på Riseberga klosters rättaredöme i Vartofta och 
Kåkind var icke Darestorp (efter den likanämnda socknen) utan D v erstorp , 
som var en socken, vilken uppgått i Dimbo, där namnet ännu återfinnes på en by!

4 Vg. handl. 1545: N. 1. Brevet saknas i Gust. I Reg.
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Rättaredömen Härad Socknar Antal
landbor

Elmås K in d ....................... Dalstorp (5) m. fl. (4) . . 9

Asklanda G äsene.................. Asklanda och Molla (3) . 4

A l e ....................... K ila n d a ................................ 2

V ä t l e .................. Lerum...................... .... 1

Sävedal . . *. . P a r tilie ............................... 1 8

Skalltorp Skåning . . . . Badene och Öttum . . . 2

L a s k e .................. L a r f ........................... ’. . 1

B a r n e .................. Fåglum, Kedum och Önum 3

A s e ....................... S a l ........................................ 1

Vilske . . . . ' . Floby .................................... 3 10

EskelliCd?]1' Frökind, Gudhem, 
och Vartofta . . 6

Frösten1 Frökind . . . . Brismene, Börstig och 
A s a r p ............................... r>O

Redväg .................. Dalum ............................... 1

Vartofta . . . . Asaka, Näs, Vistorp m. fl. 9 13

Hjällö d:o . . . . Fröjered, Daretorp och 
F å g e lå s ........................... 23

Högstena d:o . . . . Gerum,Baltak, Leaby m. fl. 9

Gudhem . . . . Högstena 5

V a lle ...................... Bolum .................................... 1 15

Havstena K åkind .................. Sköfde och Svenstorp . . 5

Vadsbo.................. Berga, Säter, Hassled m.fl. 7 12

Öndeby (Änna- 
bygd)

K åkind.................. Hjo, Brevik och Grev- 
b ä c k ................................ 4 9

Vadsbo.................. Bellefors, Ransberg och 
Undenäs........................... 9 13

— Nordal (Dal) . . H o lm .................................... 1

— G rum s'.................. S eg ersta d ........................... 7

K il ........................... Grava .................................... 1 8

Summa2 118

1 Varken Eskelli eller Frösten hava kunnat identifieras. Intetdera namnet
ingår i klostrets tryckta jordebok av år 1500 (Hist. handl. 16:1). Möjligen 
utgjordes det förra av prebendegods. Det var före 1545 förlänt till Arvid. 
Troile. 4

2 Den tidigaste räkenskapen (Vg. handl. 1545: N. 1) upptager 123 landbor (i 
stället för 118). Bilagd är emellertid Arvid Trolles förklaring, dat. 3 mars 1547, 
enligt vilken Valstads rättaredöme (Vartofta), bestående av fem hemman, av 
misstag införts i Vadstena klosters jordebok och rätteligen utgjorde hans arv
gods. Rättelse har också vidtagits i senare årgångar (Vg. handl. 1547: N. 3 o. s. v.)
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Antalet gårdar nedgick 1551 dels genom överföring till arv 
ock eget av ett fåtal hemman (6), dels på grund av k. brevet 
den 10 mars 1551, varigenom fogden i Vartofta (F. 197) skulle 
vederkänna alla f. d. andliga gods inom sitt distrikt. Till 
följd härav tillädes honom bl. a. 43 Vadstena klosterlandbor 
eller hela Hjällö rättaredöme samt delar av Fröstens, Hög
stena och Eskelli, och landbofögderiet omfattade samma år 
endast 72 gårdar. Sedan några av dessa, förlänats till en
skilda eller bortbytts, funnos 1554 eller det sista året, för 
vilket räkenskaper föreligga, kvar blott 63. Följande år för
delades dessa på häradsfögderierna, men ett tiotal, som till
hört Asklanda och Skulltorps rättaredömen och voro belägna 
i förlänta härad, förvaltades en tid bortåt av prebendeländ- 
bofogden (F. 213). Klosterlandbofogdesysslan innehades dess-, 
förinnan alltjämt av samme man, som var
Sven A n d ersson ................................................................  1 5 4 5 — 1 555  F. 214.

I det föregående (s. 195) är omtalat, att fyra biskopsfogdar Kvrko- och 
1529 tillsattes i Västergötland, vilka var inom sitt distrikt Prästlandbor- 
hade att redogöra för biskopsfodringen och gästningen. Om 
en av dessa, som var verksam inom Vartofta m. fl. härad 
och från 1540 fick uppbörden jämväl av landgillet från biskops- 
godsen m. m., är redan ordat (F. 213). En av de tre övriga fick 
på sin lott Mark, Veden, Vilske, Kind, Gäsene och Bollebygd, 
men när hans efterträdare (Nils Munk) utsågs 1538, var 
distriktet inskränkt till de tre förstnämnda häradena. Han 
hade dessförinnan varit häradsfogde i Mark, och det är möj
ligt, att han är identisk med den Nils Svensson, som 1540 
fick fullmakt att hava befallningen i Mark och att uppbära 
biskopssakerna i detta härad och i Kind. I varje fall blev 
sistnämnda .uppbörd i dessa härad då förenad med härads
fogdesysslan i Mark (F. 183), som emellertid samma år. 
upphörde genom Gustaf Olsson [Stenbocks] förläning. Det 
är troligt, att denne under de följande åren uppbar även 
biskopsfodringen från samma område, likasom från -Älfsborgs 
län över huvud. När emellertid kyrkohemmanen i Skara stift 
till följd av k. brevet den 8 no v. 1545 började indragas till 
kronan, blev det nödvändigt att hava en redogörare för land
gillet, och därtill utsågs 1546 Söffrin Kuse, som tidigare varit 
herr Kristoffer Anderssons fogde, och som följande år hade 
uppbörden av kyrkolandborna i 22 av Västergötlands trettio

14 — 1S23S6. Meddel. från Riksarkivet 2: 6. Ahrfquist, Lokalförvaltningen, D. 2.
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häi;ad eller alla, som voro förlänta, och där således ingen 
annan kronans fogde fanns, som kunde ombesörja samma upp
drag. Men när året därpå även prästlandbornas hemman in- 
dragits, fann konungen det kunna ifrågasättas, om en enda 
person kunde räcka till för ett så stort distrikt eller huru
vida det icke ville bliva för mycket för honom, i vilket fall 
»där måtte ' ännu en annan sättas till med». Också fick 
Söffrin Kuse den 22 jan. 1548 en ny fullmakt, varigenom 
hans distrikt inskränktes till Älfsborgs län, och i själva verket 
befinnes, att det blev ännu mindre, ty hans räkenskap för 

. sagda år omfattar blott Mark och Kind, under det att det
egentliga Älfsborgs län övertogs av annan man (F. 216) och 
de norra delarne av landskapet av en tredje (F. 217). Först
nämnda distrikt blev sedan oförändrat till början av Erik 
XIY:s regering, då häradsfogdarne i allmänhet övertogo de 
forna landbofogdarnes funktioner, allt efter som de stora 
förläningarne återföllo till kronan.1 Landbofogdar inom 
Mark och Kind samt tidtals inom angränsand^ härad (resp. 
större delen av Västergötland) eller inom det distrikt, för 
vars olika utsträckning ovan redogjorts, voro:

F. 215. Anders Bengtsson [Hård], utn. 1529 *(^?) (jfr F. 185) . 1529— 1537
(Tab. 41.) Nils [Svensson?] Munk, utn. 1538 § ................................  1538[— 1540]

Söffrin Kuse, ny fullm. 1548\? .............................................. 1546 — 1549
Anders S k rä d d a re ..................................................................... 1550— 1555
Olof Arvidsson, utn. 1556Tl- (jfr F. 219: 2 ) ..................  1557— 1561

Den 1529 tillsatte biskopsfogden i Älfsborgs län blev icke 
länge i tjänsten. Hans verksamhet upphörde nämligen redan 
1530 antagligen till följd av något nu ej bevarat bemyndi
gande för Severin K ijl att i egenskap av hövitsman på 
Älfsborg uppbära biskopssakerna från länet. En dylik rätt 
hade säkerligen också Gustaf Olsson [Stenbock]^ När seder
mera landgillet började inlevereras, bildade Älfsborgs läns tio 
härad från 1548 ett särskilt landbofögderi, som ägde bestånd
till och‘ med 1560. Fogdar voro:

F. 216. Karl Skrivare, utn. 1529 (jSj j ? ) .............................................. 1529— 1530
(Tab. 41.) Jakob Jöransson.................................................. ......................  1548— 1550

Arvid Skrivare, utn. 1550 ^  (jfr F. 2 1 1 ) .......................  1551— 1556
Håkan Andersson.........................................................................  1557— 1560

1 Då emellertid Mark ända till 1566 och Kind till 1572 fortfarande voro 
förlänta, är det ovisst, huru förhållandena ordnade sig inom detta distrikt. 
Den siste landbofogdens verksamhet här synes emellertid hava upphört senast 
1562, sedan han 1561 tillträtt tiondefogdesysslan i de förlänta häradena.

♦
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Till den fjärde hiskopsfogdens distrikt bestämdes 1529 
Leckö län (Kålland, Kinne, Åse, Viste ocb Skåning) samt 
Vadsbo härad. Befattningens förste innehavare fick ny full
makt den 27 juli 1533 med oförändrat område. Han satt i 
slottsloven på Leckö 1534 och är uppförd i rusttjänstlängderna 
såväl detta år som 1535 samt omtalas som häradshövding i 
Äse 1537. Det är således möjligt, att han tjänstgjorde som 
biskopsfogde ända till dess att Markvard Holst tillträdde 
samma syssld? 1540. Dennes förvaltningsområde var dock in
skränkt till Leckö län och omfattade således ej Vadsbo, vars 
biskopssaker uppburos av därvarande häradsfogde. Från 
respektive år 1541 och 1542 uppbar han dessutom räntan av 
Elense (Karlstorps) och Otmanni prebenden, ehuru dithörande 
gårdar blott delvis lågo inom hans distrikt (jfr ovan s. 201 f.).
Men hela fögderiet upphörde för en tid, sedan Svante Sture den 
25 juli 1543 fått i förläning hela Leckö län utom Viste härad 
med uttrycklig rätt föy honom att uppbära även biskops
saker och gästning, och dessa persedlar i Viste härad (den 
25 sept.?) 1544 förlänats till Nils Federsson [Bielke]. Efter 
landgillets indragning och vid fördelningen av 1546 års stora 
landbodistrikt (F. 215) fick fogden på Brunnsbo gård (F. 194) 
uppdrag att redovisa uppbörden från kyrko- och prästlandborna 
i Leckö län (jämte-Viste) och i Valle härad. Men 1550 till
sattes en landbofogde i samma distrikt, vilken hade endast 
denna uppbörd om händer. Hans verksamhet upphörde emel
lertid efter ett par år eller sedan Svante Sture, som den 5 
juni 1548 ånyo fått sig tillerkänd biskopssakerna i Leckö 
län, den 11 maj 1552 blivit förlänad med även landgillet 
inom samma område. Dessförinnan hade följande fogdar 
uppehållit ovannämnda befattning:
Arvid Månsson, utn. 1529 ( ^ ? ) ..................................... 1529[— 1539] F. 217
Markvard H o l s t .........................................................................  1540— 1544 (Tab. 41.
Lasse Eriksson (jfr F. 1 9 4 ) ..................................................  1548— 1549
Långe M åns..................................................................................  1550— 1552

Utom de nämnda landbofögderierna fanns en kort tid en 
femte biskopsfogdesyssla. När Mark och Kind 1540 utbrötos 
ur det större fögderi (F. 215), som dittills bildats av hela 
det sydöstra Västergötland, blev uppbörden av biskopssakerna 
i Gäsene, Äs, Redväg, Veden och Vilske anförtrodd åt en 
särskild fogde,t som följande år dock fick utbyta sistnämnda 
härad mot Mo. Den 16 febr. 1542 mottog emellertid samme
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Domkyrko
godsen

Tiondeupp-
uppbörden.
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man fullmakt att vara häradsfogde. i , Redväg, och därmed 
kom denna befattning att framgent förenas med skyldigheten 
att redovisa för landborna i kringliggande förlänta härad? 
varigenom den självständiga landbofogdetjänsten upphörde. 
Fogden hette
Joen Bagge (jfr F. 1 8 6 ) .................................................................... 1 5 4 0 — 1541

Antalet kyrkolandbor inom Skara stift har beräknats till 
inemot 2,000. I denna siffra ingå då också Skafa domkyrkas 
underlydande hemmansåbor, som till ett antal av något mera 
än ett och ett halvt hundratal lågo spridda i tolv västgötska 
härad och även funnos på Dal och i Värmland.1 Deras upp
börd redovisades häradsvis på samma sätt som Övriga kyrko
gods Ooh hava således ej givit anledning till någon särskild 
förvaltning.

Redan 1560 fanns én tiondefogde anställd i de sju härad, 
som dels gränsa till Vänerns södra strand, dels äro belägna 
näst därintill, eller Kinne, Kålland, Ase, Viste, Barne, Bjerke 
och Väne. Större delen åv detta fögderi eller Leckö län lades 
emellertid 1563 under fogden i Ale och Flundre (F. 181), 
varigenom dess självständighet upphörde. Emellertid hade 
Olof Arvidsson, som dittills varit landbofogde i Mark och 
Kind (F. 215), den 1 okt. 1561 fått fullmakt att anmana de 
fogdar, som dittills omhänderhaft tiondespannmålen i elva 
andra västgötska härad, men ej ingivit räkenskap, att in
ställa sig i kammaren för redovisning. Följande år befinnes 
han själv uppburit tionden i sex av dessa härad (Vadsbo, 
Kåkind, Veden, As, Kind och Mark) samt dessutom.i Valle 
och Bollebygd, som ej nämnts vid den förra rannsakningen. 
Men år 1563 var detta fögderi inskränkt till fem av dessa 
åtta härad och därjämte Redväg, som tillkommit.2 Vadsbo, 
Kåkind och Valle lades nämligen då beträffande tionde, ta- 
vernepenningar och brudskatt under fogden på Brunnsbo, som 
samtidigt var häradsfogde i Skåning (F. 193).

Tiondefogdarnes tidigaste verksamhet synes i Västergöt
land hava upphört redan med 1566. De vidsträckta för- 
läningar, som alltjämt förekommo inom provinsen, och från 
vilka tionden ofta var undantagen, nödvändiggjorde emellertid

1 Skara stifts kyrkliga jordebok 1540 (tr. 1899), s. 1— 6.
2 Av RKB. 1564 framgår, att fogden detta år inlevererat restantier jämväl 

från Barne ocb Bjerke.
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för kronan att alltjämt vid sidan av den ordinarie fögderi
förvaltningen anställa särskilda redogörare för denna upp
börd, vilkas uppdrag likväl för det mesta lät sig förena med 
andra befattningar. Sålunda uppbar arv- och egnafogden 
Måns Persson (F. 211) tionden av förlänta härad åren 1571—81 
och alltså även .sedan ban 1574 blivit fogde i Redväg (F. 186). 
I Åse, Bjerke och Väne emottogs tionden åren 1579—80 av 
fogden i Laske och Barne (F. 190), och under det följande 
årtiondet 'funnos i samma härad jämte Äs anställda särskilda 
kungliga fogdar, som uppburo samtliga skatter, av vilka de 
levererade den behållna årliga räntan till förläningsinnehavarne 
eller deras fogdar, men för kronans räkning behöllo tionden, 
gärder och fodring (jfr ovan s. 122, noten 1).

I likhet med vad fallet var i övriga landskap tillsattes 
slutligen även i Västergötland under Karl IX:s regering 

• ånyo en fogde, som skulle svara för kyrkotion^en från denna 
provins. Befattningen upphörde med år 1612. Till dess di
strikt räknades emellertid icke Vadsbo och Valle härad, vilka 
såsom tillhörande konungens furstendöme alltjämt hade ifråga
varande uppbörd gemensam med Värmland (F. 220).

Såsom framgår av ovanstående, växlade tiondefogdarnes 
såväl uppgifter som distrikt ganska starkt under de år, då 
sådana funnos anställda. Om någon obruten fogdelängd kan 
således i detta fall ej bliva tal. Inom nedannämnda områden 
funnos under angivna tider följande fogdar:

1) i Leckö län m. m.:
Hans S ö ffr in g sson ..................................................................... 1560— 1562
Jöns Trulsson (jfr F. 193).’ .................................................  1563— 1564
Håkan Andersson [Hök] (jfr F. 1 9 3 ) ................................  1565— 1566

2) i Mark och Kind m. fl. härad:
Olof Arvidsson (jfr F. 215) . . . . . . .......................  1561— 1562
Sigge Svensson (jfr F. 181, 194 och 2 1 3 ) .....................................1563
Nils Lagesson1 . . . . •............................................................ 1564— 1566

3) i förlänta härad:
Måns Persson (jfr F. 186 och 2 1 1 ) .....................................1571— 1581
Per K r is te rs s o n ......................................................................... 1581— 1584
Albrekt B irgersson ......................................... ....  . . .1 5 8 5 — 1587
Per Kristersson ............................................................ånyo 1588— 1589

1 Före Nils Lagesson torde, att döma av RKB. 1564, hava tjänstgjort en viss 
Anders Arvidsson, som emellertid ej avgivit räkenskap.

F. 219.
(Tab. 41.)
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4) i hela Västergötland utom furstendömet:
Anders U d d sso n .........................................................................  1600— 1601
Arendt Josting....................... : ..................................................  1604— 1605
Hans A ndersson .................. ....................................................... 1607— 1609
Olof Andersson (jfr F. 2 2 0 ) ................................................... 1611— 1612

Inom Värmland och Dal redogjorde 1561 för tionden en 
särskild fogde, som emellertid året därpå blev häradsfogde i 
Grums och Visnum (F. 208). Även i denna egenskap fortfor 
han till och med 1567 att förestå tiondeuppbörden* från Dal 
och övriga härad i Östersysslet, innan han 1568 tillträdde 
fogdebefattningen även i de sistnämnda, som dittills varit 
förlänta. Tionden från Västersysslet och Värmlandsberg 
redovisades däremot vid denna tid .av därvarande fogdar var 
för sitt distrikt. I början av 1600-talet utgjordes kyrkotionde- 
fogdens distrikt av hela Värmland jämte Vadsbo och Valle 
härad ‘i Västergötland, men 1608 utvidgades detsamma a tt,
omfatta jämväl Närke.

Fogdar voro: ‘
F. 220. Måns Knutsson [Roos] (jfr F. 2 0 8 ) ..................................... 1561— 1567

Nils B e n g ts s o n ....................................................................................... 1*606
Olof Andersson (jfr F. 219) . . . . . . . . . . . .  1608— 1610

Hospitals- För Skara hospital finnas eller hava funnits räkenskaper 
godsen. f r ån  1590-talet. Under samma årtionde omtalas- ett hospital 

även i Mariestad.
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Västmanland
(jämte Dalarne).

Det kamerala Västmanlands gränser voro under 1500-talet ej Landskaps- 
desamma som provinsens av samma namn. »Västmanlands hand- gränserna- 
lingar» härröra nämligen från ett område, som först och främst 
omfattade de närmast Mälaren belägna häradena och den omgi
vande skogsbygden eller den hälft av landskapet, som ännu 

■ tillhör Västerås’ län, men därjämte de delar av Uppland 
(Simtuna, Torstuna och Våla), som också i våra dagar 
räknas till samma administrativa enhet, samt dessutom hela 
Dalarne jämte huvudparten av de bergslager, som numera 
lyda under Örebro län. Då emellertid de sistnämnda först 
under 1500-talet i större utsträckning började brukas 
och uppodlas, voro gränserna mot väster ganska obestämda 
och fingo först allt efter odlingens framsteg fastare konturer.
Även i söder inträdde .under perioden gränsförskjutningar, för 
vilka redan i annat sammanhang redogjorts,1 och detsamma 
kan sägas hava ägt rum också i öster, för, så vitt som Våla 
härad, vilket tidigare tillhört ett rent uppländskt fögderi 
(F. 26), först i slutet av 1540-talet hänfördes till Väsby län 
(F. 233) och därmed också för framtiden kom att förvaltas 
tillsammans med- Västmanland. Kortvarigare blevo däremot 
de perioder, under vilka fogden på Västerås’ slott hade befall
ningen även över Äsunda härad, som eljes räknades till Upp
land.

Under unionstiden bildade större delen av Västmanland Landskapets 
jämte hela Dalarne ett enda län, som hade sin medelpunkt i 
Västerås’ slott. Endast Åkerbo (jämte det ännu dithörande medeltiden. 
Fellingsbro) härad, som tidtals utgjorde Köpings län, tidta

1 Se rörande gränsen mellan Åkerbo och. Väster-Rekarne D. 1, s. 257 .och 
284— 286, samt rörande dels Kils och Axbergs socknars samhörighet med Nora- 
skog, dels Glanshammars härads hopslagning med olika västmanländska fög
derier D. 1, s. 297 och 301.



b) under 
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regering.
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låg under Örebro bus, var administrativt skilt från det övriga 
landskapet.1 I början av Gustaf I:s regering funnos emeller
tid dessutom särskilda fogdar dels i den egentliga bergslagen 
(Noraskog och Gamla Norberg) dels vid Salberget och i Väsby 
län, som omfattade Simtuna och Torstuna härad. Även i 
Dalarne, som eljest vid nyare tidens början utgjorde ett enda 
fögderi, omtalas på 1520-talet självständiga fogdar vid Kop
parberget, och från 1530-talet sönderföll denna provins i flera 
territoriella fogdedistrikt, vilkas områden delvis sträckte "sig 
utöver landskapsgränserna också söderut. De äldre fögderierna 
delades sedermera på 1550-talet i ett flertal nya,* varemot 
större förläningar förekommo anmärkningsvärt sparsamt även 
utom den egentliga bergslagen, där sådana principiellt voro 
bannlysta. För nedanstående redogörelse hava förhållandena 
i 1540-talets början lagts till grund. Vid denna tid var indel
ningen följande:
I. Västerås’ slott och län (F. III. Väsby län (F. 233— 236); och

221— 226);
II. Arboga län (F. 227— 232); IV. Dalarne (F. 237— 250);

vartill kommo
V. Arv och eget samt kyrkogodsen (F. 251— 255).

I. Västerås’ slott och län.

När Bengt Västgöte den 27 mars 1525 utnämndes till fogde 
.»på Västerås», omtalas icke det underliggande länets omfatt
ning. Att det dock var fråga om ett län och ej endast om 
själva slottet, framgår av det kvitto, som han följande år fick 
emottaga på sin uppbörd, och bestyrkes även av brev, ställda 
till honom, i vilka det handlar om bl. a, Snäfringe härad 
samt om den kringliggande bygden, »så vidt som Västerås’ län 
är». Men redan i oktober 1526 befinnes en annan man vid 
namn' Joen Skrivare hava förordnats till fogde i Västerås’ 
stad samt i Snäfringe, Tuhundra, Siende och Norrbo härad, 
och denna gång är det däremot icke tal om slottet. Där tjänst
gjorde efter allt att döma Bengt Västgöte fortfarande, och 
den 14 okt. 1527 återbekom han Siende och Norrbo härad, 
som således då utbrötos från nyssnämnda fögderi och ensamma 
bildade ett slottslän. Men 1529 befinnes Joen Skrivare vara

1 S t y f f e , a. a., s. 311. Jfr beträffande Fjärdhundra, som »till största delen 
synes hava lydt» under fogden på Västerås’ slott, ibid., s. 339.
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äfven slottsfogde, varav4vill synas, att en återförening av lä
nets ovannämnda .delar ägt rum. Med den sistnämndes efter- # 
trädare från sommaren 1531, Lasse Eriksson, skedde i december 
1533 en överenskommelse, enligt vilken denne för all ränta, 
som årligen plägade utgå av Västerås’ län, skulle giva en 
taxa i penningar (300 mark) och järn (12 läster) samt dessutom 
vara skyldig att hålla borgläger för några rotar knektar och att 
leverera vissa persedlar in natura vid Salberget. Det får 
antagas, att denna uppgörelse stod fast de närmaste åren, 
under vilka källorna ingenting hava att förmäla om någon 
förändring, men den 6 okt. 1536 utnämndes en ny fogde på 
»Västerås’ slott, stad och län», vilken i sin tur avlöstes av sin 
efterträdare i-mars 1539. Det är först under dennes tid, som 
några handlingar blivit bevarade, ur vilka en närmare känne
dom kan hämtas om länets förhållanden. Av dessa, som del
vis föreligga i tryck,1 finner man, att fögderiet då omfattade 
fem härad eller Tuhundra, Snäfringe (med Väster-Våla i 
Norberg), Norrbo, Siende*och Ytter-Tjurbo. Det sistnämnda 
lades dock redan 1545 till Väsby län (F. 233),2 och efter halv
sekelskiftet bildade de övriga särskilda fogdedistrikt, som 
under 1550-talet voro föremål för upprepade omregleringar, 
om vilka* mera nedan. Följden blev emellertid, att Västerås’ 
slottsfogde (F. 221) tidtals hade, men stundom alldeles sak
nade territoriellt fögderi under sig. . Det sista var händelsen 
under större delen av 1550-talet samt åren 1569—73, 1583—84 
och 1629—30. Eljes bildade vanligen Siende, Norrbo och Tu
hundra slottslänet, medan Snäfringe från 1560-talets början 
var förlänt. Uppbörden från Västerås’ stad3 omhänderhades 
under 1500-talet av slottsfogden även de år, då länet hade' 
egen förvaltning, men på 1620-talet hörde staden tillsammans 
med den kringliggande landsbygden. Däremot förpaktades 
Västra slottsladugården4 då blott av den ene arrendatorn i 
länet, Karl Larsson, som enligt kontrakt den 15 juni 1620,

1 Ur Västmanlands äldsta skatteböcker. Fogdens å Västerås slott Rasmus 
Kloths räkenskapsbok för år 1539 [Västmanl. handl. 1539, N* 1] jämte 
utdrag av därtill hörande skattelängder utg. av C l a e s  U g g l a . Västerås 1915. 
S:o V I, 43 s. +  facs. in plano. Jfr Västmanl. handl. 1539, N. 9.

2 Samtidigt fick slottsfogden för ett par år framåt i befallning alla kyrko
gods i Västerås’ stift. Se nedan F. 254 (s. 289).

3 Rör.#skatteförhållandena i Västerås’ stad se F o r s s e l l , a. a., D. 2, s. 94 ff.
4 Tidigare omtalas Gamla och Nya, andra år Östra och Västra ladugården i 

Västerås, av vilka den förra 1620 brukades av borgare i staden. Tidtals låg 
även Ridö som ladugård under slottet. Jfr F. 224.
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prolongerat den 19 maj 1621 på sex år, arrenderade densamma 
för egen räkning mot en årlig avgäld av 300 daler. Medar- 
rendator var från 1621 Clas Djekn.

Slottsfogdar på Västerås hava varit:
F . 221. Bengt Västgöte, utn. 1525 ^ .......................... ....................... 1525— 1528

(Tab 12 H )J °en Skrivare (jfr fullmakten 1526 f§) . . . . . . .  1529 —1530.
Lasse Eriksson, utn. 1531 y * ............................................ 1531[— 1536]
Påvel Birgersson, utn. 1536/ j j .............................................  1537— 1538
Rasmus Klot, tilltr. 1539 ^ ..............................................  1539— j-1546
Lasse Olofsson.............................................." ............................1546— 1548
Severin J u t e ..............................................................................  1549— '1554
Bo Olsson, utn. 1555 V ....................... • . ...............................  1555— 1561
Severin J u t e ....................................................................... ånyo 1562—-1563
Bengt N ilsson .........................................................................  .1 5 6 3 — 1564'
Peder K a r ls s o n ..........................................................................................1565
Lasse Haraldsson (jfr F. 2 2 2 ) ................................  1566— 1569
Anders Nilsson, utn. 1568 A (jfr 1569 2£J) .......................... 1569— 1571
Mikael Helsing, tilltr. 1571 2£ .................. . ' ......................  1571— 1573.
Nils Ingelsson [Svinhufvud], tilltr. 1573 2f .......................  1573— 1575
Hans G a r p ...................................................... . . . . . . .  1576— 1577
Nils Eskilsson..............................................................................  1578— 1581
Jakob H ille ...................................................................................................1582
Lars Arvidsson, tilltr. 1582 [ Q ..............................................  1583— 1584
Mats Månsson1 .........................................................................  1585— 1589
Johan Persson...................................................................................• . . 1590
Knut Smålänning, tilltr. 1590 . . • ............................ 1591— 1593
Nils Bengtsson [Schack].................. • ......................................  1594— 1596
Bryniel Månsson [R o o s ] ............................................................ 1597— 1602
Gustaf O lo fs s o n ..........................................................................................1603
Olof A n d e rsso n ..........................................................................................1604
Jakob -Nilsson........................... .... .............................................  1605— 1606
Joen Gudmundsson, tilltr. 1606 .....................................  1606— 1607
Paine Persson, tilltr. 1607 ..............................................  1607— 1609
Joen Sonesson......................................................................... 1610— fl6 1 3
Erik Joensson................................ ............................... ; . . 1613— 1618
Karl Larsson (jfr F. 222)3 . . . ..................................... 1619— 1620
Erik Joensson....................................................................... ånyo 1629— 1630

Norrbo härad. Av de härad, som tidvis utgjorde delar av Västerås’ län, 
hade N orrbo under förra hälften av 1500-talet ett större om
råde än nu. Dit hörde nämligen då även det nuvarande 
Vagnsbro härad samt Väster-Våla socken, som senare förenats 
med Norbergs bergslag, och Norrbo sträckte sig således tvärs 
genom hela Västmanland från Mälaren i söder till Dalarne
-----------------  %

. 1 Uppgiften i v .  S t i e r n m a n s  Höfdinga-Minne, att namnet s k u l l e  varit Mats
Matsson, är oriktig.

. 2 Rörande slottets förvaltning 1621—28, se nedan s. 220, noten 2.
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i norr. I administrativt hänseende växlade dock förhållan
dena och varslade om den utveckling häradsindelningen seder
mera undergick. Ehuru Vagnsbro (Fernebo socken) sålunda 
ännu på 1550-talet tillhörde Västerås’ län, hade det på 1540- 
talet utgjort en del av ett Dala-fögderi (F. 245) och således då 
ej stått under samma förvaltning som Norrbo härad i övrigt. 
Och från 1570-talets början, då Vagnsbro ingick administrativ 
förening med Skinnskatteberg och Norberg (F. 239), kan det 
anses hava förlorat sin tidigare gemenskap med-moderhäradet.

På 1540-talet, då alltså Norrbo bestod av åtta socknar1 (mot 
sex nu), var hela det övriga området delat i tre tjärdingar,2 men 
Fernebo, som stod utanför denna indelning, var självt delat i 
fyra fjärdingar (Gerdsbo, Salabo, Höringe och Kilbo). »Från 
de sistnämnda, likasom även från Våla och Fläckebo socknar 
utgick huvudskatten 1539 i järn enligt stadga efter jorde- 
talet, men i övriga socknar utgjordes den i ett flertal persed
lar (penningar, spannmål, fläsk, smör, järn, hö, trävaror, höns, 
ägg, hampa och ljusgarn) efter sättingtal. Dessutom erlades 
skattekorn efter mantalet till den myckenhet, som efter hem
manens olika beskaffenhet bestämts genom särskild skatt
läggning, samt en kvickskatt (kor, svin, får och gäss samt 
»gåsekorn») dels efter gärdetal, varvid sex sättingar räknades 
i varje gärd, dels efter fjärdingtal.

På 1540-talet, då Norrbo eljes lydde under Västerås’ slott 
(F. 221), voro under någon tid (1546) Fläckebo och Romfartuna 
socknar utbrutna och' lagda under en fogde (F. 235), som hade 
sitt säte på Vads gård (i Ytter-Tjurbo härad). Men den 20 febr. 
1551 utnämndes en fogde, som skulle hava uppbörden »af alla 
krono- och skattebönder i Siende och Norrbo härad», och där
med hade ett fögderi bildats, vilket visserligen ägde bestånd blott 
ett fåtal år, men som tid efter annan återupprättades för kor
tare perioder och som alltjämt hade Norrbo härad till medel
punkt, ehuru dess övriga delar växlade. Till en början dithörde 
sålunda dels Fernebo, dels Väster-Våla socken, som emeller
tid 1554 definitivt förenades med Norbergs bergslag (F.‘ 241). 
Redan 1557 utbfföts också Siende härad, som då för ett par

1 Av dessa låg en mindre del av S:t Ilian inom Tuliundra. Se F o r s s e l l , Sve
rige 1571, s. 91, i vilket arbete beträffande Västmanland-Dalarne större utför
lighet är ägnad den rent kamerala indelningen än för andra landskaps vidkom
mande, varför jag dit får hänvisa dem, som äro intresserade av dylika detaljer.

2 A tt Norrbo härad i egentlig mening utgjorde blott tre fjärdingar, kan 
sättas i samband med det förhållandet, att Snäfringe räknade fem fjärdingar.
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år jämte A sunda hörde tillsammans med ett södermanländskt 
fögderi (F. 65), och 1559 upphörde även Norrbo att vara själv
ständig förvaltningsenhet, sedan det uppgått i Västerås’ då 
återupprättade slottslän (F. 221). Men 1569 skildes detta 
ånyo från förvaltningen av själva . slottet och fick en egen 
fogde, som till och med 1573 samt under ett par år på 1580- 
talet redovisade uppbörden från Norrbo, Siende och Tuhundra, 
vilka eljes alljämt lågo under Västerås. Förstnämnda härad 
var dock f# n  1590-talets mitt icke i sin helhet kronan 
behållet. Den 25 januari 15951 fick nämligen greve Magnus 
Brahe Fläckebo socken som pant för en lämnad försträck
ning, och den 22 aug. 1597 Haraker i vanlig förläning, ehuru 
hertig Karl kort förut (16 apr.) befallt allmogen i det för- 
länta området att ej vidare utgöra läntagaren någon som 
helst del av sina utlagor. Sedermera behöll greve Magnus 
båda socknarne perioden ut.2 Häradet i övrigt ingick där
emot i det arrende, som alltifrån 1620-talets början omfat
tade behållna delar av Västerås’ län.3 Genom kontrakt den 
20 aug. 1621 förpaktade nämligen Karl Larsson och Jesper 
Jönsson för .ej utsatt tid Norrbo och Siende härad mot 
en avgäld av 5,801 daler och 18| öre, och denna uppgörelse för
längdes den 26 juni 1622 på oförändrade villkor. Men året 
därpå förnyades överenskommelsen med Jesper Jönsson ensam 
för en tid av tre år genom ett kontrakt, daterat den 20 okt. 
1623. Arrendesumman var ,nu något nedsatt (5,764: 2 4|), 
ehuru området ökats med Tuhundra härad.4 Genom prolonga- 
tion den 5 okt. 1626 fick samme arrendator rätt att kvarsitta i 
i ytterligare tre år, men den 5 mars 1630 ingick Västerås’ län i 
det arrende, varigenom kopparbergsmännen (Nils Börjesson och 
konsorter) för nästa treårsperiod förpaktade såväl detta om
råde som det tillgränsande Strömsholms län. Fogdar (resp. 
arrendatorer) i Norrbo m. fl. härad hava varit:’

1 Brevet saknas i Rreg. I förläningsregistret uppgives, att datum för det
samma var 12 okt. 1594 och. att hertig Karl var utställare.

2 Fläckebo avkortas visserligen icke i räkenskaperna 1624—26, men väl ånyo 
från och med 1627 med åberopande av 1595 års brev. ,

3 Då arrendatorn (f. d. fogden) Karl Larsson ännu 1621 kallas befallnings- 
man på Västerås’ slott, får det antagas, att slottet ingick i arrendet, om än 
förhållandet är något oklart. Avlöningen för slottspersonalen bestreds emeller
tid av arrendatorerna och utkvitterades 1621 och följande år av olika personer 
(Peder Jönsson m. fl.). Räkenskaper för slottet saknas för åren 1621— 28.

4 Tuhundra skulle enligt de tidigare kontraktens ordalydelse hava tillhört 
arrendeområdet ända från 1621, men utgjorde åtminstone sagda år en del av 
Snäfringe fögderi (F-. 225).
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Jakob Busk, utn. 1551 -g° ................................ ' .................... 1551— 1552 F . 222.
Olof Västgöte : ............................•............................................  1553— 1558 (Ta.b.42 44.)
Lasse Haraldsson (jfr F. 221) . . . .  .......................  1569— 1571
Mats Mikaelsson......................................... ...............................  1572— 1573
Anders P e r s s o n .........................................................................  1583— 1584
Karl Larsson (jfr. F. 225)\ / a v r \  j 1621— 1623
Jesper Jönsson f ^ ........................................} 1621 — 1629
Nils Börjesson m. fl. (arr.) .• ................................ .... ...................... 1630

Det medeltida Siende härad, som ursprungligen bestod av Siende härad, 
endast de tre socknarne Kungsåra, Irsta och Ivärrbo jämte 
den redan i 1500-talets mitt i Badelunda uppgångna Furuby 
socken, hade redan på l3t)0-talet genom sammanslagning med 
Gorunda hundare tillförts fyra socknar eller Badelunda, Hubbo,
Tillberga och Kila, av vilka dock den sistnämnda alltsedan 
1500-talet räknats till Över-Tjurbo härad. Antalet socknar 
i Siende blev på detta sätt sju (emot nuvarande sex). De 
voro fördelade på tre fjärdingar (Bäckbo, Harbo och Olsta).1 
Huvudskatten utgjordes 1539 efter sättiugtal, och räknades 50 
hela och 25 halva sättirigar. Skattekorn och gäjdeskatt be
talades efter samma grunder som i Norrbo härad, och lika
som där förekom i Siende en fjärdingsskatt, som dock var av 
ringa betydenhet, då ^ensamma ej inbragte mera än en ko 
och två får av varje fjärding.

I Siende omtalas under hela perioden inga större abaliena- 
tioner, om man ej dit vill räkna den förläning av konungsbyn i 
Irsta socken, som tillerkändes Arendt Pedersson [Örnflycht] 
genom k. brevet den 26 juni 1529, men som det är obekant, 
huru länge han fick behålla. Häradet i sin helhet tillhörde 
efter vad redan omtalats 1557—58 Åkers och Selebo härads 
fögderi (F. 65), men delade eljes öden med Norrbo härad, vare 
sig detta utgjorde eget fögderi (F. 222) eller låg under 
Västerås’ slott (F. 221), och har sålunda ej haft några sär
skilda förvaltningsorgan. Under arrendetiden var det dock 
fråga om införandet av en ordning, som, om den kommit till 
stånd, på sätt och vis skulle grundlagt ett visst slags själv
ständighet för flertalet socknar inom detta härad' Genom* 
k. brevet den 1 sept. 1626 fingo nämligen Badelunda, Hubbo,

1 Av fjärdingsnamnen återfinnes Olsta som namn på en by i Irsta socken, 
och Harbo är förmodligen identiskt med Harbo eller Haraldsbö i Kärrbo soc
ken, som dock numera redovisas som torp. Bäckbo låg sannolikt utanför det 
nuvarande häradet i den del av Kumla socken (Över-Tjurbo), som n. m. skiljer 
Kila från Siende, och där ett Bäckaby ännu finnes kvar som bynamn. Jfr O. R.
B e l e a n d e r , Anteckningar om Westmanlands härader (1869), s. 77.
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Irsta, Kungsåra ocli Tillberga sockenbor tillstånd att på grund 
av framställda klagomål »själfva arrendera deras hemman», 
d. v. s. betala lösen i penningar för deras skattepersedlar 
in natura, »eftersom de funnit sig besvärade över arrendato- 
rerna, att de dem mycket betunga [ut]öfver den ordning, som 
arrendekontraktet tillåter». Därvid förbundos emellertid
vissa villkor (se D. 1: s. 150), som till sist hindrade verk
ställigheten.

Tuhundra, som numera är blott hälften så stort, som 
det var under medeltiden, ger ett belysande exempel på 
administrationens återverkan på den historiskt givna indel
ningen. Det lider nämligen intet tvivel, att det var änke
drottning Katarinas förlänande med först Säby och Stora Ryt- 
tern (1561), sedan med Svedvi och Lilla Ryttern (1569), som 
föranledde, att dessa socknar, vilka av ålder räknats till 
Tuhundra, efter 1500-talets utgång hänfördes till Snäf-
ringe härad, med vilket de till följd av ovannämnda förfo
ganden kommit i det nära samband, som betingades av en
långvarig gemensam förvaltning under Strömsholms slott. 
Även i övrigt var emellertid Tuhundra under medeltiden 
större än det blev på 1500-talet. Styffe räknar- nämligen till 
detsamma även Sura socken, som emellertid redan på Gustaf I:s 
tid tillhörde Snäfringe, om än vissa förhållanden, om vilka 
mera nedan, fortfarande utvisade, att denna rocken (jämte Ram
näs) stod utanför detta härads«äldsta indelning. Bortser man 
vidare från S. Nikolai och Vårfrukyrkas eller S. Ilians sock
nar, vilka hade karaktär av stadsförsamlingar, återstodo i 
det Tuhundra, som fanns vid mitten av 1500-talet, åtta sock
nar, som voro fördelade på fjärdingar: Vångsta, Svedvi, Ryt- 
terbo och Lundbo.1 Skatten där utgjordes efter alldeles sam
ma grunder som i Norrbo (se ovan s. 219).2

Tuhundra tillhörde väl i regel Västerås’ slottslän, men var 
tidvis utbrutet därifrån och bildade vissa år en självständig 
förvaltningsenhet. I början av 1551 fanns nämligen en fogde, 
som hade befallningen i Tuhundra och Snäfringe härad.

* Hans efterträdare miste dock 1554 uppbörden från Sura och 
Ramnäs, och året därpå redovisade slottsfogden på Västerås

1 Vångsta är namnet på en by i Dingtuna socken. De övriga bära namn 
efter de tre socknarne Svedvi, Ryttern och. Lundby, vars äldre namnform var 
Lundbo.
• 2 Av Tuliundra härads 88 sättingar voro 1540 åtta lagda under Tidö gård 
Såsom kronogård omnämnes samma år Tegneby (Dingtuna socken).
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ånyo för Tuhundra. Men den 7 no v. 1556 utnämndes en 
fogde i ensamt detta härad (jämte de då ännu dithörande 
Svedvi, Säby och Rytterns två socknar), och denne kvarstod i 
tjänsten till och med 1561, då avsöndringarne till änkedrott
ningens livgeding började och återstoden av häradet ånyo 
lades under Västerås. I samma utsträckning (fyra* sock
nar) tillhörde sedan Tuhundra slottslänet, med undantag dels 
av de år (1569—73, 1583—84 och 1621—30), då ett sådant 
saknades och ersattes av Norrbo m. fl. härads fögderi (F.
222), dels av en helt kort period i början av 1620-tälet, då 
fogden i Snäfringe (F. 225) hade uppbörden även härifrån, . 
innan arrendedistrikten hunnit slutgiltigt ordnas. Förläningar 
saknades emellertid icke alldeles. År 1597 befinnes K rister 
C lasson [Horn] innehaft Lillhärads socken, och genom k. 
brevet den 17 maj 1612 bekom A xel O xenstjerna Dingtuna 
socken, som han hade kvar ännu på 1620-talet. Den korta 
period, under vilken således Tuhundra bildade kärnan i ett 
eget fögderi, funnos där följande fogdar:

Nils Ö s t g ö t e .................. ’ . . . . : ..................................  1551— 1552 223.
Olof Bagge, utn. 1552 3?° ................................ ......................  1552— 1553 .9
Lasse Persson Dalkarl (jfr F. 2 2 5 ) ..................................................  1554 * a
Erik Månsson, utn. 1556 7̂T .................................................. *1557— 1561

Inom Tuhundra härad och Barkarö socken låg Rddön, varå Ridö gård. 
fanns en gård med samma namn, som omtalas redan 1526, då 
hnstru Anna [Andersdotter (Banér)] till Ädö, änka efter riks
rådet Måns Gren, fick räntan därav i förläning. Där upp
rättades på 1550-talet en kunglig avelsgård, som hade själv
ständiga fogdar 1558—62. Ännu 1560 pågingo där byggnads
arbeten, som föranledde hitläggandet av dagsverksskyldigheten , 
dels från hela Irsta socken, dels från alla K. Majrts egna 
landbor i Siende och Tjurbo härad (k. brevet den 13 febr.
1560). Senare blev egendomen ladugård under Västerås’ slott, 
men var åtminstone någon tid på grund av k. brevet den 
18 nov. 1580 förlänt till W illem  de "Wijk. Gårdsfogdar 
voro: •

Joen K i j l .......................................................................................  1558— 1559 F , 224.
Hans E th er................................................................ ....  . . 1559— fl5 6 2

Det egentliga Snäfringe härad omfattade endast området gnäfringe 
längs västra stranden av Kolbäcksåns nedre lopp och var förde- härad.

>
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lat på de tre socknarne Berg, Munktorp och Kolbäck. Dessa 
voro av ålder indelade i hamnor, av vilka tre utgjorde en fjär- 
ding. Fjärdingarnes antal var emellertid fem (Bergs, Kol
bäcks, Vålirfge, Bisbro och Valbo),1 så att hamnorna blevo 
femton. Utanför denna indelning lågo Sura och Bamnäs’ 
socknar, som tillsammans bildade en enda hamna, benämnd 
Skoga hamn, från vilken skatten utgick 'efter jordetal i en
dast järn, på det sätt att ett hundra osmund indrevos av vart 
öresland jord.2 Aven eljes beräknades huvudskatten i Snäfringe 
1539 efter jordetalet. För varje öresland erlades nämligen ett 
och ett halvt öre, en spann korn, fjorton marker fläsk och nio 
marker smör. Vid sidan härav utgjordes dock dels efter- 
gäldspenningar, matupenningar och spannmål efter mantalet, 
dels en hamneskatt, som inbragte ett får av varje hamna, 
dels även fjärdingsnöt eller en ko av varje fjärdin^.

Snäfringe tillhörde Västerås’ slottslän (F. 221) till 1551, 
då det jämte Tuhundra bildade ett eget fögderi (F. 223), från 
vilket Sura och Bamnäs likväl skildes redan 1554, då de för
enades med Väster-Dalarne (F. 241 och 237). När återstoden 
av fögderiet följande år upplöstes, fick den dittills varande 
fogden behålla de tre egentliga Snäfringesocknarne (Berg, 
Munktorp ,och Kolbäck), som bildade ett eget förvaltnings- 
distrikt även under hans efterträdare (F. 225). Denne fogde 
hade sitt .säte på Mölnetorp, som var ett tidigare namn på 
Strömsholms gård (i Kolbäcks socken).3 Efter upprättandet 
där av en avelsgård, för vilken byggnader pågingo åren 1554 
—55, tillsattes på detta ställe en särskild gårdsfogde (F. 226). 
Då 1558 en ny fogde utnämndes i Snäfringesocknarne, fick 
denne emellertid antagligen omhänder förvaltningen även av 
Strömsholm, ty där är vid samma tid någon särskild redo
visare åtminstone icke känd. Till följd av k. brevet den 27 
mars 1561 kom denna gård med underlydande tre socknar att 
ingå i änkedrottning K atarin a  S tenbocks livgeding, till 
vilket samtidigt lades Säby och Stora Bytterns socknar, som 
dittills räknats till Tuhundra härad. Grenom k. brevet den 
7 april 1563 utökades livgedbuget med bl. a. Sura och Bam-

1 De tre sista namnen torde åsyfta byar inom Munktorps socken, dår ännu 
finnas dylika med liknande benämningar (Våle, Risbro och Vallby). Ett Vall
by finnes dock även i Bergs socken.

2 Ännu 1539 funnos i Sura ocb Ramnäs tillsammans blott tolv skatte- ock 
tretton landbönder.

3 Gust. I Reg., D. 26 (1911): s. 581, noten..
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näs’ socknar, som väl återkallades den 10 juli 1567 (jfr F. 
239), men ånyo ditlades den 16 april 1569, då även Svedvi 
och Lilla Byttern tillkommo, så att livgedingets västmän- 
landsdel från sagda tid omfattade hela det område, som i 
våra dagar räknas till Snäfringe härad och under slutet av 
1500-talet och i början av 1600-talet kallades Strömsholms 
län. Under nästan hela den långa tid, änkedrottningen inne
hade denna landsdel, saknas räkenskaper för orten. Blott en 
enstaka årlig ränta (1576) samt redogörelser för vissa års 
hjälpgärder och tiondeuppbörd (1581—84, 1588—90 och 1600) 
finnas kvar. Men samma år, i vars slut änkedrottningen gick 
hädan (1621), tillsattes en kunglig fogde i Tuhundra härad, 
som avlämnat redovisning även för Strömsholms län. Bed an 
den 2 juni 1622 blev emellertid det sistnämnda för ej utsatt 
tid förpaktat till Hans Leffler och Henrik Hoffricht, som till 
en början arrenderade också Bekarne och för båda områdena 
skulle betala 9,751 daler 23 V2 öre, men som följande år hade 
kvar blott västmanlandsdelen av sitt arrendedistrikt. Där 
efterträddes de av Karl Larsson och Kristiern Håkansson, vil
kas kontrakt är daterat den 2 juli 1624 och gällde fyra 
år. Efter denna tids förlopp fick samme Karl Larsson jämte 
kon sorter (Nils Olsson och Hans Hille) enligt k. brevet den 
20 febr. 1628 fortfarande förpakta Snäfringe härads övriga sock
nar i tre års tid, men Sura och Bamnäs undantogos, emedan de 
mot avgift och för en tid av två år till följd av k. brevet 
den 13 nov. 1628 upplåtits till den ovannämnde Kristiern 
Håkansson, som uppbyggt Bamnäs’ hammare och behövde 
deras ränta till brukets fortkomst.1 Detta kontrakt prolonge- 
rades för samme man den 11. aug. 1630 för ej utsatt tid, men 
däremot bröts uppgörelsen om huvuddistriktet före avtalstidens 
utgång genom det nya kontrakt, som den 5 mars 1630 upp
rättades med kopparbergsmännen (Nils Börjesson och konsor- 
ter) om förpaktning av såväl Västerås’ som Strömsholms 
län. Härigenom kommo alltså dessa båda områden att uppgå i 
ett gemensamt distrikt (F. 222). *

Efter vad som framgått av ovanstående redogörelse funnos 
särskilda fogdar (resp. arrendatorer) i Snäfringe blott helt 
korta perioder dels på 1550-talet, dels efter 1621. De voro:

1 Enligt Grau, Beskrifning öfwer Wästmanland (1754), vars uppgift går igen 
i senare arbeten, hette Ramnäs’ grundläggare Krister Månsson och skall enligt 
Hist.-geogr. och statist, lexikon över Sverige hava varit en danskfödd hand
lande i Västerås.

15— 182356. Meddel. från Riksarkivet 2 :6 . Almquist, Lokal förvaltningen, D. 2.
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F . 225. Lars Pedersson Dalkarl1 (jfr F. 2 2 3 ) ............................... 1555— i 556
(Tal). 42 ock Jöns Olsson, tilltr. 1556 ...............................................................1556

44 ) Jöns Månsson, utn. 1556 ...............................................................1557
Bengt Olsson (jfr F. 73 och 2 3 7 ) ..................................................  1558
Gerdt Hansson2 ..........................................................................................1559
Hans Eriksson3 ...........................................................  1560
Henrik Tomasson ..................................................................................... 1621
Hans Leffler 1 , j fr 227 och 2 2 9 ) ..................  1622— 1623
Henrik Hoffrichtf v J '
Karl Larsson (jfr F. 222) m. fl.( rnrT^
Kristiern Håkansson C“ r° ............................

Strömsholms Ovan (s. 224) är redan omtalat, att en särskild gårdsfogde (F. 
gård. 226) fanns på Ströinsholm 1556—57, innan dennes syssla före

nats med häradsfogdens (F. 225). Men även på 1620-talet, då slot
tet åtminstone tidvis ej ingick i arrendeavtalen,4 omtalas där 
förvaltare, som avlåtit egna redovisningar, vilka dock finnas 
kvar'blott för enstaka år. Kända gårdsfogdar voro:

• Erik Trögdbo, tilltr. 1 55 6  ........................................................  1 5 5 6 — 1557
F . 226. Mats M ikaelsson ...........................................................................................................1622

(Tab. 42 och Pöder Månsson ....................................................................................  1627 — 1 628
44.) Olof Håkansson, tilltr. 1628  3g0 .........................................................................1628

II. Arboga län.

aän över- I Åkerbo härad fanns 1526 en fogde, som kvarstod i tjän- 
sikt. sten även följande år, men sedan ej längre omtalas. Hans 

efterträdare har efterlämnat räkenskaper från åren 1529—31, - 
av vilka framgår, att fögderiet (F. 227) då omfattade Åkerbo 
och Fellingsbro härad samt järnskatten från Noraskog,5 Lin
desberg, Skinnskatteberg och Yärmlandsberg jämte Yisnums 
härad och Varnnms socken.6 Denna betydande utsträckning

1 Jfr (ny) fallmakt för Lars Pedersson 16 sept. 1556, av vilken framgår, att 
han ännu vid samma tid kvarsatt i sitt fögderi.

2 Gerdt Hansson fick 24 maj 1559 i förläning Irsta kyrkoby i Siende. 
8 Ett »häradshöfdingebref» för Hans Ersson i Snäfringe härad är utfärdat

7 mars 1560. .Möjligen avses härmed fogdeutnämningen.
4 Att Strömshoim disponerades av arrendatorerna enligt 1622 års kontrakt, 

framgår av k. brevet den 20 juni 1622 till fogden Matthias [Mikaelsson] på 
Strömsholm att tillinventera Hans Leffler (F. 225) gården.

5 Vid Noraskog funnos på 1520-talet särskilda bergsfogdar (se F. 231), som 
redovisade järnet till Arboga gård. Se J. Johansson, Om Noraskog, 2 (1881): 
s. 187 f.

6 Enligt Västmanl. handl. 1538: N. 3 hithörde järnskatten jämväl av Vadsba 
härad samt av Götlunda socken i Närke, men dessa områden nämnas ej i 
Västmanl. handl. 1539: N. 5, somi bl. a. innehåller en jordebok över fögderiet. 
Sistnämnda räkenskap refereras utförligt av J. Johansson i Om Noraskog, 2 
(1881): s. 189 ff.
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hade fögderiet ännu i första hälften av 1540-talet, om än vissa 
delar av området voro bortförlänade till enskilda (se nedan 
under vart härad och bergslag för sig), men-efter samma tid 
uppdelades distriktet på flera olika fögderier, varigenom den 
tidigare gemensamme fogden, som hade haft sitt säte på Ar- ■ 
boga gård, såg sitt område alltmera förminskas för att tid
tals alldeles upphöra. En gårdsfogde fanns nämligen allt
sedan 1538 vid Kungsörs gård, som konungen sagda år till- 
bytt sig av kronan, och ehuru denne till en början under sin 
förvaltning utom Kungsbarkarö socken hade endast landbo- 
hemman (se nedan s. 282), utvidgades hans distrikt, sedan de 
sistnämnda övertagits av en särskild landbofogde (F. 251), i 
mitten av 1550-talet till att omfatta större delen av Åkerbo 
härad. Sedan vidare dels Yärmlandsberg bortfallit 1545 
samt Noraskog och Lindesberg 1546 fått en egen fogde 
(F. 231), fick även denne sistnämnde sitt uppbördsområde 
småningom utökat, tills det i början av 1560-talet kom 
att omfatta hela Fellingsbro härad och på 1590-talet jämväl 
en del av Åkerbo. När slutligen även Skinnskatteberg 1553 
bildat ett eget fögderi (F. 232), som kort därpå sammanslogs 
med tillgränsande Dala-distrikt, var Arboga län inskränkt 
till gården och staden a v . samma namn jämte de närmast 
belägna socknarne i Åkerbo härad. För fögderiets vidare 
öden skall redogörelse lämnas i nedanstående häradsöversikt.

Under medeltiden hörde till Å kerbo härad dels Lindesberg, Åkerbo härad, 
dels hela det område, som på lol)0-talet till följd av admi
nistrativa förfoganden började räknas som ett särskilt härad 
under namn av Fellingsbro (se s. 239), men däremot icke de 
delar av det nuvarande häradet, som ligga söder om Arboga- 
ån och fordom ansågos tillhöra Kekarne. Inom dessa gränser 
var socknarnes antal lika med det nuvarande, om man undan
tager Lindes bergslag, där odlingens framsteg föranlett senare 
utbrytningar frän Lindes moderförsamling, som länge var den 
enda inom orten. Dock bör bemärkas, att de delar av Malma 
och Odens vi socknar, som på 1500-talet kallades »skogsfjär- 
dingarne» och redan då administrativt intogo en särställning, 
sedan dess ej blott bildat särskilda socknar (resp. Hed och 
Gunnilbo), utan även tillagts Skinnskatteberg, varigenom 
Åkerbo även i norr gjort en motsvarande arealförlust.

Flertalet socknar i det egentliga Åkerbo (Arboga, Himmeta,
Medåker, Björskog, Bro och Köping) betalade 1539 utskyl-
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derna enligt lika grunder. Allt efter hemmanens beskaffenhet 
erlades enligt jordetalet dels huvudskatt samt eftergälds- och 
matupenningar i klingande mynt, dels matufläsk, matukorn 
och matusmör in natura, varemot dagsverkspenningar1 samt 
skattekorn och skatteråg utgingo efter mantal. Dessutom 
fanns här’ en persedel (»laga får»), som beräknades efter gärde
tal, varvid sex bönder (eller åtta torpare) voro förenade i en 
gärd. I motsats härtill erlades i Skedvi socken endast järn 
i skatt. Den kvantitet, som borde utgå från varje gård, var 
dock även här bestämd efter jordetalet och markens olika 
godhet.2

Någon anteckning om tidpunkten, då Peder Hansson [For- 
stenasläktenj fick Odensvi socken i förläning, har jag ej fun
nit, men anser det sannolikt,' att han innehade densamma 
allt ifrån början av Gustaf I:s regering.3 Hans sätesgård 
Hvalstad låg inom socknen och han behöll i alla händelser 
denna till och med 1545, då han torde avlidit. Säkrare data 
utvisar den abalienation grannsocknen Malma var under
kastad. Den blev nämligen förlänt till Sven F r iis  i december 
1535 och igenkallades från honom först den 11 jan. 1555.4 
Däremot lades Kungsbarkarö socken, som tidigare varit för- 
länt till A lb rek t T olk  enligt k. brevet den 29 juli 1533, allt
ifrån 1539 under Kungsörs gård, och kommer på grund härav 
så gott som alldeles icke till synes i landskapshandlingarne. 
Med undantag av de nämnda tre socknarne låg hela Åkerbo 
härad, efter vad redan omtalats, under fogden på Arboga gård 
till och med 1553. Följande år bortföllo dels Malma och 
Odensvi skogsfjärdingar, som då tillädes Väster-Dalarnes 
fögderi (F. 241), dels Köpings och Björskogs socknar, vilkas 
uppbörd omhändertogs av fogden på Kungsör (F. 229). Ge
nom k. brevet den 6 sept. 1554 reglerades dock förhållandena

1 Från Köpings socken utgingo nämnda år ej dagsverkspenningar, emedan 
därvarande allmoge förbundit sig att uppsätta gärdesgårdsstängsel omkring 
en kronans hästhage.

2 Malma och Odensvi socknar voro ’ förlänta. Kungsbarkarö låg i sin helhet
under Kungsör. Rörande skatteförhållandena i Arboga och Köpings städer se 
Forssell, a. a., D. 2. . #

3 I Olof Erikssons räkenskap 1529— 31 är ingen uppbörd från Odensvi redo
visad. Förläningsregistret 1528 upptager Peder Hanssons namn, men efter 
detsamma är en lakun. Att han innehade socknen i slutet av 1530-talet 
ses av Yästmanl. handl. 1538: N. 3.

4 Att Sven Friis var frälseman och att han levat ännu 1571, synes framgå 
av Forssell, Sverige 1571, s. 86. Han uppgives där blivit taxerad för ut
görande av Älfsborgs lösen som ägare av 10 guldstycken, 67 lod silver och 74 
kreatur m. m.
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på ett annat sätt, nämligen så att Björskog för de närmaste 
åren ,(1555—58) kom att återbördas till Arboga län, medan 
Odensvi socken skulle tillhöra Kungsörs fögderi. Till det 
sistnämnda lades 1557 ytterligare Malma och Bro socknar, 
så att fogden på Arboga då hade kvar blott Arboga, Him- 
meta, Medåkers och V. Skedvi (samt Björskogs) socknar. En 
utvidgning i område bereddes honom dock samma år genom 
att Yttersta fjärding i Fellingsbro för en tid (1557—62) kom 
att lyda under hans befallning, och när denna åter bortföll, 
införlivades 1563 med Kans distrikt Säterbo socken och 1565 
två socknar (Lillkyrka och Götlunda) av Glanshammars hä
rad, som ett enstaka år (1561) i sin helhet jämte några andra 
närkessocknar (se Tab. 11) redan förut tillhört detsamma 
och längre fram ånyo skulle ditläggas för skilda, men kort
variga perioder (1582—84 och 1587—88). Emellertid upphörde 
hela fögderiet för en tid på 1570-talet. Ännu 1569 befinnes 
fogden här hava haft kvar sitt område i hela den utsträckning, 
som (framgår av ovanstående utredning, men året därpå redo
gjorde han endast för Arboga gård och socken, och 1571 var 
även denna blygsamma återstod av ett en gång ovanligt vid
sträckt län underlagt fogden 'på Kungsör.. Denne skulle dock 
denna gång blott tillfälligtvis utöva befallningen där, ty ge
nom k. brevet den 6 dec. 1571 och den 24 jan. 1572 blevo 
Arboga gård och stad samt Arboga, Himmeta och Medåkers 
socknar (jämte Skinnskatteberg samt Malma och Odensvi 
skogsfjärdingar förutom en fjärding i Fellingsbro) förlänta 
till markgrevinnan C ecilia  av Baden, som i huvudsak1 behöll 
detta område i dess helhet till 1581,2 då en fogde tillsattes 
vid Arboga gård, som uppbar räntan från Arboga, Himmeta 
och Medåkers socknar. Ett enstaka år (1585) var dennes 
distrikt utsträckt över Fellingsbro, Noraskog och Lindes
berg, men hans verksamhet upphörde helt och hållet 1589.3

1 Genom k. brevet den 28 juni 1574 till fogdarne Lars Brynielsson (F. 229) 
och Peder • Mikaelsson (F. 239) återkallades väl markgrevinnans förläningar i 
deras fögderier, men återställdes till henne samma år. Jfr k. brevet den 21 
juli 1574. (Rreg.)

2 Jfr k. brevet den 21 maj 1581 till fogden Ture Jöransson (F. 229), att 
markgrevinnan Cecilia skulle t. v. få åtnjuta sin förläning. Enligt k. brevet 
den 27 okt. 1581 skulle Skinnskatteberg och skogsfjärdingarne få behållas 
t. o. m. 1582.

3 Enligt k. brevet den 30 sept. 1583 skulle Himmeta socken läggas under 
Kungsör, men verkställigheten härav torde för det dåvarande uteblivit. Till 
fögderiet hörde 1584 utom de i texten nämnda områden ett halvt skattehemman 
i Säterbo socken, den s. k. fiskebygden i Malma och Skedvi socknar samt åtta 
frälsebönder i Ödeby (Glanshammars härad).
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Under de följande åren var Himmeta socken en kortare 
tid (1597) förlänt till K rister Classon [Horn], men i 
Övrigt låg Arboga län än under Kungsör (F. 229), till 
vilket det hörde 1589—90 och 1596—97, än under fogden 
i Noraskog (F. 231), som hade befallningen där 1591—95 
och 1598—1603, eller till dess att 1604 ånyo upprättades 
ett självständigt fögderi, som dock växlade betydligt i om
fång. Till en början (1604—06 och 1610) dithörde nämli
gen Fellingsbro socken, men 1611 bortföll densamma defini
tivt, och samtidigt frånskildes enligt k. brevet den 21 nov. 
1610 även Himmeta och Medåkers socknar, så att fögderiet 
ånyo såg sitt område inskränkt till Arboga gård, stad och 
socken.1 Är 1618 sammanslogs för övrigt ännu en gång 
detta distrikt med Kungsörs fögderi, och socknen utarrendera
des 1621 tillsammans med detta (se nedan s. 233). Men genom 
kontrakt den 16 dec. 1623 upplätos för en tid av tre år och 
mot en avgift av 2,142 daler 28 öre Arboga, Himmeta och 
Medåkers socknar till faktorn Erik Grudmundsson i Arboga. 
Denne fick visserligen prolongation på ytterligare tre år 
den 28 juni 1627, men har icke avlämnat räkenskap för vare 
sig detta eller de följande åren. Redogörarnes namn och 
även distriktens storlek växla under dessa varje år. Av åt
skilliga skäl är man emellertid berättigad antaga, att detta 
förhållande berodde på att de olika räkenskapsförarne voro 
ställföreträdare för ett och samma arrendebolag, som allt ef
ter omständigheterna fördelade socknarne inom de på grund 
av skilda kontrakt förvärvade arrendedistrikten på sina del
ägare eller tjänstemän. Vad då beträffar det förvaltnings
område, i vilket Arboga gård ingick, utvidgades detta 1627 
till att omfatta, utom de åt Erik Grudmundsson förpaktade 
socknarne, även Bro, Säterbo, Skedvi, Malma och Odensvi 
(undantagandes skogsfjärdingarne), och detta distrikt förval
tades samma år av Anders Bengtsson, som tidigare haft upp
sikten över endast de uppräknade nytillkomna socknarne och 
då uttryckligen kallats »kompaniets tjänare och befallnings- 
man». Ar 1628 var redogöraren en annan, men förvaltnings
området detsamma. Men 1629 fick Hans Urbansson, som sedan 
lång tid tillbaka var arrendator i Skinnskatteberg (F. 232), 
jämväl Arboga län, som han likväl ej behöll 1630, då nya 
förhållanden inträdde. Det kontrakt, som den 9 mars sagda

1 Dessutom dithörde den s. b. fiskebygden på Rekarne.
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år beviljades Peder Jönsson och som lydde på hela Åkerbo 
härad, kom emellertid ej att gälla Arboga-distriktet, som hade 
en annan redogörare (se nedan), och Peder Jönssons verksam
het var inskränkt till Ulfsunds län (F. 229).

Fogdar och arrendatorer i Arboga län hava varit:

Lasse Sommar.............................................................................. 1526— 1527 F. 227.
Olof E rik sson ................................................................ ....  1529— *531/Tab 42—44)
Anders Månsson, utn. 1533 ^ .............................................. 1533— 154E
Nils T u le sso n .............................................................................. 1542— 1562
Markvard H o l s t ......................................................................................... 1563
Bengt O lo f s s o n ......................................................................... 1564— 1565*
Ambjörn Svensson ..................................... •..............................  1566— 1570
Peder Hansson, tilltr. 1581 2,2 .............................................. 1581 — 1582
Olof O lsson .................................................................................................. 1583
Nils Larsson , tilltr. 1583 T2y ..............................................................1584
Peder Hansson (jfr F. 2 3 1 ) .........................................ånyo 1585— 1586
Bengt. Larsson . . . . *.................. ....  . .• . . . .  .• . 1587— 1588
Hans Hindersson........................... ........................... ....  1604— 1605
Anders Bengtsson1- . . .  .................................................. ....  1605— 1608
Tideman Persson.................................................. ...................... 1610— 1611
Joen Joensson (jfr F. 2 2 8 ) ................................................................. 1612
Hans Olofsson (jfr F. 228) : .............................................. 1613— 1615
•Karl Eriksson (jfr F. 2 2 8 ) .................. ' .............................1616— 1617
Samuel Påvelsson [Svinhufvud] (jfr F. 229) . . . . .  1618— 1620
Hans Leffler 1 (arr . j fr F ; 225 och 229) . . .  . . 1621— 1623 
Henrik Hoffncht
Erik Gudmundsson (arr.; jfr F. 2 2 8 ) ................................  1624— 1626
Anders Bengtsson $arr.; jfr ovan och F. 2 2 9 ) ................................  1627
Markus Kock ( a r r . ) .................................................. ...........................1628
Hans Urbansson (arr.; jfr F. 2 3 2 ) ....................... ...........................  1629
Erik Andersson (arr.) ....................................................... ' ...................1630

Sedan A rboga  gård i slutet av 1580-talet upphört att tjäna Arboga gård. 
som fogdesäte, upplätos dess ägor till Arboga stad mot en 
avgift i. järn (se hertig Karls brev den 7 juni 1595, som saknas 
i Rreg., den 5 mars 1596 och den 30 jan. 1600) och förblevo 
i stadens värjo under de närmaste årtiondena, även sedan en 
fogde ånyo tagit själva gårdshusen i anspråk. Under går
den lydde en tid Grrönö ladugård (i Björskogs socken)2, som 
på 1550- och 60-talen räknats till Kungsörs län (F. 229) och 

•vid midsommar 1606 överflyttades till Köpings län (F. 232).

1 För 1609 saknas räkenskaper. I Västmanl. register upptages Anders Persson 
s. å. som redogörare för Arboga stad. Det finnes tidigare exempel på att stads- 
räkenskapen förts särskilt. För 1607 föreligger sålunda Harald Månssons redo
visning för ensamt staden.

2 Se nedan s. 282 f.
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Arboga
faktori.

F. 228,

Redan i slutet av Gustaf I:s regering1 fanns i Arboga ett 
antal »tyska ärpbetsmän», som för kronans räkning tillverkade 
vapen. I början av 1560-talet utvidgades verkstäderna2, och 
från samma tid finnas räkenskaper avgivna av föreståndaren, 
som kallades faktor. Under några år omkring sekelskiftet ver
kade emellertid som sådan fogden i Arboga län och bergslagen 
(F. 231), och även under den följande tiden lydde vissa år 
(1612—17) faktoriet under befallningsmannen i förstnämnda 
distrikt (F. 227).3 Sedermera befanns denna anordning från 
faktoriets egen synpunkt så förmånlig, att efter vad vi sett 
‘faktorn själv från 1624 arrenderade eller deltog i förpakt- 
ningen av kringliggande län (F. 227), varvid krigsammunition 
och vapen erlades i avgäld i stället för penningar. Såsom 
faktorer hava tjänstgjort:4
Casper R uhter..............................................................................
Olof J ö n s s o n ..............................................................................
Jöran Opsinger0 ..........................................................................
Matthias Hintze, utn. 1576 § . . . .................................
Olof J ö n s s o D .....................................................................ånyo
Hans B lo c k ...................................................................................
Jöns Eriksson (jfr F. 2 3 1 ) ...................................................
Anton Cleophas, utn. 1603 § (jfr F. 82 och F. 231) . .
Joen Joensson..............................................................................
Tideman Persson.........................................................................

. . . 1562 
1563— 1570 
1570— 1576 
1576— 1580 
1581— 1594 
1595— 1597 
1598— 1601 
1603— 1605 
1605— 1608 
. . . 1609

Joen Joensson.................................................................................. ånyo 1610
Nils S ig fr id sson ....................................................................  1611
Joen Joensson (jfr F. 2 2 7 ) .......................................................ånyo 1612
Hans Olofsson, utn. 1613 ^  (jfr F. 2 2 7 ) ............................ 1613— 1615
Karl Eriksson (jfr F. 2 2 7 ) .............................................. ^ 1616— 1617
Hans Brandt . ..................................................................... 1618— 1621
Erik Gudmundsson, utn. 1622 ^  (jfr F. 227) . . . .  1622— 1626
Hans L e f f l e r .............................................................................................. 1630

1 Se k. brevet den 13 maj 1551 ang. byggnader åt de från utlandet inför- 
skrivna bantverkarne i trakten av Arboga och jfr Henrik och Hans Platenslagers 
brev till K. Maj:t den 15 aug. 1559 (RA.).

2 Se k. brevet den 19 dec. 1562 till fogden Markvard Holst att i Arboga 
låta upprätta en verkstad för plåtslagaren Lennart Kleck, som åtagit sig att 
där till K. Maj-.ts behov förfärdiga harnesk och körritz.

3 Joen Joensson, som begärt bliva fri från fögderiet i Arboga stad och soc
ken, emedan han ansåg sig hava nog att göra med faktoriet, fick den 5 maj 
1612 uttrycklig befallning att fortsätta med bägge sysslorna (Kammarregistr.), 
men avgick samma år från bådadera.

4 Då Arboga faktori ej upptagits på Tab. 42— 44, må här meddelas, att rä
kenskaperna för detsamma, gom i KA. förvaras i en särskild serie, finnas kvar 
för åren 1570— 1624 med undantag av 1572,1589— 1602, 1613 och 1619— 21.

5 Rörande de hantverkare till ett antal av 55, som voro anställda vid fak
toriet under Jöran Opsingers tid, finnas upplysningar i Forssell, Sverige 1571, 
s. 70 f., där meddelanden lämnas även om tillverkningen sagda år.
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År 1554 befinnas dels vissa delar av Väster-Rekarne (se D. Kungsörs 
1: s. 284), dels Björskogs och Köpings socknar hava blivit lagda 
under K ungsörs gård, men till följd av k. brevet den 6 sept. 
s. å. utbyttes Björskog mot Odensvi socken. Kort därpå bör
jade omfattande byggnadsarbeten företagas vid gården, som där
vid flyttades till omedelbart grannskap av sjön Mälaren, vars 
närmast dessa trakter belägna del bär namnet Ulfsundet. I sam
manhang härmed ändrades också gårdsnamnet från det förut 
gängse Ören eller Kungsör till Ulfsund, vilket senare först på 
1600-talet ånyo började utträngas av det förra. Ulfsunds län 
fortfor emellertid att växa. Är 1556 omfattade detsamma hela 
Väster-Rekarne, av vilket vissa delar dock åter kort därpå 
bortföllo, och 1557 tillkommo Bro och Malma jämte skogs- 
fjärdingarne i sistnämnda socken och Odensvi, varjämte 1559 
ånyo ditlades Björskog, som sedan 1555 lytt under Ar
boga. Väl frånskildes 1567 skogsfjärdingarne (jfr F. 239), 
men tidvis (1571, 1589—90 och 1596—97). omfattade un
der de följande årtiondena fögderiet med detta undantag 
bland annat hela Åkerbo härad och från 1590-talets mitt 
därjämte Skinnskatteberg. Sistnämnda område bildade emel
lertid 1606 jämte tillgränsande delar av Åkerbo ett eget 
fögderi (F. 232), och 1610 frånskildes definitivt dittills hithö
rande delar av Väster-Rekarne,1 varigenom Ulfsunds län vä
sentligt minskades och kom att utgöra endast delar av Åkerbo, 
vilkas större eller mindre omfattning väsentligen berodde på 
den utsträckning Arboga län (F. 227) samtidigt hade. När 
detta 1618 alldeles upphörde, låg ånyo hela Åkerbo med un
dantag av skogsfjärdingarne under Ulfsund. Hela detta om
råde förpaktades den 23 febr. 1621 för tre år till Hans Leffler 
och Henrik Hoffricht, av ‘vilka den förre samma dag genom 
kontrakt övertagit även vantmakeriet i Arboga. Arrendet 
skulle också betalas i varor av sistnämnda företags tillverk
ning (1,420 alnar »kiörquick»). Vid kontraktstidens utgång 
delades häradet på tre arrendedistrikt (jfr F. 227 och 232), 
av vilka ett omfattade trakten närmast Kungsör. Den 2 juli 
1624 uppläts det sistnämnda, som bestod av Kungs-Barkarö,
Bro, Köpings och Björskogs socknar (jämte Torpa oöh Säter- 
bo på Rekarne) för två år till Anders Bengtsson, som erhöll

1 Det k. hrev, varigenom Hans von Mansbach dessförinnan fått Öja socken 
är daterat 30 juli 1600, och fru Ebba Persdotter [Brahes] förläningsbrev på 
samma socken den 17 mars 1606. Jfr D. 1: s. 285, där dessa data saknas.
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prolongation för ytterligare en tvåårsperiod den 13 febr. 1626, 
men redan efter några månader avstod från kontraktets full
följande. I hans ställe inträdde den 15 juli 1626 Samuel 
Påvelsson [Svinhufvud], som dock behöll blott fyra socknar 
(Kungs-Barkarö, Köping, Björskog och Torpa) av de sex hans 
företrädare innehaft. Arrendetiden var denna gång tre år, 
efter vilkas utgång Peder Jönsson (se k. brevet den 9 mars 
1630 och jfr ovan s. 231) blev arrendator i detta distrikt.

Fogdar och arrendatorer i Kungsörs (resp. Ulfsunds) län 
hava varit:

F. 229.
(Tab. 42— 44.)

Anders E riksson .............................................. ....
Anders Idsson, tilltr. 1540 § .......................
Bengt [Eriksson] Skrivare, tilltr. 1540 ]■]■

.och 251) ............................................................
Anders Eriksson, tilltr. 1544 2̂3 ..................
Bengt Olsson, tilltr. 1549 t2 ............................
Peder Galle, utn. 1552 ^ ................................
Tord Olsson, tilltr." före 1552 \ ..................
Jöran Arvidsson, tilltr. 1554 K  . . . . ' .
Bengt O ls s o n .......................................................
Anders Hansson, utn. 1555 . . . . . . .  .
Erik Filipsson, tilltr. 1563 .......................
Jöns V ästgöte......................................... : . .
Mats Holst1 (jfr F. 2 3 0 ) ................................
Peder Andersson..................................................

..................  1539— 1540

...................................1540
(jfr F. 231

..................  1540 — 1544

. . . anyo 1544— 1549

..................  1549— 1551

...................................1552

................... 1552— 1554

..................  1554— 1555

....................... ånyo 1555

..................  1555— 1563

..................  1563— 1565

..................  1565— 1569
. . . .  1570— 1571 

...................................1572
Mats H o ls t ....................................................................................... ånyo 1573
Lasse B ry n ie lsso n ..................................................................... 1573— 1574
Hans E r s s o n ..............................................................................  1575— 1576
Hans L a rsson .....................................' ........................ ....  1577— 1578
Lasse H e liesson .........................................................................  1579— 1580
Ture J ö ra n s s o n .........................................................................  1581— 1582
Olof Hising2 ..............................................................................  1583— 1589
Mats M ånsson......................................... * . .............................................1590
Johan Tom asson.......................................................................... 1591 — 1592
Olof Hising2 ................................................................ _. ånyo 1593— 1595
Ivar Clemetsson [Oliveblad]3 ................................................................ 1596
Erik Bernhardsson, utn. 1597 § ..............................................  1597— 1600
Jöns Eriksson, avg. 1606 h ° ..................................................... 1601— 1606
Per Andersson..............................................................................  1606— 1608
Jakob Nilsson (jfr F. 2 3 2 ) .....................................................  1609 — 1611

4

1 Hans underhållsbrev äro daterade 3 april 1570 och 20 dec. 1571. För 1572 
svarade Mats Holst endast för Ulfsunds gård, medan Peder Andersson redo
visade för Åkerbo härad och Re&arne, varemot 1573 års räkenskap för hela 
fögderiet är avgiven gemensamt av Mats Holst och Lasse Brynielsson.

2 Stamfader för adl. ätten Hisinger.
3 'Särskild redovisning finnes 1596 för Köpings stad, avgiven av Simon 

Grclsson och Markus Eriksson.
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Samuel Påvelsson [Svinhufvud], utn. 1612 (före L0) . . 1612— 1620
Hans 'Leffler I ^  -fr F 225 och 22?) ■ 1621— 1623
Henrik HoffrichtJ
Anders Bengtsson (arr.; jfr F. 227) . .  .......................  1624— 1626
Samuel Påvelsson [Svinhufvud] (arr.; jfr F. I ) 1 åhyo 1626— 1629 
Peder Jönsson ( a r r . ) ..............................................................................1630

Enstaka år fanns på K ungsör eh gårdsfogde vid sidan av Kungsörs 
befallningsmannen i länet. Som sådan tjänstgjorde under ett gård- 
par år av sin tjänstetid redan Anders Eriksson, vilken 1545 
—46 ej -tog befattning med annat än gårdsbruket, medan Peder 
Kart(F.251).redovisade för det stora landbofögderiet, som annars 
låg under fogden på Kungsör. Längre fram gäller detsamma om 
Mats Holst, som 1572 kvarbodde på gården, ehuru en fogde 
fanns i de underliggande socknarne. Slutligen är det ovisst, 
huruvida Kungsoi; under arrendetiden ingick i förpaktnings- 
avtalen. Att så ej var förhållandet 1627—1628, framgår av 
en räkenskap,2 som avgivits av Erik Bengtsson sagda år för 
ensamt Ulfsunds gård.' Särskilda gårdsfogdar voro således 
åtminstone följande:
Mats Holst (jfr F. 2 2 9 ) ....................................... * ......................................  1 57 2  F . 230.
Erik Bengtsson.............................................................. -1627— 1628 (Tab.43—44.)

N ora ocb Lindes bergslager utgjorde under 1500-talet var-N oraskog och 
dera en enda socken. De nuvarande Hjulsjö och Järnboås i Llndesberg. 
den förra bergslagen, som haft komministrar från respektive 
1647 och 1661, blevo till följd av k. brevet den 21 jan. 1795 
egna pastorat först 1824. Nora socken, vars område på 1500- 
talet i norr och väster kan anses inneslutit även de obygder, 
i vilka sedermera Grrytbytte och Hällefors’ bergslager upp
stått,3 och således omfattade hela den västra delen av det nu
varande Västmanland, hörde tidigare av ålder till Närke och 
räknades till Strängnäs’ stift ännu på 1570-talet,4 då densamma 
överflyttades till Västerås’ stift och förmodligen till följd 
därav senare började hänföras till Västmanland. Orsaken till 
sagda överflyttning var för övrigt av administrativ art och 
är tydligen att söka i det förhållandet, att ej Nora, men väl

1 Att denne Samuel Påvelsson var identisk med slottsfogden i Stockholm,
framgår av hans titel 1627: »befallningsman på Stockholms slott och arren
dator i Ulfsunds län». »

2 Västmanl. handl. 1628: N. 7. RäkeD^kapen omfattar tiden 1627 1,— 1628
3 Om bebyggelsen i dessa trakter, se H. Kelson, En bergslagsbygd, i Ymer 

• 1913, s. 303 ff.
4 Jfr hertig Karls brev 4 sept. 1579, citerat av J: Johansson i Om Nora- 

skog 2 (1881):- s. 98.
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största delen av Närke i övrigt tillhörde hertig Karls fursten- 
döme. Lindesberg däremot var redan nnder medeltiden en 
del av Västmanland och räknades, efter vad ovan upplysts, 
till Åkerbo härad, men hade likväl en till följd av sitt läge 
och sin egenskap av bergslag mera självständig ställning 
under bl. a. en särskild bergsfogde. Även här kommo för
valtningsformerna att spela in vid skilsmässan från Åkerbo, 
som kan anses fullbordad i och med Lindes förening med 
Noraskog till ett gemensamt fögderi i mitten av 1540-talet. 
Också Lindesberg utgjorde en enda socken, till dess att Rams
berg utbröts i slutet av Johan IlLs regering (jfr konfirma- 
tionsbrevet den 17 dec. 1613). Dess område mot norr begrän
sades av de ännu ouppodlade trakter, ur vilka sedermera upp
stått Nya Kopparbergs socken. Från båda bergslagerna utgick 
endast järnskatt efter stadgar, som för Noraskog bestämde 
en årlig uppbörd av något mindre än 12 läster och för Lin
desberg nära 4 läster av de egentliga bergsmännen och nästan 
lika mycket av inom orten bosatta bönder.1

När Noraskog och Lindesberg 1546 utbrötos från Arboga 
län (F. 227) för att tilda ett eget fögderi (F. 231), var detta 
inskränkt till de egentliga bergslagssocknarne. Men efter halv
sekelskiftet förenades med dessa dels (1555) delar av och slutli
gen (1561) hela Fellingsbro härad (se s. 239), dels genom hertig 
Eriks brev den 18 nov. 1555 Kils och Axbergs socknar av 
Örebro härad och (1562) Lekebergslagen. Ett enstaka år 
(1564) hithörde dessutom Götlunda och Lillkyrka socknar i 
Glanshammars härad. Efter sin myndighetsförklaring veder
kände emellertid hertig Karl 1569 -såväl Lekebergslagen som 
Kils (och Axbergs) socknar .till furstendömet, och därav blev 
en följd, att dessa områden införlivades med rent närkska 
fögderier (F. 75 och 78). Däremot övertog fogden på Nora
skog på 1570-talet delar av Glanshammars härad, allt efter 
som förläningarne där upphörde (se D. 1: s. 302), och inne
hade åren 1580—81 hela häradet, som han återbekom 1589

1 »A f Noraskogs berg skattas allenast järn och göres samma skatt ut där 
efter som de af ålder skattlagde hafva varit, nämligen till 11 Va läster 41/® fat 
etthundrade 46 osmund; itera på samma berg äro 4 krouogårdar och ränta årli
gen ofatadt järn 5 fat. —  Item af Lindes berg görs årligen ut skattejärn efter 
gammal stadga nämligen 372 läster 3 fat 4 hundra 2 osmund; item af Lindes 
bönder görs ut jordeskattjärn 3x/a läster Va fat 15 osmund.» Västmanl. handl. 
1539: N. 9. I motsats härtill upplyser 1540 års Summarum, att huvudskatten, 
som tidigare utgjorts i osmund, därefter skulle redovisas i tackjärn. —  Arliga 
räntan av Noraskog och Lindesberg 1624 finnes avtryckt i Noraskogs arkiv, 
3 (1895): s. 75 ff., och ånyo ibid., Bd 5 (1904): s. 108 ff.
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för att ånyo mista detsamma inemot sekelskiftet till följd av 
successiva nya förläningar.1 Tidvis hade fögderiet under 
de gångna årtiondena gjort landvinningar även åt andra håll. 
Av kort varaktighet blevo dock de förfoganden, genom vil
ka Skinnskatteberg hitlades 1564 och Arboga stad 1570, ty 
de upphörde att gälla efter endast ett år. Längre fram kom
mo upprepade sammanslagningar till stånd med det vid samma 
tid till omfånget starkt reducerade Arboga län (bestående av 
gården och staden med detta namn samt tre socknar av Åker
bo härad), med vilket Noraskogs fögderi hade gemensamma 
fogdar åren 1585, 1591—95 och 1598—1603. • Sedan utvidg- 
ningarne åt detta håll definitivt upphört, förenades för några 
år (1617—19) hela fögderiet med Väster-Silfbergs län (F. 239), 
som samma tid omfattade jämväl åtskilliga andra västman
ländska distrikt, nämligen dels Skinnskatteberg samt Malma 
och Odensvi skogsfjärdingar, dels Norbergs härad och Fernebo 
fjärding.. Men vid arrendetidens ingång var fögderiet åter 
självständigt och som sådant inskränkt till Noraskog och 
Lindesberg jämte Fellingsbro härad. Dessa områden för- 
paktades den 19 jan. 1621 till förutvarande fogden Kristoffer 
Andersson och hans kompanjon, Anders Bengtsson, för en tid 
av fem år. Redan den 3 febr. 1623 blev dock ett nytt kon
trakt upprättat med Hubert Giliusson [de Bésche], som för 
en ny femårsperiod skulle förpakta samma distrikt mot en 
årlig avgäld av 12,051 daler 4 öre. Efter kontraktstidens ut
gång innehades samma arrende under ett par år av Louis 
de Geer, vars förbindelser med den förre arrendatorn äro 
kända även från andra orter och som sannolikt stod bakom 
denne redan tidigare än då hans eget namn kommer till sy
nes i räkenskaperna. Först, på försommaren 1631 (kontrak
tets datering uppgives olika dels till den 28 maj, dels till den 
17 juni) möter här en ny uppgörelse (prolongerad den 3 april 
och den 20 aug. 1634), varigenom Anders Dress, vilken lik
visst även han får betraktas som nära förbunden med de 
de Geerska intressena, för en tid av tre år mot 16,942 dalers 
avgäld och i övrigt på.»samma villkor, som de Geer dem haft», 
övertog dennes arrende. Guldsmedshyttans och Gyttorps bruk

1 Ehuru årliga räntan av hela Glanshammars härad var förlänt 1599— 1608, 
ansågs dock samma område höra till Noraskogs fögderi ännu under 1600-talets 
första år eller till dess att Arboga län återupprättades 1604. Fogden i sist
nämnda län (F. 227) var därefter kronans ställföreträdare även i Glanshammar 
till 1609, då detta härad tillädes Örebro slottslän ,(F. 74).



F. 231.
(Tab. 11— 12 
och 42— 44.)
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skulle Dress anses kava mottagit nyåret 1631, men eljes skulle 
förpaktningsterminen räknas tillbaka till midsommaren 1630. 

Fogdelängden i Noraskog upptager följande namn:
Nils Olsson1 ..............................................................................  1525— 1529
Nils Birgersson,1 utn. 1530 f ..............................................
Bengt [Eriksson] Skrivare2 (jfr F. 229) .......................  1546— 1561
Engelbrekt O lsson .....................................................................  1561— 1563
Kristoffer Nilsson,3 utn. 1563 2ä9 .........................................  1563— 1566
Engelbrekt Olsson (jfr F. 2 3 9 ) ................................ ånyo 1567— 1568
Peder M ik aelsson ..................................................................... 1569— 1574
Nils Eriksson..............................................................................  1575— 1578
Knut Persson ................................................................................................1578
Karl E r ik s s o n .........................................................................  1579— 1584
Peder Hansson (jfr F. 2 2 7 ) ................................................................  1585
Anders Larsson [Gam m al].......................................................  1586— 1591
Peder H a n sso n .............................................................................. ånyo 1592
Anders Larsson [Gammal]..............................................ånyo 1593— 1597
Jöns Eriksson (jfr F. 2 2 8 ) .....................................................  1598— 1602
Hans H in d e rs s o n ...................................................................................... 1603
Anton Cleophas, utn. 1604 lj4 (jfr F. 2 2 8 ) ..................  1604— 1609
Mikael Hindersson [Ernst]4 ...................................................1610— 1612
Nils Sigfridsson......................................................................... 1613— 1617
Mikael Hindersson, ny fullm. 1617 | (jfr F. 239) ånyo 1617— 1619 
Kristoffer Andersson,5 tilltr. 1619 2f6 (arr. fr. 1621) . . 1619— 1622
Anders Bengtsson ( a r r . ) .......................................................  1621— 1622
M:r Hubert Giliusson [de Bésche] (arr.)G ............................ 1623— 1627
Louis de Geer (arr.) ............................................................ 1628— 1629
Anders Dress ( a r r . ) ..................................................................................i 630

Medelpunkten för Noraskogs fögderi vär från 1550-talets 
början G uldsm edskyttans gård i Lindes socken, varest

1 Ehurn Nils Olsson och Nils Birgersson kallas bergsfogdar, intogo de en 
annan ställning än senare funktionärer med samma titel, men voro likväl un
derordnade fogden i Arboga, till vilken de redogjorde Jfr ovan, s. 226.

2 För Bengt Skrivares första räkenskap (Västmanl. handl. 1546: N. 6) redogör 
J. J o h a n s s o n  i Om Noraskog 2 (1881); s. i42 ff.

3 Ehuru Kristoffer Nilssons fullmakt ej utfärdades förrän 1563 eller samtidigt 
med Engelbrekt Olssons avgång, var han alltsedan 1561 verksam inom fögde- 
riet, där han 1561— 62 redogjort för Noraskog och Lekebergslagen, medan Engel
brekt hade uppbörden från Lindesberg och var bosatt på Guldsmedshyttan. 
Räkenskapen 1561 är gemensam för båda redogörarne.

4 Om »Mikel Henrikssons förvaltning af kronans brnk m. m. inom Nora och 
Lindes fögderi 1610—1619» se Noraskogs arkiv, Bd 5 (1905): s. 117— 133. 
Av här avtryckta handlingar framgår bl. a., att Mikael Hindersson avgivit 
även 1610 års räkenskap för sagda fögderi, ehuru denna ej finnes kvar eller är 
omnämnd i Västmanl. register.

5 »Rannsakningsprotokoll angående Kristofer Anderssons förvaltning av Nora 
— Lindes fögderi 1619— 1622» är tryckt i Noraskogs arkiv, Bd 5 (1905): s. 134.

6 Arrenderäkningen för 1626, som omfattar endast Fellingsbro härad, är 
avgiven av Anders Haraldsson, som kallas husgeråds- och klädskrivare och 
enligt flera k. brev hade dels förläningar, dels arrenderätt till enskilda hemman 
i Eellingsbro socken.
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fogden vanligen var bosatt, och. vars räkenskaper finnas bi- 
lagda redogörelserna för distriktet flertalet år 1551—1621.1

E ellin gsbro  härad var ända intill 1500-talets senare hälft 
en del av Åkerbo. I mitten av 1550-talet skildes emellertid 
rent administrativt hithörande tre socknar från gemenska
pen med moderhäradet, varvid Näsby och Ervalla socknar 
till en början förenades med Käggleholms län (F. 80) och Fel
lin gsbro socken med Noraskogs fögderi (F. 231). Skattevä
sendet företedde 1539 en ganska stor olikhet i de olika sock- 
narne och t. o. m. i delar av dessa. Ervalla utgjorde blott 
järnskatt efter jordetal och markens olika beskaffenhet. I Näsby 
däremot betalades visserligen också järnskatt enligt ungefär 
liknande normer, men dessutom penningar i lika myckenhet, 
som vart hemman var skattlagt för (en mark för ett mark
land, ett öre för ett öreland o. s. v.). Och slutligen utgick 
huvudskatten A Fellingsbro socken, som var delad i fjärdin- 
gar (Översta, Yttersta, Peders och Eellingsbro), i järn efter 
jordetalet, ehuru efter olika grunder i varje fjärding. Där
jämte betalades här jämväl eftergälds- och matupenningar 
likakedes efter jordetal, varemot dagsverkspenningar och skatte
spannmål beräknades efter mantal samt laga får efter gärde- 
tal. Några stadgehemman (i Ryninge konungsby) voro dock 
undantagna från dessa bestämmelser.2

Delar av dessa områden hade under Gustaf I:s tidigare rer 
geringsår varit förlänta. Måns Bryntesson [Lilliehöök] 
innehade sålunda 1528 Ervalla socken, som senare jämte Näs
by till följd av k. brevet den 13 aug. 1534 bortgavs åt M:r 
K r is to ffe r  A ndersson. Den sistnämnde, som fick konfir
mation den 6 okt. 1536, hade kvar denna förläning 1538, men 
icke 1540. Däremot uppbar han 1543 årliga räntan av Er
valla ensamt på grand av k. brevet den 4 aug. 1542. Efter 
hans frånfälle 1548 bekom hans änka, fru Brita Jönsdotter 
[Roos], som hade sitt säteri i trakten, den 25 okt. sagda år 
tillbaka de båda socknarne, som visserligen återkallades 1553, 
men ännu en gång förlänades till henne den 6 febr. 1569 och 
sedan behöllos till hennes död vid hög ålder omkring 1580.

1 Noraskogs arkiv, Bd 3 (1895); s. 14 f. .
2 De olika fjärdingarnes omfattning och belägenhet framgå av de uppgifter 

Forssell sammanfört i Sverige 1571, s. 87 noten. Jfr J. C. S[chult]z, Fellings
bro förr och nu (1851), s. 5 —8. Årliga räntan 1539 för Fellingsbro är avtryckt 
av A. GARFvfi i Fellingsbro historia (1904), s. 38 i. En liten del av det dåtida 
Fellingsbro hör numera till Ramsbergs socken.

Fellingsbro
härad.
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Av Fellingsbro socken hade mellertid Yttersta fjärding 1557 
åter lagts till Arboga län (F. 227), medan de övriga fjärdin- 
garne fortfarande lydde under fogden i Noraskog (F. 231). 
Denne fick 1561 vederkänna även Näsby och Ervalla socknar 
samt 1563 Yttersta fjärding, varigenom hela det nuvarande 
Fellingsbro härad för en tid kom att tillhöra samma förvalt
ning, ehuru snart stora delar bortförläntes. Fellingsbro fjär
ding uti socknen av samma namn uppläts sålunda åren 1569 
—72 åt grevinnan Ebba M ånsdotter [Lilliehöök] och inne
hades 1573—81 av markgrevinnan C ecilia  av Baden-Rodema- 
chern. Samma fjärding åtföljde sedan den förläning av Näsby 
och Ervalla socknar, som genom hertig Karls brev den 6 febr. 
1599 förunnades M auritz L e ij onhufvud, men den förra 
revpcerades redan den 8 mars samma år, medan socknarne 
behöllos till grevens död (1608). Återstoden av häradet lades 
1604 till det återupprättade Arboga län (F. 227), men skulle 
enligt k. brevet den 10 nov. 1607 (jfr k. brevet den 12 febr. 
1611) ånyo införlivas med Noraskogs fögderi (F. 231), vartill 
alla tre socknarne hörde de två sista årtiondena av perioden.

Skinnsäckeberg räknades under medeltiden till Daladiun- 
dare, men omfattade blott berget av samma namn. Det nu
varande häradet bildades först under nyare tiden genom sam
manslagning med skogsfjärdingarne i Malma och Odensvi 
socknar, som i slutet av 1560-talet utbrötos ur Kungsörs län 
(F. 229), men först på 1600-talet tillsammans med Skinnskatte- 
bergs socken bildade en administrativ enhet, ur vilken härads- 
begreppet småningom härletts. ( Då hade av Odensvi fjärding 
blivit Q-unnilbo socken, vilken som kapell lärer funnits redan 
på Johan III:s tid (orten skall vara uppkallad efter drottning 
G-unilla Bielke), och av Malma fjärding Heds socken, inom 
vilken en annexkyrka uppgives blivit byggd 1593, men som 
fick sin första kyrkoherde 1620. Från det egentliga Skinn
säckeberg eller som namnet senare kom att lyda, Skinnskatte- 
berg, utgick 1539 endast järnskatt (9 fat 300 osmund), som 
1540 påbjöds till redovisning i tackjärn.

Skinnskatteberg hörde till Arboga län ännu 1552, då K. 
Maj:t vidtog åtgärder för att driva en där upptäckt kop
parfyndighet. Arbetsfolk' ditskaffades ända från Dalsland, 
och det blev nödigt att hava en särskild tillsyningsman i 
orten (jfr k. brevet till Jöran Jönsson den 8 maj 1552). Denne 
har också redogjort för uppbörden därifrån under 1553. Koj)-'

II. Arboga län m. m. (F. 227— 232). 241

parstrecket torde emellertid hava visat sig mindre givande, 
ty efter samma år är det icke längre tal om detsamma, och 
Skinnskatteberg tillädes till en början Grängeshyttans (F. 241) 
och därefter (från 1556) Väster-Dalarnes fögderi (F. 237), 
från vilket det skildes på 1560-talet, då det lydde under än 
den ene, än den andre fogden i kringliggande distrikt. Det 
enda året 1564 tillhörde socknen sålunda Noraskogs fögderi 
(F. 231), men var 1565—68 förenat med Kungsörs län (F. 
229) och lades 1569 jämte Norbergs härad under fogden på 
Yäster-Silfbergs gård (F. 239). Till dennes distrikt hörde 
sedan Skinnskatteberg, till dess att socknen på grund av k. 
brevet den 20 sept. 1572 (ej i Rreg.) förlänades till mark
grevinnan C ecilia  av Baden, och sedermera, efter det denna 
förläning 1583 igenfallit till kronan, ända till 1595, då den 
återförenades med Kungsörs län. Genom fullmakt, utfärdad 
för Anders Björnsson den 26 jan. 1606, bemyndigades emel
lertid denne att lägga Skinnskatteberg jämte fyra socknar i 
Åkerbo härad under det tillämnade »Köpings hus», som under 
de därpå närmast följande åren bildade medelpunkten för ett 
särskilt län (F. 232). Den byggnad, som Karl IX  här haft 
för avsikt att uppföra i det redan på 1400-talet förstörda 
medeltida slottets ställe, kom dock aldrig till fullbordan. 
Ännu den 26 mars 1608 hitlades väl Norbergs och Våla sock
nar (jämte Högfors’ hammare) med uttrycklig befallning att 
de skulle tyda »under Skinnskatteberg», men redan 1610 upp
hörde denna förening, och större delen av det'övriga Köpings 
län sammanslogs ånyo med Kungsörs län. Därvid undantogs 
emellertid Skinnskatteberg, som jämte skogsfjärdingarne 
från och med 1611 bildade ett eget fögderi, vilket kan be
traktas såsom en direkt fortsättning av Köpings eljest upp
hörda län, för så vitt som det tidigare ingått i det sistnämnda. 
Detta fögderi fick väl 1617 gemensam fogde med det stora 
distrikt, som samma och närmast följande år hade sin medel
punkt i Väster-Silfbergs gård (F. 239), och skulle enligt kam
marens brev den 14 okt. 1619 fortfarande dithöra, men för- 
paktades icke desto mindre särskilt för sig till borgaren i Stock
holm, Hans Urbansson, enligt ett kontrakt av den 31 mars 
1620 (Rreg.), tydande på sex år. Samtidigt (den 1 april s. å.) 
fick samme man fullmakt att vara befallningsman över Skinn
skatteberg, och den 24 juli '1624 blev hans arrendedistrikt 
utvidgat med tre socknar (Malma, Odensvi och Skedvi) i Åker-

16— 182356. Mecldel. f r  ån Riksarkivet 2: 6. Almquist, Lokalförvaltningen, D. 2.
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bo härad. Dessa ingingo dock icke i det nya avtal, som 
träffades med Hans Urbansson den 2 maj 1626, men denne, 
som deltog i det bolag, vilket samtidigt arrenderade Arboga 
län (F. 227), har alltså likväl alltjämt haft med uppbörden 
därifrån att skaffa och ett enstaka år (1629) i eget namn av
givit räkenskap för hela området. På Skinnskatteberg och 
skogsfj ärdingarne erhöll han den 9 mars 1630 ytterligare 
prolongation, som skulle gälla, så länge han riktigt betalade 
arrendet.

Fogdar i Skinnskatteberg och det därmed 1606—09 -förenade 
Köpings län m. fl. orter hava varit:

F. 232. Knut H a n s s o n ......................................... • ........................................ 1553
(Tab 42 och^nc*ers B jö rn sson .....................................................................1606— 1609

44.) Jakob Nilsson (jfr F. 2 2 9 ) ................................................... 1609— 1610
Olof N i ls s o n .....................................•........................................ 1611— 1614
Jakob Urbansson, tilltr. 1615 Y ....................................................... 1615
Mikael Hindersson (se F. 231 och 2 3 9 ) ............................ 1617— 1619
Hans Urbansson (arr.; jfr F. 2 2 7 ) .....................................  1620— 1630

Även det nuvarande K orbergs härad består av delar,*som 
vid nyare tidens början icke hade administrativt samband. 
Det egentliga Norberg eller Gamla Norberg,1 som det kalla
des till skillnad från den omkring Nora uppvuxna yngre 
bergslagen med liknande namn (»Noraskog»), räknades under 
medeltiden i likhet med Skinnskatteberg till Dalarne. Det 
hade sin sockenkyrka, vars område omfattade även den nuva
rande Yästanfors’ socken, som utbröts från moderpastoratet 
först 1811, men sedan 1600-talet utgjorde annex till detsamma. 
Däremot hithörde under 1500-talet varken Väster-'Våla eller 
Karbennings socknar. Den sistnämnda utgjorde väl under 
namn av Fernebo skogsfjärding ett även i administrativt hän
seende stundom avskilt distrikt, men hade gemensam kyrka 
med Väster-Fernebo socken eller det område, som i senare tid 
kallats Vagnsbro härad, men förr likasom Väster-Våla var 
en del av Norrbo härad. Av alla dessa områden utgjordes 
1539 blott järnskatt, som i Våla och Fernebo beräknades efter 
jordtalet och markens olika godhet, men i Gamla Norberg 
kallades »markgäldsjärn» (en term, som eljes förekommer blott

1 »Undervisning om mantalet på, Gamla Norberg och huru mycket hvar man 
utgör i hyttegäld och i  hvilken socken en hvar af bergsmännen är boendes» 
är ur Västmän!. handl. 1 5 3 9 :  N. 4  avtryckt av K r ö n i n g s s v ä r d  i  Samling av 
äldre författningar och handl. rör. Dalarne, s. 108— 112 och 118— 120. —  Gustaf 
I:s förnyade privilegier för Norberg äro daterade den 26 februari 1528.
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i Dalarne) och erlades i en viss kvantitet för hela berget (8 
läster, 5 fat och 402 osmund).

Vid Norberg utnämndes den 23 maj 1526 en fogde (Hans 
Halvardsson i Prästhyttan), som året därpå representerade 
bergslagen vid Västerås’ riksdag. Troligen var han dock blott 
bergsfogde. Några räkenskaper från hans distrikt finnas ej 
bland den samling av dylika, som eljest är rätt fullstän
digt bevarad från åren omkring 1530. Men 1533 ingick Nor
berg i det fögderi, som ‘dessutom omfattade Kopparbergslagen 
och hela det södra Dalarne (F.,245) och dit det (tidtals jämte 
Fernebo) hörde ända till 1550-talets början utom under åren 
1547—48, då det hade gemensam fogde med Väster- och öster- 
dalarne (F. 237). Det administrativa sambandet mellan dessa 
orter och Norberg kan i stort sett sägas hava ägt rum även 
åren 1552—65, då Norberg till en början tillhörde dels Gränges- 
hyttans fögderi (F. 241) och (efter 1556) Västerdalarnes m. fl. 
områdens förvaltningsdistrikt (F. 237), varefter denna bergslag 
lydde under Väster-Silfbergs gård (F. 239) till periodens slut. 
med undantag av åren 1608—09, då den tillhörde Köpings 
län (F. 232).

Beträffande Fernebo giva handlingarne långa perioder blott Väster-Ferne- 
sparsamma upplysningar. Av dessa framgår, att socknen 1546 
vid utbrytningen från Näsgårds län. (F. 245) ett år lydde un- härad), 
der Vads - gård (F. 235), och att den på 1550-talet tillhörde 
Norrbo fögderi (F. 222). Skogsfjärdingen (n. m. Karbennings 
socken) redovisades sedermera från 1570-talets ingång i Vä- 
ster-Silfbergs läns räkenskaper (F. 239), men om socknen i öv
rigt har ingen kännedom kunnat vinnas, förrän den i början 
av 1600-talet ånyo befinnes vara en del av Näsgårds län (F.
245). Men till följd av k. brevet den 16 sept. 1613 ingick 
socknen (skogsfj ärdingen fortfarande undantagen) i änkedrott
ning K atarina Stenbocks livgeding. Ett par år efter hen
nes död kom Väster-Fernebo att tillhöra ett av de arrenden 
(F. 234), om vilka 1624 överenskommelse träffades med för- 
paktarne av Salberget. Är 1628 hitlades även skogsfj ärdingen 
i samband med den nya uppgörelse, som den 3 april s. å. , 
kom till stånd méd Karl Eriksson (F. 239), och enligt vilken 
denne skulle arrendera ej blott Väster-Fernebo, utan även Nor
bergs härad för en tid av fem år. Redan efter ett par års 
förlopp utbröts emellertid förstnämnda distrikt, som enligt 
kontrakt av den 16 aug. 1630 förpaktades till Jesper Jönsson

»
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(F. 233:5) för därpå följande treårsperiod. eller återstoden av 
den tid, som Karl Erikssons ursprungliga avtal omfattat.

De områden, som numera utgöra dels Norbergs, dels Vagns- 
bro bärad, hava alltså att döma av de förhållanden, som äro 
kända, under ifrågavarande period icke bildat någon själv
ständig administrativ enhet, utan blott ingått som delar av 
olika tillgränsande fögderier.

III. Väsby län.

Vid Salberget omtalas 1525 som fogde Lasse Västgöte, men 
huruvida' han hade befallningen över något territoriellt cfi- 
strikt, är icke bekant. ' Säkert dithörde i alla händelser icke 
Simtuna och Torstuna härad, vilka fingo en särskild fogde 
(Herlof Jöransson) samma år. Men när Jöns Bitzare, om 
vilken man med visshet vet, att han var konungens ämbets
man vid berget (se k. brevet den 7 juli 1526), utnämndes till 
fogde den 23 maj 1526, uppgives han hava fått till distrikt Sala, 
Kila, Kumla och Möklinta socknar eller”det nuvarande Över- 
Tjurbo härad (F. 236). Hans efterträdare säges 1530 fått under 
sig även Norrby socken, som tillhör Simtuna härad, varjämte 
Väsby gård nu första gången nämnes som fogdens säte. Detta 
fögderi sammanslogsden 10 april 1533 med Simtuna och 
Torstuna härad, och därmed var grunden lagd till det Väsby 
län, vilket i slutet av 1530-talet utökat med Folkare härad i 
Dalarne, som sedermera dock bortföll kort efter halvsekelskif
tet, och på 1540-talet ytterligare vidgat genom sammanslag
ning med dels Ytter-Tjurbo, dels Våla härad, i det stora hela 
med sagda omfattning skulle äga bestånd perioden ut.1 I 
varje fall är det icke troligt, att befallningsmannen på berget 
från samma tid hade uppbörden från något underlydande ter-

, 1 För såvitt man kan draga några slutsatser ur de vanligen ej alltför säkra 
uppgifterna i Rreg. rörande nyutnämnda fogdars distrikt, skulle visserligen det 
i texten gjorda påståendet kunna förefalla vågat. Ty den dittills gemensamme* 
fogden Nils Henriksson fick den 18 juli 1535 en ny fullmakt på endast Över- 
Tjurbo jämte Norrby ocb Tärna socknar. I november s. å. uppgives emellertid 
Peder Månsson blivit fogde i Simtuna, Torstuna och T ju rb o , året därpå fick 
Nils Östgöte de två förstnämnda fiäradena och V ä sb y  g å rd  (i Tjurbo) och i 
november 1537 Nils Esbjörnsson »Väsby gård, Simtuna, Torstuna och de 
a n d ra  so ck n a r«. Det synes ej omöjligt, att alla dessa formuleringar avse samma 
område. Jfr dock följande not.

%

*
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ritoriellt distrikt.1 Men någon full klarhet över förhållandena 
före 1540 kan troligen ej vinnas ur tillgängliga källor. Sagda 
år bestod emellertid Väsby län av Över-Tjurbo, Folkare, Sim
tuna och Torstuna härad. Ej långt därefter hade fogden upp
börden även från kyrkohemmanen inom resp. härad, som 1548 
till ett antal av 128 voro fördelade på 16 biskops-, 15 pre- 
bende-, 7 kloster- och 90 kyrkolandbor (jfr s. 289).2

Simtuna och Torstuna härad bildade den första stommen 
till nedanstående fögderi (F. 233), som de ock utan avbrott 
tillhörde under hela perioden. De utgjorde delar av det gamla 
Fjärdhundra i Uppland och kunna således anses som till
hörande Västmanland blott i inskränkt kameral mening. De
ras omfattning och antalet socknar hava alltifrån medeltiden 
icke förändrats, om man undantager, att Norrby och Tärna 
på grund av administrativa förfoganden stundom utbrutits 
och till följd därav någon gång räknats till Över-Tjurbo i 
stället för Simtuna härad. Enligt 1530 års undervisning voro 
skatteförhållandena i båda häradena tämligen ensartade. Vin- 
terhuvudskatten utgjordes enligt jordetal i penningar, var
jämte ättgälds- och skeppstapenningar erlades i såväl Sim
tuna som Torstuna, i det sistnämnda dessutom nöt- och dags- 
verkspenningar. Övriga persedlar voro spannmål, fläsk och 
smör.

Inom Simtuna härad förekommo förläningar både sparsamt 
och sent. Genom k. brevet den 3 okt. 1588 fick emellertid 
E rik  B ielke till Kävelstad Altuna socken jämte några hem
man i Torstuna, och efter hans död (1592) fingo arvingarne 
en tid behålla samma område enligt hertig Karls brev den 
19 mars 1593. Kedan den 15 jan. 1595 överläts dock förlä- 
ningen till Clas B ielke (f 1623), som miste densamma 1600. 
Sedan den några år varit kronan behållen, bortgavs samma 
socken genom k. brevet d̂ p. 21 juni 1607 till kammarrådet 
N ils A ndersson [Lilliehöök till Fårdala] (f 1618), som fick 
konfirmation den 22 juni 1615, och vars änka, K arin  Eriks-

1 Av de fyra fogdar, som efter varandra under senare hälften av 1530-talet 
utnämndes vid Salberget, säges blott Nils Jespersson hava fått befallningen i 
»de socknar där under ligga». Fullmakten är daterad den 5 dec. 1538 eller 
samma dag, då Lasse Ingelsson blev fogde »på Väsby gård» (utan underlydande 
distrikt?). Men åtminstone året därpå var förhållandet åter omkastat.

2 Till fögderiet hörde samtidigt ett fiske i Gästrikland samt tre kungsgårdar, 
nämligen Örstensbro (n. m. Östanbro i Björksta socken) inom Tjurbo, Gästrike 
(nu Gästre i Fröshults socken) inom Simtuna och Husby i Torstuna socken 
och härad. En fjärde kungsgård (»Jädra») har ej kunnat identifieras.

Simtuna och 
Torstuna 

härad.
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dotter [Oxenstjerna] hade den kvar ännu 1620 (se kammar
rådets brev den 17 aug. s. å.).

I Torstuna voro större abalienationer ännu sällsyntare. 
Hvittinge socken var dock enligt k. brevet den 15 febr. 1614, 
som iakttagits redan i 1613 års avkortningslängd, upplåten 
till ståthållaren över Yäsby län E rland B jörnsson [Bååt] 
till Skattmansö (f 1628), som behöll den ännu på 1620-talet. ‘ 
Vid den tiden voro eljes häradena i övrigt bortförpaktade. 
Hela Väsby län hade nämligen den 19 maj 1621 utarrenderats 
till Jöran Jöransson, som tidigare under ett årtionde varit 
fogde inom orten, samt Erik Hansson mot 5,302 dalers avgift 
och för en tid av tre år. Uppgörelsen hade visserligen icke 
i sin helhet ägt bestånd, enär en del av det förpaktade om
rådet (Över-Tjurbo) samtidigt på annat sätt disponerades (se 
F. 234), men det nya kontrakt, vafom överenskommelse träf
fades med Jöran Jöransson ensam den 17 okt. s. å., omfattade 
fortfarande Simtuna och Torstuna (jämte Ytter-Tjurbo och 
Våla) härad. Tiden var nu nedsatt till två år och årliga ar
rendet till 4,476 daler utom 2,820 stavrum ved och 58 tunnor 
spannmål. Sedan detta kontrakt utlupit, träffades med andra 
personer nya avtal, av vilka det skenbart vill synas, som 
om varfc härad bildat ett arrendedistrikt för sig. De olika 
förpaktarne voro emellertid medlemmar av ett konsortium,- 
som samtidigt innehade Sala gruva, och de enskilda härads- 

. vis uppgjorda arrendeöverlåtelserna få därför ej skymma det 
faktum, att hela Väsby län efter 1624 tjänade samma ekono
miska intresse, som var koncentrerat omkring silvergruvan. 
Den bolagsman, som stod för arrendet av Simtuna, hette emel
lertid Jonas Rollenhagen. Han var borgare i Sala nyanlagda 
stad och deltog samtidigt alltifrån 1620 i förpaktningen av 
G-arpenbergs bruk (F. 250), under vilket sedan 1626 låg öster - 
Fernebo socken i Gästrikland, s@m i söder gränsar till Sim
tuna. Dennes första kontrakt är daterat den 7 april 1624 och 
lydde på sex år, varefter det förlängdes för ytterligare två 
år den 14 juni 1630. Torstuna bortförpaktades samma dag 
och likaså för séx år till Peder Jönsson, men uppgörelsen med 
honom prolongerades icke, ty den 5 mars 1630 överläts detta 
härad för tre år till kopparbergsmännen (Jöran Matsson och 
konsorter), som samtidigt förskaffat sig räntan av det till
gränsande Hagunda härad (se D. 1: sid. 189).

Våla härad. V åla var i motsats mot de två ovan omtalade häradena en
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del av Tiundaland och sammanhörde ännu till 1500-talets mitt 
också administrativt med rent uppländska fögderier (se D. 1: 
s. 200). I och för skatteuppbörden var häradet av ålder delat 
i nio hamnor,1 men skattlades 1543 efter jordetalet och bestod 
i övrigt liksom nu av tre och en halv socknar, av vilka den 
hithörande hälften av Huddunge redan genom k. brevet den 
8 inars 1545 lades till Väsby län, eftersom »till vår gård 
Väsby få socknar och härader ligga och mycket arbete är här 
dagligen förnöden att driva». Samma skäl kan antagas hava 
orsakat det förfogande, varigenom hela Våla härad 1549 di
sponerades på samma sätt och därigenom kom att för fram
tiden tillhöra det västmanländska förvaltningsområdet. Kort 
tid därefter (1551) befinnes emellertid Harbo socken vara för
länt till A x e l N ilsson [Banér], som behöll den till sin död 
(1554). Men efter samma tid äro under hela perioden inga 
större förläningar kända inom häradet. Detta ingick 1621 i 
Jöran Jöranssons stora arrende (se s. 246) och behölls av denne 
vid den fördelning, som företogs den 7 april 1624. Vid den 
sexåriga kontraktstidens utgång träffades den 29 jan. 1630 
nytt avtal med Hans Valentinsson för en tid av fyra år.

Den södra delen av Tjurbo, som vid nyare tidens början Ytter-Tjprbo 
begynte betraktas som ett särskilt härad och senare fick nam- härad, 

net Y tter-T ju rbo , bestod av endast fyra socknar eller samma 
antal som nu. Av dessa hörde Ängsö under sätesgården av 
samma namn, men de tre övriga voro 1539 indelade i ham
nor, som tillsammans utgjorde två fjärdingar. Huvudskatten 
där utgjordes efter den samma år företagna skattläggningen 
enligt jordetal, »så att av vart markland jord görs ut årligen 
eftergäldspenningar två ortiger, matapenningar två ortiger, 
matukorn en spann, matufläsk tolv och ett halvt markpund, 
matusmör åtta markpund, skattejärn två och ett halvt hund
rade och fyra osmunder». Därjämte erlades dels en utlaga,
»kallas målaspann och han görs ut efter mantalet», så att av 
vart hemman erlades två spann korn och en spann råg, dels 
en kvickskatt enligt fjärdingstal, så att varje fjärding fick 
enas om åstadkommandet av en ko och två får.2

1 Hamnornas namn voro enligt 1543 års Summarum: Aby (i Nora), Bodkara 
(jfr det n. v. Buckarby i Nora), Fogelsta (Öster-Våla), Gräsbo (d:o), Bjurvallå 
(d:o), Harbo, Aleninge (?), Åby (i Öster-Våla) och Norrbygge.

2 Västmanl. bandi. 1539: N:r 9. Skatteböndernas antal var 56 med ett sam
manlagt jordetal av 10772 markland, 372 öresland och 4 penningland jord. 
Landbönderna tippgivas till 66. Dessa siffror äro hos Forssell, a. a., Bil., s. 14, 
sammanförda med motsvarande tal för Över-Tjurbo.
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De underrättelser, som finnas rörande Ytter-Tjurbo före 1540, 
äro mycket knapphändiga och giva ej säker kännedom om 
dess administrativa förhållanden. Häradet hörde emellertid 
redan 15381 till Västerås’ län’ (F. 221), men detta var icke 
händelsen i början av 1530-talet, och dess anslutning till be
rörda förvaltningsdistrikt får alltså antagas hava ägt rum 
under .loppet av nämnda årtionde. Men 1545 var Ytter-Tjurbo 
införlivat med Väsby län (F. 233), som det sedan tillhörde 
perioden ut med undantag av åren 1555—56, då det tillsam
mans med Över-Tjurbo bildade ett särskilt fögderi (F. 234) 
under Väsby gård. Några abalienationer äro antecknade först 
på 1600-talet, då K arl G ustafsson [Stenbock] till följd av 
k. brevet den 29 jan. 1607 uppbar räntan av Björksta socken 
till sin död (1609), varefter änkan B rita  C lasdotter inne
hade densamma ännu ett par år.2 Vid delningen av Jöran 
Jöranssons arrende 1624 blev Anders Olofsson konsortiets ställ
företrädare i Ytter-Tjurbo till 1630, då Gerdt Grönewaldt 
befinnes svara för samma område, ehuru intet kontrakt är 
känt, varigenom denne fått häradet sig upplåtet.

De fyra norra socknarne i Tjurbo, i vilka skatten beräk
nades efter jordetal, bildade under medeltiden ett särskilt 
tingslag, men deras avskiljande även i administrativt hän
seende till ett härad för sig inträffade först under nyare tiden 
och kan anses hava rönt inflytande av Salbergets begynnande 
brukning i 1500-talets andra årtionde. Detta förklarar också, 
att angränsande delar av Simtuna (Norrby och Tärna) visade 
en dragning åt väster och stundom omtalas på ett sätt, som 
om de tillhörde Över-Tjurbo.3 Detta härad hade, efter vad 
vi sett, 1526 en särskild fogde (F. 236), vilken 1530 fick sitt säte 
på Väsby gård och under det följande årtiondet fick sitt di
strikt utvidgat med de ovannämnda två socknarne i Simtuna. 
Hela området tillhörde emellertid från samma tid Väsby län 
i vidsträcktare mening, men bildade vissa år inom detsamma

1 RKB., enligt vilken dock sagda år blott fodringen inlevererades av Påvel 
Birgersson. Då denne 1536 utnämndes till fogde i Västerås’ län och något 
senare förfogande ej är känt, ' kan möjligen Tjurbo härads införlivande med 
detta län tänkas hava ägt rum samtidigt.
. 2 Se kammarregistr. den 4 jan. 1613: Till Erland Björnsson om fru Britas 

indragna förläning i Björksta socken. Redan 1612 var dock denna enligt rä
kenskaperna kronan behållen.

3 Ännu i Hammars So eken statistik (1860) räknas Norrby och Tärna till 
Över-Tjurbo. Att de båda socknarne åtminstone tidvis på 1530-talet voro jämte 
Över-Tjurbo anslagna till Salberget, framgår av de uppgifter, som lämnats ovan 
i texten, sid. 244 och noten.
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ett särskilt fögderi (F. 234), till vilket 1555—56 hörde även 
Ytter-Tjurbo, men som 1621—22 bestod av blott Över-Tjurbo 
(jämte Norrby och Tärna socknar), som då enligt flera kon
trakt (den 27 april 1620 och den 6 juli 1621) var förpaktat 
till' Bastian Ihering och konsorter (Johan Grönewaldt, Nils 
Jönsson och Cornelius Hansson) i deras egenskap av Sala 
hyttebruks arrendatorer för en årlig avgäld av 5,131 daler och 
272 öre. Uppgörelsen skulle äga bestånd, så länge de drevo 
bruket, men redan den 25 juni 1622 koin en ny överenskom
melse till stånd med Bastian Ihering ensam, som då tiller
kändes rätten att i fyra års tid uppbära räntan från samma 
område mot ett nedsatt arrendebelopp av 4,534: 11 daler. Till 
följd av detta kontrakt, som fortfarande hade gällande kraft, 
ingick icke Över-Tjurbo i den delning mellan övriga dele-' 
gare i Sal bergsbolaget, som på våren 1624 ägde rum med 
övriga härad i Väsby län, men kan detta oaktat med skäl 
anses hava tillhört samma intressentskap. En tid efter den 
ursprungliga kontraktstidens utgång eller den 13 aug. 1628 
befinnes också Henrik Wulff, vilken är bekant som medlem 
av bolaget, hava övertagit arrendet av Över-Tjurbo för en 
tid av sju år, och han innehade också detta härad ända till 
dess att han 1630 bleve den främste synlige ledaren av gruv
driften (jfr F. 234 och 236). t

Av det ovan sagda framgår, att dels Simtuna och Torstuna 
härad, dels Väsby län allt från  ̂1525 och ända till 1624 haft 
en obruten serie fogdar, men att distriktet sistnämnda år för- 
paktades häradsvis till de olika medlemmarne av ett och 
samma konsortium. I enlighet-härmed är nedanstående fogde
längd uppställd på sätt.som följer: 

a) för tiden 1525—1623:
Herlof Jöransson, utn. 1525 2äL
Nils Henriksson, utn. I5 2 7 f (jfr F. 254 och 256).
Tomas Skrivare, utn. 15292g8.
Långe Peder Skrivare, utn. 1530 7 -
Nils Henriksson, ånyo utn. 1533 7° (jfr 1535 7 ) .
Peder Månsson, utn. 1535IT.
Nils Ö s t g ö t e ........................................................... ! ...........................1536
Nils Esbjörnsson, utn. 1537T T .............................................. 1537— 1538
Lasse Ingelsson, utn. 1 5 3 8 ^ ..............................................................1539
Nils Birgersson, utn. 1539fö -..................................................  1540— 1543
Severin Jute, tilltr. 1543 7  (jfr F. 2 3 6 ) ............................ 1543— 1546
Mats Tordsson, tilltr. 1546 7  (jfr F. 2 3 6 ) .......................  1546— 1550
Nils Helsing, utn. 1550 ]-§ ....................................................................... 1551

♦

F . 233.
(Tab.42— 46.)
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Jakob Vest- ................................................................................... 1552— 1554
Jöran Larsson . . ................................................................ 1555— fl5 8 0
Lasse A rvidsson .........................................................................  1581— 1582
Filip Kem (jfr F. 1 1 ) ............................................................ 1583— 1584
Olof Gunnarsson.........................................................................  1585— 1586
Erik J ö n s s o n ..............................................................................  1587— 1588
Bengt Larsson..............................................................................  1589— 1591
Tile Hampe, tilltr. 1591 ^  ..............................................  1591— 1592
Abraham M elkersson ................................................................................ 1593
Lars Andersson [Rålamb], utn. 1 593^  (jfr F. 236) . . 1594— 1595
Erik Nilsson, utn. 1596| (jfr F. 2 3 6 )................................  1596— 1597
M:r Jakob Heide (jfr F. 2 3 6 ) ..............................................  1598— 1602
Markus W oltersd orff................................................................ 1602— 1603

t Peder E sbjörnsson ....................................... ............................. 1603— 1604
Anders J ö n s s o n .........................................................................  1605— 1607
Tomas M a ts s o n ......................................................................... 1608— 1609
Jöran Jöransson (jfr nedan under b: 1 ) ................................ 1610— 1620

och arr. 1621— 1623
b) för tiden 1624— 1630:
1) i Y å la  härad:

Jöran Jöransson (arr.; jfr ovan och F. 2 .3 6 ) ..................  1624— 1629
Hans Valentinsson ( a r r . ) ..................................................  1630

2) i Torstuna h ärad :-
Peder Jönsson ( a r r . ) ................................................................  1624— 1629
Jöran Matsson m. fl. ( a r r . ) ................................................................  1630 _

3) i Y tter -T ju rb o  härad:
Anders Olofsson ( a r r . ) ............................................................ 1624— 1629
Gerdt Grönewaldt (a r r .) ............................................................................1630♦

4) i S im tuna härad:
Jonas Rollenhagen .(arr.; jfr F. 2 5 0 ) ...................................  1624— 1630

5) i V äster-F ernebo socken: •
Bastian Ihering (arr.; jfr F. 234) ..................................... 1624— 1627
Karl Eriksson (arr.; jfr F. 2 3 9 ) ..........................................  1628— 1629
Jesper Jönsson (a r r . ) ................................................................................ 1630

6) i Ö ver-T jurbo härad, se F . 234.
Väsby gård. Sedan V äsby gård (i Sala landsförsamling) 1530 blivit 

säte för fogden i det efter densamma uppkallade länet, förblev 
den huvudort för samtliga dithörande härad till 1555, då vid 
gården tillsattes en särskild fogde (F. 234), som de två första 
åren hade uppbörden jämväl från Över- och Ytter-Tjurbo hä
rad, men 1557—58 skötte blott gårdsförvaltningen. Ar 1559 
övertogs denna ånyo av häradsfogden, som sedan jämte under
fogde, skrivare och underskrivare bodde här till slutet av 
1610-talet. I sambruk med gården låg åtminstone i början
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av samma århundrade Sala hyttegårds ägor, ehuru redovis
ningen för själva hyttorna avgavs av annan man (se s. 252). 
Genom kontrakt den 27 aug. 1618 (Rreg.) uppläts Väsby på 
arrende åt det konsortium (Jöran Jöransson, Johan Gröne
waldt, Bastian Proberare och Cornelius Hansson), som då drev 
brukningen vid Salberget och som genom delvis andra per
soner 1621 övertog förpaktningen av hela Väsby län. Föl
jande år övertog en av konsortiets medlemmar, Bastian Ihe
ring, genom kontrakt den 25 juni 1622 i eget namn arrendet 
av dels Väsby gård, dels Över-Tjurbo härad jämte Norrby 
och Tärna socknar i Simtuna, och till detta distrikt lades 1624 
jämväl Väster-Fernebo socken. Den sistnämnda var däremot 
icke med i den uppgörelse, varigenom Henrik Wulff den 13 
aug. 1628 blev arrendator av övriga uppräknade områden. 
Hans kontrakt lydde ursprungligen på sju år, men han läm
nade ifrån sig förvaltningen, sedan han 1630 blivit direktör 
över Salberget, och den 5 sept. 1631 gjordes ett nytt avtal 
rörande Över-Tjurbo med Peder Jönsson och Jonas Rollen
hagen, båda borgare i Sala, varvid Väsby gård icke omnämnes.

Fogdar och arrendatorer på denna gård jämte underliggande 
distrikt under de tider, då detta icke sammanföll med Väsby 
län i mera vidsträckt bemärkelse, utan utgjorde ett därifrån 
särskilt utbrutet fögderi, voro föJjande:

Anders N i l s s o n .........................................................................  1555— 1558
Jöran Jöransson m. fl. (arr.; jfr F. 233 och 236) . . . 1619— 1621
Bastian Ihering (arr.; jfr F. 233: 5 ) .................. ....  . . 1622— 1627
Henrik Wulff (arr.; jfr F. 2 3 6 ) .........................................  1628— 1630

Inom Väsby län fanns en kort tid ännu ett litet gårdslän. 
I  Kumla socken (Över-Tjurbo härad) ligger en gård Vad, 
som var gammalt frälse, men som av Gustaf I i mitten av 
1540-talet inköptes till arv och eget av Engelbrekt Larsson 
[Bölja]1 i avsikt att där anlägga en avelsgård. För detta 
ändamål tillsattes där en fogde, som 1546 hade uppbörden 
jämväl av fyra närbelägna socknar, nämligen Romfartuna och 
Fläckebo (i Norrbo härad), Väster-Våla (i Norberg) och Väster- 
Fernebo. Redan i början av 1547 hade konungen emeller
tid kommit underfund med att »den avel, vi hålla där på

1 Om denne och hans mellanhavanden med konungen se D 1: s. 79 f. och 
289, noten. Det där uppgivna årtalet (1548) för köpet stämmer överens med kö- 
pegodslängden i KA., men icke med det faktiska förhållandet, att konungens 
fogde bodde på platsen redan 1545, vilket framgår av k. brevet den 5 april 1548.

F . 234.
(Tab. 42, 44 

och 47.)

Yads gård.
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F . 235.
(Tab. 42.) 
Salberget.

Vad, är oss mera skadlig än profitlig», varför han vidtalade 
fogden i Väsby län att insätta landbor till skötsel av egen
domen.1 Den förre gårdsfogden, som samma år flyttade till 
Ekholmen (E. 13), hette

Mats Ingem arsson ..................................................................................... 1 5 4 5 — 1 5 4 7 .

Enligt vad ovan (s. 244) visats, var förvaltningen av Sala 
grnva under 1520- och 30-talen åtminstone tidvis gemensam 
med befallningen över en del av den kringliggande bygden, 
men blev i slutet av sistnämnda årtionde skild från något 
som helst territoriellt distrikt. Nedanstående förteckning på 
fogdar upptager namnen på dem, som redovisat för gruvans 
»brukning», men vid sidan av dessa redogörare fanns ett icke 
ringa antal tjänstemän, som var för sig haft att svara för 
delar av gruvförvaltningen. Bland dessa spelade under Gustaf 
I:s tid »silfköparen» en betydlig roll, och innehavare av syss
lan förekomma också i efterföljande lista, ehuru blott för en
staka år och alldeles icke för hela deras tjänstgöringstid vid 
berget. Härav kan slutas, att redovisningen till kammaren 
ej ombesörjdes av någon viss befattningshavare, utan av till
fälliga grunder fått bära än den ene, än den andre tjänste
mannens namn. Detta kan då också förklara det täta om
bytet av redogörare, som först i senare hälften av 1550-talet 
ersattes av mera stadgade förhållanden. I nästa årtionde be
gynner emellertid en ny serie räkenskaper jämsides med den 
äldre, som likväl fortfarande upprättades. Utom den sedvan
liga redogörelsen för »brukningen» avgåvos nämligen 1568—77 
och 1604—19 särskilda rapporter över resultatet av hytte- 
driften, uppsatta av de hyttefogdar, som tvivels utan voro 
verksamma även före s^gda tid liksom under de år, som ligga 
emellan seriens båda perioder.2 Längre fram (på 1580-talet) före
komma vissa år särskilda räkningar över gruvveden, avgivna av 
malmskrivaren. Men även bergsfogdens utnämningsår samman
faller ej alltid med året för hans första redovisning, som stun
dom befinnes avgiven först flera år efter tillsättningen, medan 
andra dessförinnan lättat hans möda och ansvar. Efter tysken

1 Vad uppläts 1624 som vederlag för skattehemman, som lagts under Sala 
stad, och har sedan dess haft skattenatur. Sandb. saml.

2 Hytteräkenskaper hava avgivits av Knut Nilsson 1568— 70, Arvid Pers
son (vilken omtalas redan på Gustaf I:s tid) 1572, Mårten Larsson 1577 och 
Jöns Olofsson dels 1604 dels 1610— 19. Den sistnämndes räkenskap för 1613 
är avtryckt hos Hallenberg, a. a., D. 2 :  s. 865— 73.
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Jakob Heides utnämning till bergmästare 1593 dröjde det 
sålunda ända till 1598, innan han inkom med någon räken
skap i eget namn, och de mellanliggande åren fullgjordes 
detta uppdrag dels av fogden i Yäsby län (F. 233), dels av 
en f. d. bergsfogde. Jakob Heides närmaste efterträdare voro 
även tyskar, inkallade av Karl IX  till bergsbrukets förbätt
ring. Den andre i ordningen, Johan Grönewaldt, blev fogde 
1610, men deltog efter en tioårig tjänstetid som sådan i det 
konsortium, som den 6 april 1620 mottog arrendet av Sala 
hyttegård och bruk. Bolagets övriga delegare voro Bastian 
Ihering och Nils Jönsson, vilkas namn redan äro nämnda i 
samband med redogörelsen för Över-Tjurbo härads förpaktning. 
Men den 8 febr. 1623 gjordes ett nytt kontrakt, varigenom 
Sala gruva och silverbruk för sex år och en avgäld av 906 
marker silver uppläts till Jöran Jöransson, som dessförinnan 

'från 1621 arrenderat större delen av Yäsby län, och dennes 
medintressenter, 'bland vilka denna gång uppräknas Jonas 
Bollenhagen (jfr F. 233: 4 ), Peder Jönsson (F. 233: 2), Erik 
Hansson, Henrik Pihl och Anders Olsson (se F. 233: 3).- Under 
årens lopp inträdde delvis nya män i konsortiet, medan några 
av de ovannämnde synas utgått. Men eljest skedde ingen 
förändring i avtalet före kontraktstidens utgång. Först den 
18 majs 1630 gjordes ett nytt avtal och denna gång med 
Henrik Wulff, som fick titeln direktör över Salberget.1

Redogörare för Sala gruvas brukning hava varit:

Lasse Västgöte..............................................................................................1525
Jöns Bitzare, utn, 1526 2S? ..................................................  1526— 1530
Nils Uggla, instr. 1530 - f .......................................................  1530— 1531
Markvard Skrivare, utn. 1531 .....................................I5 3 lf— 1532]
Jakob Bagge, utn. 1533 xä5 . . . . . . . . . . . .  1533— 1534
Lasse Holst, utn. 1535 T ........................................................  1535
Långe Peder Skrivare, utn. 1536 ^  ..............................................1536
Hans Bagge, utn. 1537 \ G ........................................................................ 1537
Nils Jespersson, utn. 1538 ^ ..............................................................1538

F . 236.

1 Om denne Henrik W ulff och en hans broder Martin, vilka sägas varit 
bördiga från Riga, uppgiver Th . Nordström i Några bidrag till Sala silfver- 
verks och bergslags historia (1883), s. 23, att de den 8 mars 1628 skulle blivit 
av Gustaf Adolf antagna till att på sju år bliva »förläggare» av verket. Om  ̂
samma män (namöen stavas dock olika) berättar samme författare, att de 
1595 jämte participanter arrenderat gruvan men skött sig illa, varför Karl IX  
funnit sig föranlåten att införskriva »kunniga tyska bergsmän under berg
mästaren J. Haijde». Det lärer ej närmare behöva påvisas, att dessa data ej 
i allo låta sig förena varken med varandra eller med de i texten meddelade 
uppgifter.

■»
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Olof Jönsson, utn. 1539 V1 ................................................... 1539— 1543
Lasse S ilfköpare.........................................................................  1544— 1545
Olof J ö n s s o n .................................................... ...........................ånyo 1546
Severin Jute (jfr F. 2 3 3 ) ........................... ......................................... 1547
Anders Eriksson, utn. 1548 f  . . , . ................................ 1548— 1549
Mats Tordsson (jfr F. 233) . . . . • .............................................. 1550
Mats S t u t ................................................................................... 1551— 1552
Lennart Germundsson S ilfk ö p a re .........................................  1553— 1554
Lars E riksson .............................................................................. 1555— 1561
Anders N i l s s o n .........................................................................  1563— 1565
Kristoffer N i l s s o n ..................................................................... 1566— 1568
Peder Hansson .........................................................................   1569
Karl E riksson ..............................................................................  1570— 1578
Hans P e rsso n ..............................................................................  1579— 1580
Olof Gunnarsson, utn. 1579 G’ ............................................... 1581— 1584
Erik Nilsson . . .  ............................................................ 1585— 1593
Lars Andersson [Hålamb] (jfr F. 2 3 3 ) ................................... 1594— 1595
Erik Nilsson, ånyo utn. 1596 f  (jfr F. 2 3 3 ) ..................  1596— 1597
Jakob Heide, utn. 1593 ^  (jfr F. 2 3 3 ) ............................ 1598— 1602
Kristoffer Baumann, utn. 1603 § ....................... • . . . 1603— 1609
Johan. G rön ew ald t.............................................. ' ....................1610— 1619

» » m. fl. (arr.)1 ......................................  1620— 1622
Jöran Jöransson m. fl. (arr.; jfr F. 2 3 3 ) .......................  1623— 16.29
Henrik Wulff (jfr F. 234) .....................................................................  1630

IV. Dalarne.

I den utredning rörande* Dalarnes administrativa indelning 
1539—1650, som verkställts av S a n d s t r ö m 2, har denne bl. a. 
också upptagit frågan om detta landskaps omfattning i äldre 
tider, varvid han redogjort för tidigare framställda åsikter 
rörande detta ämne. Olika meningar hava nämligen gjort sig 
gällande, huruvida med Dalarne under medeltiden avsetts 
blott bygden kring Dalälvens östra och västra armar eller 
om dit räknats även bergslagsorterna. För vårt ämne har 
detta mindre betydelse, för så vitt som bäggedera under 1500- 
talet utgjorde delar av Västmanland i kameral mening, något 
som icke heller strider mot de historiska förutsättningarne, 
så till vida som Dalarne haft namn av hundare och dessutom 
ju allt framgent ingick i Västerås’ stift. Ick,e desto mindre 
är det otvivelaktigt, att landskapsbegreppet redan på 1500-

1 För Sala gruvas konst kar Mäster Nils Jakobsson avgivit redogörelse dels 
1620, dels 1622— 23.

2 Medd. fr. SRA., NF. 1 :2 7 .

t
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talet begynt att tränga igenom, ehuru gränserna mot söder 
ännu voro ganska svävande. Här som på andra håll är det 
uppenbart, att den administrativa indelningen utövat infly
tande på den slutliga lösningen av frågan om landskapsgrän
serna. Såsom exempel kan i detta ayseende pekas på Nor
berg, som av ålder räknats till Dalarne och under hela den 
period, med vilken vi sysselsätta oss, fortfarande tillhörde olika 
fögderier, vilkas områden i övrigt ännu i dag höra till detta 
landskap. Men genom de förskjutningar, som på 1600-talet 
blevo en följd av de olika ståthållaredömenas växlande om
fång, kom denna bergslag att mista sambandet med Dalarne, 
och blev efter att en tid hava tillhört det s. k. Sala hövdinge- 
döme 1647 införlivat med Västerås’ län. Det är från denna 
tid Norberg ansetts utgöra en del av landskapet Västmanland, 
vilket i själva verket är anmärkningsvärt, emedan andra 
härads uppgående i ett visst län ej alltid berövat dem deras 
ursprungliga landskapskaraktär. Så utgör ju ännu i dag 
norra delen av Örebro län Västmanlands ena hälft, likasom 
Simtuna, Torstuna och Våla härads för ö.vrigt långt tidigare 
anslutning till västmanländska förvaltningsdistrikt ej förändrat 
deras egenskap av uppländska orter. Det påpekade förhållan
det kan därför i sin mån anses bära vittne om, att mellan 
Västmanland och Dalarne i folkmedvetandet ej förefanns en 
så sträng avgränsning som mellan andra provinser.

A  andra sidan sades‘på 1540-talet med bestämdhet Folkare 
härad ligga i »Dalelagen», ehuru dess tre socknar då tillhörde 
Väsby läns fögderi. Men liksom sistnämnda samband kort 
därefter bröts, hade det icke heller ägt så långvarigt bestånd, 
att det hunnit bilda tradition. I övrigt intogo även dels 
Skinnskatteberg, dels Väster-Fernebo (Vagnsbro härad) en vack
lande hållning. Ehuru den förstnämnda bergslagen vid mitten 
av 1500-talet lydde under Arboga län, hade den tidigare 
otvivelaktigt räknats till Dala hundare och kom de flesta 
.åren mellan 1552 och 1594 att ånyo tillhöra dalafögderier, 
för att först efter sistnämnda år definitivt ansluta sig till det 
västmanländska förvaltningsområdet i egentlig mening. Vad 
däremot beträffar Väster-Fernebo, hänföres denna socken av 
Styflfe till Norrbo härad och bör således för medeltidens vid
kommande räknas till Västmanland. Detta hindrar dock icke, 
att efter vad vi sett densamma under 1540-talet och sedan 
långt inpå 1600-talet lydde under Näsgårds län. På 1620-
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talet överflyttades den emellertid till Sala hövdingedöme och 
kom samtidigt med Norberg eller 1647 till Västerås’ län, 
varigenom dess gamla samhörighet med Västmanland åter
knöts. För de påvisade förskjutningarne av landskapsgrän
serna hava på sina ställen närmare redogjorts i sammanhang 
med fögderiindelningen i de olika orterna. Det bör emellertid 
framhållas, att den ovisshet, som av det ovansagda kan synas 
uppkomma rörande de uppräknade häradenas plats i fram
ställningen, undvikits genom att till vartdera landskapet hän
föra de socknar och härad, som nu tillhöra den ena eller den 
andra provinsen. Härnedan kommer således i betraktande 
blott det egentliga Dalarne, såsom vi för det närvarande 
föreställa oss detta område, med undantag av de delar längst 
upp i nordväst, som ännu tillhörde Norge och först genom 
Brömsebrofreden 1645 tillfördes svenskt territorium (Särna 
och Idre).

Bygderna omkring Dalälvens östra och västra armar, som 
sannolikt givit namn åt provinsen i dess helhet, kallades 
annars även Övre .dalelaget, och delades i l )  Väster- och 2) 
Öster-Dalarne. Med Nedre dalelaget, vars gränser efter vad 
vi sett under tidernas lopp väsentligt växlade, förstods land
skapets sydöstra hälft eller bergslagsbygderna. Av dessa 
omfattade 3) Västerbergslagen det längst i söder belägna 
distrikt, som gränsar mot det nuvarande Örebro län och ännu 
utgör såväl ett tingslag som ett fögderi med samma namn. 
Norr härom utbredde sig 4) Övre bergslagen, som sträckte sig 
till trakten söder om sjön Runn, och 5) Kopparbergslagen, 
som utgjorde bygden närmast omkring och norr om denna 
sjö. Slutligen kallades provinsens östligaste del 6) Nedre 
bergslagen, varmed menades Folkare härad jämte Garpenberg 
och Husby socken. Var och en av dessa landskapsdelar be
stod givetvis av ett antal socknar. Dessa voro emellertid 
i sin tur esomoftast delade i fjärdingar, tredingar eller sät- 
tingar, ett bruk, 'som visserligen ännu förekom litet varstä-, 
des även inom andra provinser, men här synes hava bibe
hållit sig som regel längre än annorstädes. Ur dessa fjär
dingar av de ofta mycket vidsträckta pastoraten, hava mången
städes sedan uppstått nya socknar. Redan dessförinnan kunde 
det hända, att en sockenfjärding behandlades som en själv
ständig administrativ enhet, som beträffande årliga räntan 
tilldelades annat fögderi än socknen i övrigt, men givetvis
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erlade tionden tillsammans med denna. På detta sätt upp- 
stod stundom en viss motsats mellan dels kyrk-, dels jorde- 
bokssocknarne, vilka begrepp ej alltid sammanföllo. De sist
nämnda voro väl i stort sett lika med de medeltida socknarne, 
men när dessa delades i flera kyrkoförsamlingar, förblevo de 
icke desto mindre kamerala enheter, och härigenom framkommo 
inkongruenser, som böra uppmärksammas. Detsamma gäller 
för övrigt intill 1500-talets mitt även de olika »bergen», som 
egentligen kunna jämföras med bolag för gemensam drift av 
viss gruvfyndighet och därpå grundade industriella verk. 
Delegarne behövde ej nödvändigt vara bosatta i bergets ome
delbara närhet, men i skattehänseende utgjorde de en sam
manslutning, som betraktades som jordeboksenhet, ehuru de 
som medlemmar av de församlingar, inom vilka de bodde, 
erlade tionden inom dessa. Småningom gav emellertid ett 
flertal av bergen upphov till självständiga socknar, som na
turligtvis då också blevo territoriellt avgränsade, men icke 
desto mindre ofta fortfarande benämndes berg istället för 
socken, vilket är ägnat att vilseleda särskilt under över
gångsåren.1

På 1520-talet omtalas särskilda fogdar vid Kopparberget 
(F. 242), men eljest synes hela Dalarne vid samma tid hava ut
gjort ett enda förvaltningsområde, vars medelpunkt var kungs
gården i Tuna, där fogden bodde (se F. 245).2 Men 1533 delades 
detta vidsträckta distrikt, varvid en ny fogdebefattning (F. 237) 
inrättades för endast Öster- och Yäster-Dalarne samt Väster- 
bergslagen. I oförändrad omfattning ägde detta fögderi be
stånd till 1550, då det uppgick i det ovannämnda Tuna län 
(F. 245), som då bar namn av det nya fogdesätet Näs’ gård. 
Efter en tid av knappt två år utbrötos dock härifrån Väster- 
Dalarne och Västerbergslagen, som jämte Norberg3 lades 
under fogden på Grängeshyttan (F. 241). Dennes fögderi utöka
des efter ytterligare två år med utombrodelen av Tuna soc
ken, inom vilken fogdesätet var beläget, samt med åtskilligt 
flera orter inom Västmanland. Detta fögderi upplöstes emel-

1 Sandström, a. a., s. 115— 118.
2 Ett inventarium över vad Peder Månsson anammade på kungsgården vid 

Tuna efter Arvid Västgötes död (jfr nedanstående fogdelängd F. 245) finnes 
bland Fougthernes rekenskaper 15213— 33 i KA. (fol. 506 v.)

3 Av bergsmännen på Gamla Norberg erlade dock 1557 ett antal av 23 sin 
skatt till F. 245, medan å andra sidan några bergsmän på Garpenberg, i Hede- 
mora och Väster-Fernebo 1558 betalade sina utskylder i F. 237.

17— 182356. Med del. från Riksarkivet 2: 6. Almquist, Lokalförvaltningen, D. 2.
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lertid 1556, så till vida som Gräugeshyttan upphörde att vara 
dess medelpunkt, i sammanhang varmed även Tuna sockendel 
miste sambandet med de övriga orterna inom det dittills ge
mensamma förvaltningsdistriktet. I och med denna delning 
kan Väster-Dalarnes m. fl. orters fögderi (F. 237) sägas hava 
återuppstått, och 1562 fick där varande fogde ånyo befallningen 
jämväl i Öster-Dalarne. Samtidigt hörde för en tid till hans 
distrikt jämväl Tuna och Torsångs socknar. Nya delningar 
verkställdes dock inom kort. Västerbergslagen jämte de 
söder därom belägna orterna kom (troligen från 1565) att 

/ lyda under gårdsfogden på Väster-Silvberg (F. 239), och ett
år tidigare lades Rättvik, Mora och Orsa under Borns hytte- 
gård (F. 242). Sedan dessa 1570 återförenats med Öster- 
Dalarne, bildade denna landsdel jämte Väster-Dalarne och 
Tuna socken ett fogdedistrikt, som emellertid 1575 alldeles 
upplöstes till följd av att dess olika delar uppgingo i de 
angränsande fögderierna.

Väster- Huvudbeståndsdelen i det förvaltningsområde, vars utveck- 
Daiarne. j i n g  och slut härmed skildrats, var Väster-D alarne, som 

tillhörde detsamma under hela dess tillvaro, men sedan upp
gick i Väster-bergslagens fögderi (F. 239). Väster-Dalarne om
fattade vid denna tid fem socknar, Lima, Malung, Nås, Järna 
och Floda. De senare tillkomna Transtrands, Sävsnäs’ och 
Äppelbo socknar hava uppstått ur resp. Lima, Nås’ och Järna 
områden, som således förr varit betydligt större än nu. 
Huvudskatten här kallades markgäldspenningar och utgick 
efter s. k. bondelag, som hade vissa likheter med vad som 
på andra håll kallades gärdetal, men med den väsentliga 
skillnaden, att i bondelaget intet mått för fullsuttenhet var 
grundläggande. Också var antalet bönder i bondelagen väx
lande och beroende på gammal sedvänja, men detta oaktat 
betalades av varje bondelag i hela Väster-Dalarne lika mycket 
eller tre mark.1 Vid sidan av. huvudskatten erlades en skogs- 
skatt i skinnvaror efter gammal stadga.

Fogdar i Väster-Dalarnes m. fl. orters fögderi 1533—74
voro:

F. 237. Lasse [Larsson] Dalkarl, utn. 1533 2y ...........................  1533— 1541
(Tab. 42 och Lasse Jespersson [Cruus], utn. 1542 yG .............................  1542— 1545

45—46.) Nils Ingelsson [S v in h u fv u d ].................................................................. 1546
Jöran Larsson S k rivare .............................................................  1547— 1548

1 Om bondelaget se vidare Sandström, a. a., s. 119 f.
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Mikael I l e l s i n g ......................................... * .............................  1548— 1549
Jöran Jönsson (jfr F. 2 4 5 ) ..................................................  1550— 1551
Bengt Olsson (jfr F. 2 2 5 ) .......................................................  1556— 1557
Hans S ven sk e .............................................................................. 1558— 1561
Mikael H e l s in g ................................................................ånyo 1562— 1569
Peder Hansson .........................................  1570— 1574

Ö ster-D alarne bestod i 1500-talets mitt likaledes av fem 
socknar (Orsa, Mora, Rättvik, Leksand och Gagnef) eller sex, 
om man räknar Ä1 särskilt. Den sistnämnda, som hade egen 
kyrka redan på 1400-talet, redovisas nämligen ända till 1&62 
som en del av Leksands jordebokssocken, där den ingick i 
den s. k. Häradsfjärdingen,1 men var samtidigt liksom senare 
Bjursås (pastorat 1607) annex till Gagnef och blev pastorat 
först 1613. På samma sätt bildade Älvdalen och Venjan (i 
Vika.sätting), som tidigare utgjort delar av Mora, från resp. 
1576 och 1607 särskilda pastorat. Långt senare frånskildes 
Sollerön (Solbygge sätting) från samma socken, då Sofia 
Magdalena församling bildades 1776. Ore fick däremot egen 
komminister redan 1600 och skildes alldeles från Orsa 1607. 
De flesta av Öster-Dalarnes gamla jordebokssocknar voro de
lade i fj är din gar. Dock omtalas i Gagnef tredingar, och Mora 
bestod av sex sättingar. Skatten utgick efter samma grun
der som i Väster-Dalarne, endast med den skillnad att mark- 
gäldspenningarne i två socknar (Mora och Orsa) av varje 
bondelag erlades med tolv öre i stället för de sedvanliga tre 
marken.1 Skogsskatten utgick dessutom ej blott i skinn, 
utan även av vissa socknar i penningar.

Av det föregående är bekant, att Öster-Dalarne till 1550- 
talets början stod under samma förvaltning som Väster- 
Dalarne. Men när detta 1552 bildade eget fögderi, låg det 
förra fortfarande under Näsgårds län (F. 245) till 1554, då 
Gagnef, Ä1 och Leksand kommo att tillhöra det nybildade 
Öster-Silvbergs fögderi (F. 240), medan Rättvik, Orsa och 
Mora lades under Borns hyttegård (F. 242). Men 1557 in- 
gingo de senare i ett fögderi (F. 238), vilket dessutom samma 
år omfattade Ä1 och Leksand, som dock kort därpå åter bort- 
föllo, samt ett antal socknar i Kopparbergslagen. Detta fög
deri upplöstes emellertid 1562, varvid Öster-Dalarne ånyo 
förenades med Väster-Dalarne (F. 237). Detta .samband bröts

Öster-
Dalarne.

1 Rör. förbållandet mellan Å l och Leksand se Sandström, a. a., s. 116.
2 Av Mora sockens 53 bondelag betalade tre t. o. m. blott 10 ä IOV2 öre.
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1575, då förstnämnda landsända ännu en gång kom att lyda 
under fogden på Born (F. 242). Efter samma tid hade den 
sistnämnde befallningen i Öster-Dalarne under flera perioder 
(1575—80, 1585—90 och 1600—01), mellan vilka självständiga 
fogdar (P. 238) uppburo skatterna därifrån. Sistnämnda för
hållande ägde nämligen rum dels 1581—84 och 1603—12 
samt under tiden mellan 1615 och 1620-talets första hälft, 
då dessutom blott Tuna ovan bron tillhörde samma förvalt
ningsområde, dels 1591—99 och 1602,1 då därjämte Tuna utom 
bron var förenad med detsamma.

Dessa ständiga växlingar avspegla likvisst icke tillfyllest 
de olika kombinationer, medelst vilka Öster-Dalarnes förvalt
ning under Vasatiden bands vid än den ena, än den andra fög
derikomplexen. . Aren 1613—14 redovisades uppbörden däri
från av fogden på Väster-Silvberg (F. 239), och i senare hälf
ten av 1620-talet räknades dithörande socknar till Näsgårds 
län (F. 245). Men visserligen ‘var då hela området förpaktat.

Österdalarne utarrenderades nämligen den 18 okt. 1621 till 
Karl Bröms och Samuel Påvelsson på ett års tid för en sam
manlagd summa av 14,744: 9 daler och 1,200 stavrum ved. 
Huru förhållandena inom orten ställde sig under tiden när
mast efter detta kontrakts utlöpande har jag ej kunnat ut
röna. I riksregistraturet finnes visserligen infört ett kungligt 
brev av den 28 okt. 1623, enligt vilket handelskompaniet för 
ett år skulle förpakta hela landsbygden ovan Brunnbäck, vil
ken överenskommelse alltså skulle avsett ej blott Öster-Da
larne, utan även Kopparbergslagen samt Säters och Näsgårds 
län, men då dessa senare enligt andra kontrakt voro på annat 
sätt disponerade, är det osäkert, huruvida ovan åberopade brev 
haft gällande kraft ens i förstnämnda landsdel. Men från 1625 
ingick Öster-Dalarne i Peter Grönbergs stora arrende, som 
under de följande åren omfattade större delen av Dalarne 
(se F. 245).

Under de spridda år Öster-Dalarne sålunda bildade eget fög
deri funnos där följande fogdar:

1 Att Tuna utom bron blott år 1602 men ej den följande tiden tillhörde 
' Öster-Dalarnes fögderi £F. 238), ses av k. brevet den 9 sept. sagda år, vari

genom Jöns Danielsson [Svinhufvud], som då var fogde i F. 245, men på 
nyåret 1603 flyttades till F. 247, fick befallning att vederkänna nämnda om
råde.
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Anders P e r s s o n ..................
Olof Arvidsson.......................
Jöns Danielsson [Svinhufvud] 
Knut J öra n sson ..................

1 5 5 7 — 1561  F. 238. 
1 5 8 1 -  1 58 4  (Tab. 45— 47) 
1 5 9 1 — 1 599  
. . . 1 602

Lasse Bertilsson, utn. 1603 ^  . . .  .
Erik L a r s s o n ..............................................
Jöns Danielsson, ånyo utn. 1606 f  . . 
Hans Larsson, utn. 1612 || (jfr F.239) 
Olof Markvardsson [Stjernhielm] . . . 
Karl Bröms [ ^
Samuel Påvelsson! v J ‘ ‘ ‘

. . . 1 603  
1 6 0 4 — f l 6 0 5  
1 6 0 6 — f l 6 1 2  

1 6 1 3 — 1 6 1 4  
1 6 1 6 — 1 620

1 6 2 1 — 1 62 2

Med V ästerbergslagen  menades det område i Dalarne, Väster
som omfattade Grangärde samt Norr- och Söder-Bärke socknar, bergslagen, 

från vilka sedermera avskilts Malingsbo och Ludvika, men 
dessutom stora delar av det nuvarande Västmanland eller 
Norberg, Skinnskatteberg och Våla samt skogsfjärdingarne i 
Malma och Odensvi socknar, vilka också i administrativt 
hänseende under större delen av 1500-talet stodo under samma 
förvaltning som förstnämnda tre socknar. I dessa utgjordes 
huvudskatten i endast järn, här kallat dels markgäldsjärn, 
dels hyttegäldsjärn, som erlades bondelagsvis. Bönderna voro 
nämligen här som i övre Dalarne indelade i bondelag, av 
vilka 1539 fyra (med 33 bönder) funnos i Grangärde, lika 
många (bestående av 29 bönder) i Norr-Bärke, men icke 
mindre än sex i Söder-Bärke, ehuru mantalet där var mindre t 
(25 bönder). Skogsskatten utgick dels i mårdskinn (Gran
gärde), dels i penningar (övriga socknar). Inom Norr-Bärke 
låg G eseberg, vilket under Gustaf I:s tid vid sidan av de 
övriga bergen plägade betraktas som en förvaltningsenhet, 
men aldrig kom att bilda stomme till någon särskild kyrk
socken.

De tre socknarne, med vilka vi här närmast hava att skaffa, 
tillhörde ända till 1566 Väster-Dalarnes fögderi (F. 237), men 
bildade då jämte de ovannämnda orterna i Västmanland ett 
eget förvaltningsområde under V ä ster-S ilv b erg s  gård, där Väster-Silv- 
tidigare en gårdsfogde alltsedan 1553 redogjort för aveln.1 berss s8**1-

1 F orssell identifierar i sitt arbete Sverige 1571 (s. 60) Yäster-Silvberg med 
Gamla Silvberget, jmen med orätt. Styffes mening, att det sistnämnda låg i 
Tuna socken, där Öster-Silvbergs gård uppstod på 1550-talet, bekräftas av räken
skaperna, enligt vilka namnen på åkergärdena vid Gamla Silvberget gå igen vid 
Öster-Silvberg. Jfr nedan, s. 263, noten 5. I KA. hava emellertid handlingarne 
från såväl Väster- som Öster-Silvberg sammanblandats (»Silver i Dalarne».)
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Fögderiet utvidgades genom k. brevet den 10 juli 1567 med 
Sura och Ramnäs’ socknar i Snäfringe härad, som tidigare till
hört änkedrottningens livgeding och 1569 åter införlivades med 
detta, samt 1575 genom hitläggandet av Väster-Dalarne, som 
sedan under hela perioden hithörde, men minskades sedan tid 
efter annan genom frånskiljandet av större eller mindre delar. 
Av kort varaktighet blev väl det förfogande, varigenom en 
fjärding i Norr-Bärke 1583 lades under Öster-Silvberg (F. 
240), ty 1591 befinnes den ånyo tillhöra Väster-Silvbergs län, 
men 1593 bortföllo de båda skogsfjärdingarne och året därpå 
Skinnskatteberg. I övrigt behöll fögderiet sin sammansätt
ning ända till periodens slut, med undantag av åren 1613— 
14, då även Öster-Dalarne hithörde. Hela distriktet (Väster- 
Dalarne, de tre socknarne i den egentliga Västerbergslagen 
samt Norberg, Våla och Fernebo fjärding) räknades till följd 
av k. brevet den 24 nov. 1610 till hertig Gustaf Adolfs fur- 
stendöme, och var 1617—19 sammanslaget med Noraskogs 
fögderi (F. 231). Ej långt därefter utarrenderades fögderiet 
genom kontrakt den 20 januari 1621 för en tid av fem år till 
Karl Eriksson och Magnus Ihering, som fingo prolongation 
den 24 nov. 1625 (jfr den 7 juni 1626) på tre år. Efter denna 
tids utgång kom den 5 febr. 1629 en ny överenskommelse till 
stånd med ett delvis nytt konsortium, vars delägare voro den 
ovannämnde Karl Eriksson, som sedan den 3 april 1628 ensam 
hade ett femårskontrakt på Norberg, Våla och Fernebo, och 
hans nya kompanjon, Anders Laakman. Tiden var från bör
jan bestämd till två år, men blev den 18 aug. 1630 förlängd 
med ytterligare fem.

Fogdar dels på Väster-Silvbergs gård, dels i Västerbergs
lagens m. fl. orters fögderi voro åren 1553—1630 följande:

F. 239. Erik Ingelsson . .
(Tab. 42—47.) Nils Smed . . .

Anders- Hansson . 
Mats Stut . . . 
Tomas Jönsson 
Olof Andersson . .
Engelbrekt Olsson 
Olof Andersson 
Engelbrekt Olsson 
Per Hansson . .
Mårten Faxe . .
Erik Nilsson . .

..........................1553

..........................1554

. . . 1554— 1555

..........................1556

. . . 1557— 1559 
ånyo 1560— 1563 
. . . 1563— 1566 
ånyo[l567]— 1568 
ånyo 1569— 1573
......................... 1574
. . . 1575— 1576 
. . . 1577— 1588
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Olof,Jönsson H ö k ....................... , ............................................ '1589 — 1590
Erik Nilsson.................................................................................. ånyo 1591
Hemming Persson1 .....................................................................  1592— 1598
Hans Eriksson, utn. 1598 ^ ..................................................  1598— 1602
Hans Brask2 ................................................................. . . . 1603— 1604
Erik P e r s s o n .............................................................................  1605— 1610
Per Andersson..............................................................................1611 — 1612
Hans Larsson, utn. 1612 |§ (jfr F. 2 3 8 ) ...........................  1613— 1616
Peder Larsson, utn. 1616 ^ ..................................................
Mikael Hindersson [Ernst], utn. 1617 | (jfr F. 231) . . 1617— 1619
Magnus Ihering 1 ( ..................................... 1620— 1628
Karl Eriksson (jfr 233: 5) J (arr,) \ ) ................................  1621— 1630
Anders Laakman (arr.) } ................................  1629— 1630

I det föregående (s. 259) är omtalat, att en del av Öster- öster-Siiv- 
Dalarne eller de båda socknarne Gagnef och Leksand (jämte bergs gård. 
Al) 1554 lades under fogden på Ö ster-S ilvbergs gård. Den
nes befattning var då så gott som nyinrättad, ty ehuru bergs- • 
fogdar där omtalas tidigare,3 hade ett gårdsfögderi upprättats 
på denna plats först vid halvsekelskiftet. Även namnet på 
gården var nytt och bildat för att skilja platsen från Väster- 
Silvbergs samtidigt upptagna ayelsgård i Norr-Bärke. Annars 
var stället av ålder bekant under namn av Gamla Silvberget 
och låg inom den del av Stora Tuna socken, som numera till
hör Silvbergs pastorat.4 Det hade också vid sidan av öv
riga »berg» ingått som särskild förvaltningsenhet i det stora 
bergslagsfögderi (F. 245), ur vilket det 1549 utbröts i 
sammanhang med en avelsgårds upprättande på platsen.5 
Under därvarande fogde lades utom' ovannämnda del av Öster- 
Dalarne åtminstone från 1555 den närmast belägna hälften av 
Tuna (»ovan bron») samt Torsångs socken, vartill 1557 lades 
även utombrodelen av Tuna. Denna utsträckning skulle fög
deriet dock ej länge få behålla, ty i början av Erik XIV:s 
regering inskränktes, sedan samtliga nämnda territoriella

1 Jfr fullmakt 10 jan. 1595 för Nils Jonsson på Väster-Silvbergs gård.
2 Vid Väster-Silvbergs gård fanns 1604 en gårdsfogde Jakob Mårtensson, som 

avgivit räkenskap.
3 Erik Eriksson kallas konungens ämbetsman på Gamla Silvberget 1524 (Dipl. 

Dalek. N. 321). Jfr nedan s. 266.
4 För bergsmännen vid Gamla Silvberget redogöres i Västmanl. handl. 1539: 

N. 4 ,  varifrån listan avtryckts av K r ö n i n g s s v ä r d  i  Äldre författn. rör. Da
larna, s. 71 ff.

5 Namnen 1556 på åkerstyckena vid Öster-Silvberg (Näsgärdet, Siggebogärdet 
o. s. v.) återfinnas i räkenskapen för Gamla Silvberg 1552 (men ej tidigare). Vid 
Väster-Silvberg fanns samtidigt ingen åker, blott ängar.
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distrikt övérflyttats till andra administrationscentra, fogdens 
befallning till endast gården och bruket. Men åren 1566—69 
befinnes denne ånyo hava redogjort för uppbörden från hela 
Tuna och Torsång, som han likvisst ej hade kvar 1570. Under 
de därpå närmast följande åren låg Öster-Silvberg öde, och se
dan en fogde i mitten av samma årtionde åter tillsatts,1 fick 
denne från 1576 omhänder blott utombrodelen av Tuna, var
till 1583 kom en fjärding av Norr-Bärke sooken2 och ett en
staka år enligt k. brevet den 29 mars 1588 även Dalsby fjär
ding, till dess att fögderiet alldeles upplöstes 1590. En fogde 
utnämndes väl ännu 1593 men tillträde ej. Sedan omtalas ej 
Öster-Silvberg förrän efter sekelskiftet, då gården till följd 
av k. brevet den 12 jan. 1603 ingick i Säters län (F. 247). 
Härifrån utbröts densamma emellertid redan 1605, då ett gårds
fogden där återupprättades, som sedan ägde bestånd årtiondet 
ut. Men ej långt därefter (1613) var gården ännu en gång 
underlagd Säter och förblev det åtminstone till 1620-talets 
begynnelse.

De längre eller kortare perioder Öster-Silvberg således dels 
haft egen förvaltning, dels varit medelpunkten för ,ett terri
toriellt administrationsdistrikt av växlande storlek, voro där 
anställda följande fogdar:

F. 240. Lasse Månsson............................
.(Tab. 45—47). Olof P e r s s o n ............................

Olof Andersson, utn. 1551 13 
Easmus Eagvaldsson3 . . . .
Karl Eriksson .......................
Easmus Eagvaldsson . . . .
Karl E rik sson ...........................
Björn O l s s o n .................. \ .
Easmus Eagvaldsson . . . .  
Engelbrekt Olsson, utn. 1570
Kils Larsson................................
Jöran Andersson.......................

...................1549

.................. 1550

. .. 1551— 1552 

. . 1553— 1561 

. . 1561— 1564 
ånyo 1564— 1566 
ånyo 1567— 1570 

. [1573— ]1575 

. . ånyo 1576 

. . 1576— 1577 

. . 1578— 1580 

. . 1581— 1585

1 Driften återupptogs 1573, men räkenskaper äro avlämnade först 1575, över 
vilket revisionsanmärkning gjordes.

2 Se k. brevet den 6 sept. 1582 (Rreg. 2:47), enligt vilket Skedvi socken 
och Bomersboda fjärding [i Norr-Bärke] skulle hålla vindkörningen vid Oster- 
Silvbergs gruva.

3 Som gårdsfogde på Öster-Silvberg omtalas Olof Västgöte 1560, och samma 
år synes Karl Eriksson hava tillträtt samma syssla, medan Rasmus Ragvaldsson 
fortfor att förvalta fögderiet i övrigt, som således ett år var skilt från gården, 
innan det uppgick i F. 237. Särskilda gruvfogdar funnos därjämte samtidigt 
anställda. Se till exempel k. brevet den 21 dec. 1562 (Sami. av äldre förf. och 
handl. rör. Dalarne, utg. av Kröningssvärd, N. 12) ang. gruvfogden Björn Ols
son, som längre fram blev distriktsfogde.

#
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Lasse B agge.................. ...............................................................  1586— 1588
Mikael N ilsson...........................  1589
Johan Straube, utn. 1593 xg3
Jöns Danielsson [Svinhufvud], utn. 1603 V2 (jfr F. 247) 1603— 1604
Kristoffer Lauterbach . . . ..............................................  . 1605— 1606
Måns P ersson ..............................................................................  1608— 1610

Grenom köpebrev den 19 dec. 15501 förvärvade Gustaf I av 
tvenne systrar, Brita och Karin Ambjörnsdöttrar, av vilka 
den förra var änka efter Tord i‘ Rista och den senare Anders 
Bugges hustru, fem hemman i Tuna socken, bland dem Grän- 
geshyttan. Själva hyttan torde dock ej varit med i försälj
ningen, ty denna var följande år föremål för särskilda köpe- 
underhan dlin gar.2 Emellertid tillsattes den 18 febr. 1551 en 
fogde, på platsen, vilken under sin förvaltning fick även 
Väster-Dalarne och Västerbergslagen jämte Norberg. Fogde
sätet låg alltså utanför det territoriella distriktet, men detta 
förhållande ändrades 1554, då också utombrodelen av Tuna lädes 
under Grängeshyttan. Samma år tillökades fögderiet även 
med Skinnskatteberg, Sura och Ramnäs’ socknar samt Odensvi 
och Malma skogsfjärdingar och hade således en högst betyd
lig omfattning. Från början hade avsikten otvivelaktigt varit 
att idka bruksdrift i själva Grängeshyttan, där en avelsgård 
även var påtänkt (se k. brevet den 5 dec. 1552). Enligt 
k. brevet den 17 sept. 1551 ville dock Kungl. Maj:t icke där 
hava något järnbruk, och planernas framgång berodde således 
på möjligheten att där förädla koppar- eller silvermalm. Att 
en sådan rörelse var igångsatt 1554, synes av Olof Knutssons 
brev till konungen den 8 sept. s. å. (Gust. I Reg.„ D. 24: s. 
564), men därav framgår också, att driften ej lönade sig. 
Ännu på våren 1555 fick väl den bekante Markus Klingen- 
sten befallning att skynda sig till Grängeshyttan för att »upp
rätta några dammar och hyttor, som där behövas vill», men 
redan samma år torde all bruksdrift upphört, och kort'därpå 
skildes största delen av det underliggande fögderiet från där- 
varande fogdes förvaltning. Denne behöll blott själva gården 
och sockendelen av Tuna, men lämnade 1557 alltsammans, 
när han övertog Näsgårds fögderi, och fick ingen efterträdare. 
Om Grängeshyttan saknas sedan under en följd av år under-

1 Tryckt i Dipl. Dalekarl. (N. 917).
2 Grängeshyttans historia kan läsas i C. S[ahlin], Grängshammars och Ulfs- 

hyttans bruksegendom (1904).

Gränges-
hyttans
fögderi.



F. 241.
(Tab. 42 
och 45.)

Borns hytte- 
gårds län och 

Koppar- 
bergslagen.
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rättelser. Gården ansågs tillhöra arv och eget och kom i 
1572 års skifte att tillfalla konung Johans andel av arvet. 
Då var den emellertid redan sedan flera år tillbaka på grund 
av ett konung Eriks brev, daterat den 17 febr. 1563,1 förlänt 
till förre fogden Mikael Helsing, som med säkerhet innehade 
den även 1569 och med stöd av konfirmationsbrevet den 6 
maj 1573 sedermera länge besatt den.

Under den korta tid Grängeshyttans län ägde bestånd fun- 
nos’ där följande fogdar:

Hans Persson, utn. 1551 \8 ..................................................  1551— 1555
Anders Torbjörnsson (jfr F. 2 4 5 ) ...................................................1 1556

»Vid Kopparberg» omtalas i början av 1520-talet en fogde, 
Stig Hansson [Djekn], som avlivades för uppenbart förräderi 
mot konungen och riket. Denne var emellertid ej bosatt vid 
Stora Kopparberg, utan hade haft Gamla Silvberget i be
fallning och bodde vid Jönshyttan i Tuna, där han 1525 
hade en efterträdare vid namn Erik Jönsson. I motsats här
till var väl Måns Nilsson, som tjänstgjorde 1525, men i apriL 
1526 avsade sig sin syssla, bosatt på .Kopparberget, men han 
kallas vid avskedet bergsfogde, och hans efterträdare skulle 
enligt privilegierna utses av bergsmännen själva, men förses 
med fullmakt av konungen. En sådan utfärdades också den 
9 okt. 1526 för Erik Hansson, som i en handling från 1528 
(Dipl. Dalekarl. N. 419) också kallas bergsfogde. Men föl
jande år kallades Jöns Olsson vår käre nådige herres fogde 
på Kopparberg, när han fick Svärdsjö socken i förläning, och 
då Måns' Nilsson den 23 april 1531 för andra gången blev 
fogde och saöitidigt fick Vika socken i förläning, torde han 
intagit samnfla ställning som denne sin företrädare. Sedan Måns 
Nilsson emellertid 1532 inblandats i upproriska stämplingar, 
blev Jöns Olsson i slutet av samma år anmodad att ånyo föra 
konungens talan med bergsmännen. Eftersom hans förläning 
i Svärdsjö den 3 sept. 1534 övergick till A nders Persson, 
kan det antagas, att han då ej längre iritog sin ställning i 
konungens tjänst, men under de närmast följande åren omtalas 
ingen annan fogde vid berget. Först den 30 nov. 1539 ut
färdades fullmakt för Karl Månsson att vara fogde i Koppar
bergs socken, och av dennes bevarade räkenskaper för 1541

1#Aldre författa, rör. Dalarne, utg. av ‘K eöningssväed, N. 21.
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befinnes, att han innehade Borns hyttegård och troligen sva
rade även för konungens andel i gruvan Det är således 
först från Karl Månssons tid man kan tala om något Borns 
län. Dess område var dock under de närmaste årtion
dena mycket växlande. Under större delen av 1540-talet 
var det inskränkt till själva gården med eller utan gruvan, 
men 1550 lades hela den egentliga Kopparbergslagen under 
där varande fogde.

Till Kopparbergslagen räknades vid denna tid fyra sock
nar, nämligen Kopparberg, Svärdsjö, till vilken hörde jäm
väl det n. v. Sundborn, Vika och Torsång. I de tre sist
nämnda erlades markgäld och skogsskatt. Några stadge- 
hemman funnos dock i Svärdsjö och Vika. Från Koppar
bergs gruva utgick avrad skoppar, som sammansköts av de 
s. k. parlagen, vilka bestodo av bergsmän, fyra i varje. 

.Kvantiteten avradskoppar bestämdes årligen allt efter gruvans 
större eller mindre avkastning. Sålunda utgjorde 1539 sam
manskottet från vart och ett av de nitton parlagen tre skep- 
pund. Under fogden lydde samma år 33 landbohemman, som 
ägts av den ovannämnde Måns Nilsson, men indragits till arv 
och eget i samband med dennes dödsdom, och tolv andra hem
man, som »äro för gäld och danarv vår nådige herre tillsagde», 
samt dessutom nio prebendegods, som tidigare till större de
len lytt under Helga lekamens altare i Västerås (jfr s. 291).

Enligt k. brevet den 11 mars 1552 minskades Borns län 
genom Vika sockens läggande under Bankhyttan (F. 246), 
men detta förfogande upphörde redan efter ett år. Vika lades 
nämligen 1554 ånyo tills vidare under Born, men samtidigt 
bortföll i stället Torsång, som kom att lyda under öster - 
Silvberg (F. 240). Efter bildandet 1557 av Öster-Dalarnes 
fögderi (F. 238) sammanslogos emellertid Kopparbergslagens 
återstående tre socknar med denna landskapsdel och skildes 
därifrån först 1562, då Borns territoriella län återupprättades. 
Detsamma utvidgades för övrigt 1567 genom förnyad samman
slagning med en del av Öster-Dalarne eller Rättviks, Mora 
och Orsa socknar, vilka dock bortföllo 1570, när Torsång ånyo 
förenades med det under Born lydande distriktet. Detta 
nådde under de följande årtiondena en betydligt ökad ut
sträckning genom ditläggning 1575 av dels Öster-Dalarne, dels 
ovanbrodelen av Tuna, som sedan hörde hit till 1591 utom 
under åren 1581—84, då de bildade ett eget fögderi (F. 238).
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F. 242.
(Tab. 45— 47 

och 51.)

Sitt största område hade för övrigt Borns fögderi 1590 eller 
året innan dess delning, ty då dithörde även en fjärding av 
Norr-Bärke och hela Tnna. Aren 1600—01 befinnes fogden på 
Born ännn en gång redogjort för Öster-Dalarne och Tuna, och 
under den närmast följande tiden hade han uppbörden från 
Ovansjö och Torsåkers socknar i Gästrikland, vilka gränsade 
till Kopparbergslagen. Be fyra Kopparbergssocknarne höllo 
emellertid under dessa oupphörliga växlingar alltjämt till
sammans till perio*dens slut i ett fögderi, som icke heller efter 
1601 synes blivit föremål för några utvidgningar genom 
andra landsdelars införlivande med detsamma. Dock var fog
den icke hela tiden bosatt på Born, där en särskild gårds
fogde svarade för aveln 1608—12 och 1615—17 samt troligen 
även efter 1624. Genom kontrakt den 8 nov. 1621 blev för 
övrigt distriktet utarrenderat för 3,513: 8 daler till Mats 
Jöransson, som tidigare varit fogde inom orten, och Clas 
Eriksson, men denna överenskommelse gällde endast ett år. 
Den 1 juli 1622' övertogs arrendet för 3,512 : 63/4 daler av 
Knut Kråka, som också han blott hade ett års' arrendetid. 
Efter utgången av denna slogo sig emellertid Mats Jöransson 
och Knut Kråka tillhopa om ett nytt kontrakt, daterat den 
4 aug. 1623, som var betydligt förmånligare, ty arrendebe
loppet var nu nedsatt till 3,132 : 22 : 9 daler, men de fingo 
icke heller länge njuta fördelarne av denna uppgörelse, ty ehuru 
arrendetiden bestämts till tre år, bröts överenskommelsen av 
kronan, som den 24 jan. 1624 upplät även Kopparbergslagen 
till Peter Grönberg, som då mot krutleveranser emottog upp
börden från större delen av Dalarne (jfr E. 245).

Fogdar i detta distrikt hava varit:
a) vid Kopparberg (bergsfogdar):

Måns N ilsson ......................................................................... 1525— 1526
Erik Hansson, utn. 1 5 2 6 ^ ..................................................  1526— 1529
Jöns Olsson.............................................................................  1529— 1531
Måns Nilsson, ånyo utn. 15312j3 ....................................... 1531— 1532

b) vid Borns hyttegård och i dess län:
Karl Månsson, utn. 153935° ...........................................  1540— f l 541
Nils Larsson (jfr F. 245), avgick 15422̂ ; .................................. 1542
Engelbrekt O lsson ................................................................. 1542— 1544
herr Lars Torkilsson [S vinhufvud]............................  1545
Mikael Helsing (jfr F. 245), tilltr. 1 5 4 5 § ...................... 1545— 1546
Engelbrekt O lsson ........................................................ånyo 1547— 1549
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Erik M ikaelsson.........................................................................  1550— 1553
Peder Larsson.............................................. .......................... ....  1553— 1556
Engelbrekt O ls s o n ........................................................... '. . ånyo 1557
Mats J ö n s s o n ........................... *................................................  1558— 1563
Knut P e rsso n ..............................................................................  1564— 1569
Knut Ingelsson [Svinhufvud]..................................................  1570— 1571
Olof N i l s s o n .............................................................................. 1572— 1574
Knut P e rsso n ................................................................ ånyo 1575— 1580
*Per Persson...........................  1581
Anders P e r s s o n ......................................................................................... 1582
Jöns Danielsson [Svinhufvud]..................................................  1583— 1584
Olof Arvidsson ..............................................................................  1585— 1588
Jöns Danielsson  ......................................... ånyo 1589— 1590
Lasse Bagge................................................................ ....  1591— 1594
Håkan Jönsson ............................ 1595— fl5 9 7
Knut Jöransson, utn. 1597XT2 ..................................................  1598— 1599
Erik [Jöransson] R u s e ......................  1600
Simon Hansson, utn. 1600L °...................................................................1601
Anders Knutsson........................... .... ......................................... 1601— 1602
Peter van B e n in g e n ................................................................  1603— 1607
Kristoffer Lauterbacb 1 I ..............................................  1 6 0 8 -1 6 1 1
Sven Larsson, 2 uta. 1607f||
Matå Jöransson (jfr F. 2 4 3 ) ................................................... 1612— 1614
Mats Eriksson................................................................................ 1615— 1617
Mats Jöransson (jfr F. 2 4 3 ) .....................................ånyo 1618— 1624

c) i K opparbergslagen :
Nils Börielsson, utn. 1607f f  (jfr. 16122-9) ..........................16'08— 1612
Mats Jöransson (jfr F. 242)2 ..............................................  1613— 1620

Clas* Eriksson} (a r r , ) ................................................................................ 1621
Knut Kråka [ / flrr  ̂ [1622— 1623
Mats Jöransson} ................................ ...................... } ånyo 1623

Under några år på 1550-talet var Born icke fogdesäte i ovan
nämnda fögderi. Gustaf I, som 1552 inköpt Fremmandeby 
(n. v. Främ by) gård vid Kopparberget av Daniel Torkelsson 
[Svinhufvud] och dennes bröder, aktade upprätta en avelsgård 
på detta ställe och befallde fördenskull fogden Erik Mikaels
son att där bosätta sig. Företaget uppgavs emellertid inom 
några år (se Gust. I Reg., D. 26: s. 584), och gården för-

1 Sven Larsson var gårdsfogde, Kristoffer Lauterbach redogjorde för bytte- 
bruket.

2 Se dock fullmakt den 23 febr. 1615 (Rreg.) för Lars Larsson att vara 
fogde i Kopparbergslagen. Denne synes ej hava tillträtt, och Mats Jöransson 
kvarblev i denna befattning, medan den utvägen i stället togs at£ för de när
maste åren förordna en särskild gårdsfogde (Mats Eriksson) på Born (F. 242).

F. 243.
(Tab. 47.)

Främby gård.
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läntes den 2 jan. 1557 till Jöns Persson till Risholn.1 Under 
tiden hade troligen den till 1550 i distriktet verksamme fog
den (Engelbrekt Olsson) kvarbott vid Born,2 ocb denne ut
sågs i samband med sagda förläning att ånyo övertaga för
valtningen i fögderiet, vars medelpunkt därigenom ånyo blev 
sistnämnda gård.

Stora Kop- Redogörelsen för K opparbergs gruva avlämnades i all-, 
P̂ ruvaSS mällhet av fogden på Borns byttegård. Undantag från denna 

regel funnos dock. Sedan Kopparbergs socken 1541 upphört 
att utgöra ett territoriellt distrikt i Karl Månssons fögderi 
(E. 242) ocb införlivats med Näsgårds län (F. 245), kom även 
gruvförvaltningen att några år (1542—44) åligga fogden i 
sistnämnda stora • uppbördsområde. Detta förhållande upp
hörde väl 1545,* från vilket år gruvan ånyo synes hava lytt 
under Born (räkenskaper saknas dock för ett flertal år), men 
åtminstone 1557 tillhörde den .det fögderi, som samma år bil
dats av Kopparbergslagen ocb några socknar i Öster-Dalarne 
(F. 238). Sedermera utgjorde Borns byttegård platsen för 
K. Maj:ts eget kopparbruk, varest den malm, som för.kro
nans räkning hämtades ur gruvan, förädlades tillsammans 
med den tiondekoppar, som bergsmännen voro skyldiga att 
avstå. Redovisningen för denna rörelse ingick också i Borns 
hyttegårds Räkenskaper ända till sekelskiftet, då under ett 
årtionde särskilda redogörare för gruvans uppbörd ocb utgift 
finnas omnämnda. Dessa, som ej äro identiska med de sam
tidigt fungerande bergsfogdarne voro:

F. 244. Bengt Larsson...............................................................................  1600— 1602
(Tab. 47.) Eils Jöransson...............................................................................  1602— 1603

♦ Peter van Beningen, utn. 1604| (jfr F. 2 4 2 ) .........................  1604— 1606
Per Jonsson...................................................................................................1607
Erik [Jöransson] Ruse, utn. 1607-]§.........................................  1608— 1609
Olof A n d e rsso n ......................................................................... 1610— 1611

Näsgårds län. I det föregående bar omtalats, att Tuna län före 1533 om
fattade hela Dalarne och efter sagda år till en tid den nedre 
Dalalagen. Redan i slutet av 1530-talet utbrötos dock dels

1 Jöns Perssons moder hade tidigare ägt del i Främby, och när sonen ad
lades 1561 och han fick frälsefrihet på några sina gårdar, uppräknas bland 
dessa även sagda egendom, som säges hava tillfallit honom i arv. Schlegel 
och Klingspok, s. 140. På 1590-talet skrev sig fogden Jöns Danielsson [Svin- 
hufvud], som var Jöns Perssons dotterson, till Främby.

2 Engelbrekt Olsson har 1557 avgivit räkningar för fatburen vid Främby 
för alla åren 1551— 57.
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Folkare härad, som till 1553 kom att lyda under Väsby 
(F. 233), dels Kopparbergs socken, vars uppbörd 1539—41 
redovisades av fogden på Born (F. 242). Men eljest behöll 
fögderiet sin vidsträckta omfattning under hela 1540-talet. 
Fogdens säte var likväl ej längre Tuna kungsgård, ty i k. 
brevet den 7 aug. 1542 fick Mikael Helsing befallning att 
bosätta sig på Näs’ gård (i Husby socken), där även hans 
närmaste företrädare, Nils Larsson, enligt samma källa före 
honom bott. Detta ställe gav också längre fram namn åt 
fögderiet, som ända in i våra dagar kallats N äsgårds län, 
ehuru omfattningen under tidernas lopp varit högst olika. 
Sedan nämligen Kopparbergslagen bortfallit i början av 1550- 
talet (se F. 242) och största delen av Övre bergslagen i mit
ten av samma årtionde fördelats på flera fögderier (F. 240— 
241 och 247) samt Garpenberg likaledes bildat ett eget för- 
valtningsdistrikt (F. 250), återstod för fogden på Näs’ gård 
blott Nedre bergslagen samt av den övre Vika fjärding i He- 
demora socken. Ett enstaka år (1556) minskades detta dist
rikt ytterligare, sedan nämnda fjärding och Folkare härad 
lagts under Garpenberg, vars fogde samtidigt hade uppbörden 
från halva • Gästrikland (Hedesunda, Ö. Fernebo, Arsunda, 
Torsåkers och Ovansjö socknar). Men hela detta betydande 
fögderi sammanslogs 1557 med Näsgårds län, och detta fick 
sålunda ånyo en högst avsevärd omfattning, ehuru åt ett 
annat håll än förut. Sedan emellertid Gästriklandssocknarne 
1562 lagts under Rankhyttan (F. 246) och Garpenberg 1564 
åter blivit självständigt fögderi med samma område inom 
Dalarne som tidigare, skulle Näsgård saknat territoriellt 
distrikt, om ej genom k. brevet den 2 dec. 1564’ bestämts, att 
Husby och Torsåkers socknar skulle lyda därunder. Detta 
förfogande blev dock ej av lång varaktighet, ty 1566 upp- 
gingo dessa socknar i ett nybildat fögderi, som dessutom be
stod av Skedvi och Ovansjö (F. 248). Men 1569—72 befinnes 
Husby (1569 jämte Torsåker och Ovansjö) på grund av k. bre
vet den 25 nov. 1568 ånyo hava lytt under Näsgård, och 1574 
ditlades ännu en gång Garpénbergs fögderi, som med oföränd
rat omfång dithörde till 1580-talets mitt, då Vika fjär
ding avsöndrades och tillädes Säters län (F. 247). Sedan delar 
av detta jämte Garpenberg 1588 bortförlänats (se F. 247), 
blev återstoden förenad med Näsgårds län, som därigenom 
kom att utbreda sig över samma trakter, vilka en gång förut
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på 1540-talet dithört. Under gården lågo sålunda från sagda 
år en tid bortåt Husby, Folkärna, Grytnäs, Skedvi samt hela 
Hedemora socken. En delning ägde visserligen rum åren 
1595—97, då Garpenberg jämte Folkare härad och Hedemora 
hade egen fogde, men från 1598 återförenades dessa områden 
med Näsgårds län, vars fogde 1598—99 hade befallningen 
över hela Gästrikland och 1601—02 i Dalsby fjärding ock 
på Säters gård. Sedan emellertid den sistnämnda 1605 åter 
blivit medelpunkten för ett särskilt fögderi (F. 247), till 
vilket bl. a. hörde Skedvi socken och Finsta fjärding i Hede
mora, bestod det förra av blott de tre återstående fjärdingarne 
i sistnämnda socken jämte de fyra socknarne i Nedre bergs
lagen samt Garpenberg. Av dessa områden var det för åter
stoden av perioden endast Garpenberg, som tidvis hade egen 
förvaltning. Eljest bibehölls Näsgårds län vid samma omfatt
ning t. o. m. längre än det med rätta förde namnet, ty genom 
k. brevet den 17 (23) dec. 1617 blev själva Näs’ kungsgård 
jämte dagsverken från kringliggande socknar för en tid av 
tre år och mot en avgäld av tio skeppund råkoppar upplåten 
åt P eter van Beningen, som erhöll nytt kontrakt den 12 
juni 1621 mot förhöjt arrende av 13 skeppund, och kom senare 
till följd av k. brevet den 11 maj 1624 att under någon tid tjäna 
som landshövdingresidens åt ståthållaren Filip Scheding. Det 
hörde således ej längre samman med det underliggande distriktet. 
Detta blev den 31 maj 1622 mot en arrendesumma av 4,563: 287  ̂
daler förpaktat till Nils Tomasson och uppgick den 24 jan. 1624 
i det stora arrende, som då beviljades handlanden i Stockholm 
Peter Grönberg, och i vilket till sist ingick utom Näsgårds län 
även Kopparbergslagen och hela Övre bergslagen samt Öster- 
Dalarne. Mot rätten att uppbära räntan i detta stora distrikt 
under tre års tid skulle Grönberg inom de två första åren 
leverera krut till ett värde av 36,000 daler. Vid kontraktets 
prolongation den 27 april 1627 ändrades villkoren, som då 
lydde på kontant betalning (16,000 daler årligen) jämte av- 
kdrtning på fordran. Även denna uppgörelse torde hava gällt 
tre år, ty först den 1 juli 1630 möter ett nytt kontrakt för 
Grönberg, enligt vilket dennes distrikt då inskränktes till 
endast Näs’ och Säters län. Året därpå upphörde hans be
fattning också med dessa, som då jämte Torsåkers socken i 
Gästrikland genom kontrakt den 20 maj 1631 förpaktades 
till Lars Pedersson, borgare i Hedemora.
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Fogdar i Tuna, resp. Näsgårds län hava varit:
Peder Andersson, avsatt 1525 7
Lasse Olsson, utn. 1525 W ................................................... 1525— 1527 245.
Ingel Hansson [S v in h u fvu d ].................................................. 1527— 1528 T̂ab
Arvid V ä s t g ö t e ..................................................................... 1529— f l 530 44—47 och
Peder Månsson, utn. 1530 73 ............................................................ 1530 49—51.)
Lasse Eriksson, utn. 1530 £  ..............................................  1530— 1531
Ingel Hansson [Svinhufvud], ånyo utn. 1531 2?5 . • ...................1531
Jöns Persson, utn. 1532 | . . ..............................................  1532— 1533
Olof Rull, utn. 1533 ^ ............................................................ 1533— 1538
Nils Larsson, utn. 1538 § .......................................................  1538— 1541
Mikael Helsing . . .  .......................................................  1542— 1544 •
Nils Ingelsson [S v in h u fvu d ].....................................................   1545
Mikael Helsing (jfr F. 2 4 2 ) .....................................ånyo 1546— 1548
Jöran Jönsson (jfr F. 2 3 7 ) ................................................... 1549— 1553
Jöns Ingernarsson [Hjort till O rnäs].....................................  1554— 1556
Anders T orb jörn sson ................................................................  1557— 1563
Henrik Knutsson.........................................................................  1564— 1572
Mikael H e l s in g ......................................................................... ånyo 1573
Rasmus Ragvaldsson (i 28 veckor; jfr F. 2 4 7 ) ............................ 1574
Hans Ersson (jfr F. 2 5 0 ) .......................................................  1574— 1578
Måns H e lie sson .................. ' ................................................... 1579— 1581
Nils E rik sson ..............................................................................  1582— 1583
Maå N i ls s o n ................................ ....  . ' ................................  1584— 1587
Lasse B a g g e .............................................................................. 1589— 1590
Lasse P ersson ..............................................................................1591— 1593
Hans Clemetsson..........................................................................................1594
Lasse P ersson ................................................................ ånyo 1595— 1597
Erik [Jöransson] Ruse, utn. 1597 f l  (jfr F. 242 och 250) 1598— 1599
Anders K n u t s s o n .....................................................................................1600
Jöns Danielsson [Svinhufvud] (jfr. F. 247) . . * . . . .  1601— 1602
Evert Halvardsson, utn. 1603 1T2 .........................................  1603— 1607
Erik L a r s s o n ..............................................................................  1608— 1616
Torbjörn Engelbrektsson..............................................................1617— 1620
Nils Tomasson ( a r r . ) ............................................................ 1622— [1623]
Peter Grönberg (a r r .) ................................................................... 1624— 1630

I ett visst samband med Näsgårds län stod det fögderi, som Rankhyttans 
på 1550-talet kom till stånd vid R ankhyttan, ehuru detta läQ- 
ställe är beläget inom Kopparbergslagen i Vika socken, vilken 
under fögderiets första kortvariga tillvaro var det enda territo
riella distrikt, som lydde därunder. Rankhyttan, som är vordet 
ryktbart genom berättelserna om Gustaf I:s äventyr i Da
larne, förklarades genom dom den 17 febr. 1534 förverkat av 
den bekante Anders Persson (stamfader för ätten Ranck), 
och ehuru hans hustru den 1 mars samma år skall hava fått 
en del därav tillbaka, bortskänktes halvparten den 7 nov.

18—182356. Meddel. från Riksarkivet 2: 6. Almquist, Lokalförvaltningen, D. 2.
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1535 till borgmästaren Staffan Henriksson i Uppsala.1 Efter 
dennes död, som inträffade 1547, omtalas Rankhyttan i sam
band med ej förverkligade planer att där upptaga bruksdrift 

' för kronans räkning (k. brevet 21 febr. 1549), men ett par år 
senare anlades där en avelsgård (se k., brevet 23 mars 1551), 
och den 18 juni 1551 utnämndes en fogde på platsen, som 
dock ej skulle tillträda förrän på hösten samma år. Ge
nom k. brevet den 11 mars 1552 bestämdes den kringlig
gande socknen till hans uppbördsområde, varjämte han fick 
emottaga dagsverken från Leksands ochi Gagnefs socknar. 
Men 1553 är det sista året för hans självständiga verksamhet 
inom orten, ty redan då upplöstes fögderiet. Yika sockens 
uppbörd redovisades 1554 ånyo av fogden i Kopparbergslagen 
(F. 242), och någon gårdsfogde vid Rankhyttan nämnes ej 
längre. Detta hindrar emellertid icke, att han torde kvar- 
bott på platsen, ty när Rankhyttan på 1560-talet ånyo för en 
kort tid blev medelpunkten för ett län, var det samme man, 
som avgav räkenskapen därifrån. Aren 1562—63 redogjorde 
han nämligen enligt länsregistret för de fem socknar (Tors- 
åker, Ovansjö, Arsunda, Hedesunda och Ö. Fernebo) i Gäslpuk- 
land, som tidigare lytt under Näsgårds län (F. 245), men nu 
voro anslagna till drivande av Kallbäcks gruva. Ehuru 
samme fogde levde i slutet av 1564, hade han då i sin syssla 
efterträtts av en annan man, som dock ej omtalas efter sist
nämnda år. Genom k. brevet den 10 juli 1577 förläntes se
dermera Rankhyttam till Johan III:s kammartjänare Valerian 
Trotz, vars måg Anders Svensson fick konfirmation på gården 

. den 7 juli 1621.
Fogdar vid Rankhyttan hava varit:

F. 246. Erik Larsson, utn. 1551 ^ ........................................................  1 5 5 2 [— ]1 5 6 3
(Tab. 45 och Olof Andersson . . ...............................................................................  1 5 6 3 — 1564

49.)
Övre bergs- Bland de områden, som ännu på 1540-talet hörde till Näsgårds 

lagen. län, men sedan utbrötos därifrån, var även övre  bergslagen, 
som omfattade de tre vidsträckta jordebokssocknarne Tuna, 
Skedvi och Hedemora. Ur den förstnämnda hava sedermera 
uppstått flera nya pastorat, som dock alla leda sitt ursprung från 
tiden efter 1630. Det äldsta år Säter, som uppkom först efter 
det staden med samma namn funderats 1626, och i detsamma

1 Gust. I Reg., D. 10: s. 290, där brevet är avtryckt efter orig. i RA. 
Samma brev är tryckt ibid., D. 9 : s. 308, under datum 10 nov. 1534.
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ingå områden från alla tre av ovannämnda modersocknar.
Gustaf, som är bildat av den nordöstra delen av det forna 
Tuna, fick sin första kyrkoherde 1777, och Sil vberg utbröts 
från samma pastorat först 1868. Eljest hade Tuna redan av 
ålder två huvuddelar, nämligen Ovan-bron, som bestod av tio, 
och Utom-bron, som omfattade sex fjärdingar. Dessa sist- • 
nämnda skulle alltså varit tillsammans sexton, men därtill 
kom den s. k. Dalsby fjärding, vars område nu ligger inom 
Säter, och vilken på den tid, varmed vi sysselsätta oss, intog 
en egendomlig mellanställning, emedan den väl i kyrkligt 
hänseende var en del av Tuna, där också dess tionde erlades, 
men beträffande skatt och tingsrätt tillhörde Hedemora socken, 
som även den var delad i fjärdingar. En dylik samhörighet 
med två skilda socknar hade för övrigt även Aspeboda bygde- 
lag, om vilken det hette, att den »ligger till Tuna socken och 
är under Kopparbergs tingslag».1 Dalsby fjärding skilde sig 
för övrigt även i skattehänseende från den övriga bygden, ty 
därifrån utgick markgäldsj ärn, medan från de tre socknarnes 
övriga områden i regel omtalas endast markgälds- och skogs- 
skattepenningar. Dock funnos även stadgehemman, och även 
av dessa erlade några i Hedemora socken, liksom Hedemora 
stad, järn i utskylder.

När Övre bergslagen 1554 skildes från Näsgårds län, för
delades dess område på tre olika fögderier (eller fyra, om 
hänsyn tages till att en mindre del eller Yika fjärding av 
Hedemora socken fortfor att lyda under Näs). Om de distrikt, 
som avsöndrades för att läggas under Öster-Silvberg (F. 240) 
och Grängeshyttan (F. 241), är redan i det föregående talat.
Skedvi socken samt Dalsby fjärding i Tuna och tre fjärdin
gar av Hedemora kommo emellertid att lyda under Säter. Säters gårds 
Rörande denna kungsgård, som låg på den plats, där den nu- län- 
varande staden med samma namn är belägen, är intet bekant 
förrän 1553, då konung Gustaf I från denna plats utfärdade 
ett par skrivelser och således besökte orten. Kort därpå be- 
finnes, att där upprättats avel, som förestods av fogden på 
Öster-Silvberg (F. 240), vilken samma år avgivit en numera 
förlorad räkenskap för båda gårdarne. Men 1555 hade Säter 
en egen fogde, vars distrikt då omfattade ovannämnda socken 
och sockendelar och några år därefter (1560) jämväl alla

Fokssell, Sverige 1571, s. 78.
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strömmar och hyttor i Betsbergslagen, av vilka några lågo 
även inom Husby socken. Aren 1566—68 voro dels den sist
nämnda, dels Skedvi socken utbrutna till ett särskilt fögderi 
(F. 248), som i övrigt omfattade två socknar (Ovansjö och 
Torsåker) i Gästrikland, och Säters län var således inskränkt 
till återstoden av sitt förra område, som det emellertid "i sin 
helhet återvann 1569. Detta omfång hade fögderiet sedan till 
1588, då det för en tid upplöstes, men vissa år var distriktet 
större, beroende på tillfälliga förfoganden av olika smärre 
landsdelar. Är 1573 låg sålunda Husby socken under fogden 
på Säter och följande år därjämte Gamla Norberg (med Våla). 
Men 1575, då dessa områden ånyo bortfallit, befinnes ovan-  ̂
nämnde befallningsman hava redogjort för uppbörden från 
utombrodelen av Tuna. Slutligen hörde 1586—87 till hans 
förvaltningsområde även Vika fjärding i Hedemora socken, 
som således vid samma tid i sin helhet dithörde. Orsaken 
till att Säters län upphörde att vara självständigt fögderi är 
att söka i de förläningar, genom vilka K ris to ffe r  Schenck, 
friherre till Tautenborch och något senare (1590) måg till Per 
Brahe, dels den 30 maj 1587 bekom själva Säters gård jämte 
Garpenbergslagen, dels den 20 dec. 1589 Dalsby fjärding och 
By socken därunder. Då den förutvarande fogden därigenom 
miste sitt säte, sammanslogs återstoden av hans forna terri- 
torialdistrikt med Näsgårds län. Schencks förläningstid var 
ursprungligen inskränkt till två år, men han behöll efter 
dessas slut samma områden som förut mot viss avgäld och 
erhöll konfirmation den 13 juli 1594. Ej ’ långt därefter miste 
han detta oaktat Garpenberg och By, men hade kvar Säter 
och Dalsby fjärding till 1598, då han, som 1596 blivit änk
ling, fick avstå från alltsammans. På Säter återinsattes 
också den 21 april 1599 en kunglig fogde, som detta och föl
jande år redogjorde även för fjärdingen. Detta lilla fögderi 
var 1601—02 ånyo sammanslaget med Näsgårds län, men den 
dittills gemensamme fogden fick den 12 januari 1603 en ny 
fullmakt på Säters gård och Öster-Silvbergs bruk, och under 
hans befallning lågo de följande åren Skedvi socken och Finsta 
fjärding i Hedemora samt Dalsby fjärding och utombrodelen 
av Tuna, vilken sistnämnda han redan den 9 sept. 1602 fått 
befallning att vederkänna. Bortsett från att Öster-Silvberg 
vissa år hade egen förvaltning (se F. 240), behöll Säters län 
i övrigt samma utsträckning till förra hälften av 1620-talet
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Genom kontrakt den 12 december 1621 utarrenderades det
samma på ett år för 2,981: 3 daler till Govert Silentz, som 
innehade K. Maj:ts privilegium på koppargårmakeri vid Sä
ter och där en tid även hade myntningsrätt.1 Följande år 
fick väl Hans Kasparsson till en början K. Maj:ts löfte om 
samma arrende, men då Silentz visade, att distriktet var omist
ligt för hans bruksrörelse, fick han, med- den förres uteslu
tande, kammarrådets prolongation för två år, men mot be
tydligt förhöjd avgäld (6,433:27XA daler). Detta hindrade 
emellertid icke, att Säters län den 24 jan. 1624 ingick i Peter 
Grönbergs stora arrende av hela nedre Dalarne (F. 245), men 
Säters gård jämte Dalsby fjärding behöll Silentz ännu 1625. 
Sedan han fått ståthållaren Peter Kruse (såsom representant 
för kopparkompaniet) till kompanjon, återfick han för övrigt 
den 5 mars 1628 själva gården, varmed fjärdingen troligen 
även denna gång följde. Ehuru kontraktet gällde blott ett 
år, är det sannolikt, att förlängning beviljades. Fogdelängr 
den vid Säter och i dess län, som efter vad ovan visats, alltså 
med åtskilliga avbrott (1588—98, 1601—02 och 1626—27) om
fattar åren 1555—1630, upptager följande namn: 

a) i huvudfögderiet:
Jakob Persson.......................• ..................................................  1555— 1559
Jöns P e r s s o n .................. . * ............................................. , . 1560— 1566
Hans Mårtensson........................................................... • . . 1567— 1568
Hans Jönsson, utn. 1569 \4 (jfr F. 2 4 8 ) .................. ....  . 1569— 1571
Rasmus Ragvaldsson (jfr F. 2 4 5 ) .........................................  1572— 1575
Hans P e rsso n ................................• .  .....................................  1576— 1578
Tomas S im o n sso n ..................................................................... 1579— 1585
Hans Mårtensson.................................................. ...................... ånyo 1586
Mats J ö n s s o n ............................’ ..................... .........................................1587
Kilian Iliansson, ntn. 1599 2/ ..............................................  1599— 1600
Jöns Danielsson [Svinhufvud] (jfr F.240 och 245) . . . 1601— 1605
Grels Hindersson .....................................................................  1606— 1607
Hans Larsson, utn. 1607 {-£ (jfr 1608 2T8) .......................  1608— 1611
Hans Kasparsson, utn. 1612 y  ......................................................... 1612
Sven L a r s s o n ..............................................................................1612— 1621
Govert Silentz ( a r r . ) ................................................................  1621— 1625

och 1628[— 1630]

F. 247.
(Tab. 43 och 

45-47.)

b) i Skedvi och Husby (jämte Ovansjö och Torsåkers) p . 248. 
socknar: (Tab. 45 och
Hans Jönsson (jfr F. 2 4 7 )...................................................  1566— 1568

1 A. V. Stiernstedt, Om kopparmyntningen i Sverige (VHAA:s handl. 
D. 23), s. 14— 15 och 70 ff. Jfr Numism. medd., X X II  (1918): s. 67, 71 och 75.
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Lövåsens
silverbruk.

F. 249.

Nedre berg
slagen.

Inom Skedvi socken fanns en silverfyndighet vid Lövåsen, 
varest försöksbrytningar voro ifrågasatta 1549 (se k. brevet 
den 13 maj s. å.), vid vilka dock tillsvidare skulle bero. Se
dan kördes ingenting om arbetenas fortsättande, förrän k. bre
vet den 5 niars 1561 till allmogen i Husby, Yika och Skedvi 
socknar1 påbjöd upptagandet av den gamla Lövås’ silvergruva, 
om vilken det här heter, att hon givit en kostelig skön malm 
och väl lönte mödan igen, så länge hon varit vid makt hållen 
och i bruk. En hyttegård anlades kort därpå, vilken 1566 
lydde under öster-Sil vberg (F. 240), men året därpå fick 
en egen fogde (F. 249). Denne var samme man, som redan tidi
gare förestått driften vid båda gårdarne, men han avgick från 
sitt förra vidsträcktare fögderi för att odelat ägna sina kraf
ter åt Lövåsen ensamt. Efter hans afgång 1569 torde väl bruks
driften nedlagts, men den återupptogs i slutet af Johan III:s 
regering. Verket lydde då under Näsgårds län (F. 245), men 
1594 under Borns hyttegård (F. 242). Under följande år
tionde omtalas ånyo vid Lövåsen en självständig fogde, som 
avgivit räkenskaper för flertalet år 1608—20.2 På 1620-talet 
var stället utarrenderat till Otto Henrik Lybecker, som in
kommit till Sverige 1619 och dog 1631.

Kända fogdar vid Lövåsen hava varit:
Rasmus Ragvaldsson (jfr F. 2 4 0 ) ......................................... 1566 — 1569
Bertil B u r ................................................................................... 1608— 1620

Nedre bergslagen  omfattade dels Folkare härad, som 
bestod av de tre socknarne By; G-rytnäs och Folkärna, dels 
Husby socken med Garpen bergslagen, ur vilken G-arpenbergs 
socken uppstod först i början av 1600-talet. I likhet med 
vad fallet var i det angränsande Väsby län utgjordes huvud
skatten i Folkare härad redan 1539 efter jordetal, medan i 
Husby markgäldspenningar och skogsskatt erlades i enlighet 
med bruket inom bergslagen »allenast som vart och ett hem
man fordom skattlagt varit haver».

Av den utredning, som lämnats i det föregående, framgår, 
att Nedre bergslagen i allmänhet hörde till Näsgårds län 
(F. 245), i den mån dess enskilda delar icke genom särskilda 
förfoganden och periodvis tillagts andra förvaltningsdistrikt.

1 Brevet är tryckt av K röningssvärd i Samling af äldre författningar och 
handl. rör. Dalarne, Avd. 1 (1844): N. 1.

2 Utdrag ur 1618 ärs räkning äro tryckta av H allenberg i Svea rikes List. 
under kon. Gustaf Adolf den stores reg., D. 2 (1790) s. 874.
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Vi hava sålurlda sett, att Folkare härad allt ifrån 1530-talets 
senare hälft till 1553 räknades till Väsby län (F. 233) och 
att Husby socken vid skilda tillfällen tillagts dels (1573—74)
Säters gårds län (F. 247), dels (1566—68) det ur detta utbrutna 
särskilda uppbördsområdet (F. 248). Men inom Nedre bergs
lagen fanns tidvis också ett självständigt fögderi, som hade 
sin medelpunkt i G ar pen ber g. I  början av 1550-talet ägnade Garpenbergs 
Gustaf I sin synnerliga uppmärksamhet på upphjälpandet av fögderi, 

denna bergslag, för vilket ändamål han genom k. brevet den 
15 april 1552 anbefallde Folkare härads läggande därunder.
Samma år voro planer uppe på anläggandet av en avelsgård 
vid Dormsjö, som tidigare tillhört Husby kloster, men kommo 
ej till utförande. När en egen fogde vid berget törsta gången om
talas eller 1554, bodde denne vid Dammhyttan, som var en gam
mal bergsmansgård.1 Ett par år därefter hade han under sin 
förvaltning ett uppbördsdistrikt, bestående av ej mindre Folkare 
härad (och Vika fjärding i Hedemora) än ock tre socknar 
(Ovansjö, Torsåker och Fernebo) i Gästrikland,2 men vid fogde
bytet på hösten 1556 inträdde en förändring, ty den nye be- 
fallningsmannen skulle blott hava att skaffa med själva bergs
bruket och blev för övrigt icke länge kvar i tjänsten. Fög- 
deriet återförenades nämligen 1557 med Näsgårds län (F.
245) och upprättades ånyo först 1564. Denna gång kom upp- 
bördsdistriktet att inom Gästrikland omfatta ej mindre än 
fem socknar, eller utom de ovannämnda även Arsunda och 
Hedesunda. Antalet växlade dock under de följande åren, 
ty 1566 bortföllo Torsåker och Ovansjö (jfr F. 248), och ehuru 
fogden 1568 fick ersättning i Ockelbo socken, miste han 1570 
hela det honom underlagda området i Gästrikland. Inom 
Dalarne däremot behöll han samma område, som efter vad 
ovan omtalats tidigare tillhört Garpenbergs län, ända till 
dess att han 1574 blev fogde även i Näsgårds län, varige
nom en sammanslagning av distrikten ännu en gång kom till 
stånd. På 1580-talet talades om att sätta in större kraft i 
bruksdriften vid Garpenberg, och beslut fattades till och med 
om byggandet av ett alldeles nytt bruk därstädes (se k. bre
vet den 26 mars 1585). Det var antagligen en följd av dy-

1 Se K röningssvärds Samling af äldre förf. rör. Dalarne, Avd. 1 (1844):
■s. 77, där uppgifter pä mantal m. m. vid Garpenberg meddelas från skilda år.

2 Förslag om Gästriklandssocknarnes läggande under Garpenberg hade gjorts 
av Olof Knutsson redan den 5 sept. 1554 (se Gust. I Reg., D. 24: s. 561), 
men kom till verkställighet först 1556.

t
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lika planer att vid flera tillfällen under samma årtionde fog
dar befinnas utnämnda vid Garpenberg, men några spår av 
deras verksamhet hava icke kunnat märkas. Några föränd
ringar ägde icke heller rum med fögderiindelningen, förrän 
K r is to ffe r  Schenck till följd av k. breven den 30 maj 1587 
ocb 20 dec. 1589 kom i besittning av Garpenbergs bruk och 
By socken, som han fick lämna från sig resp. 1594 och 1595 
eller åtskilligt tidigare än sina övriga förläningar inom pro
vinsen (jfr ovan, s. 276). Denna revokation gav anledning 
till återupprättandet av Garpenbergs fögderi (F. 250), som 
för de närmaste tre åren omfattade utom Folkare härad hela 
Hedemora socken öch fem socknar i Gästrikland. Erik Ruse, 
som blivit utnämnd till fogde i detta distrikt den 22 okt. 
1594, utsågs emellertid den 31 okt. 1597 till befallningsman 
jämväl i Näsgårds län, och detta orsakade även nu samma 
verkan som en gång tidigare eller distriktens förening. Dock 
frånskildes därvid de fem gästrikesocknarne, och fögderiet kom 
således efter samma tid att i sin helhet ligga inom Dalarne. I 
det följande funnos väl vissa år åter självständiga redogörare 
vid Garpenberg, men dessa hava avgivit räkenskaper blott för 
bruket. Men genom kontrakt den 5 april 1620 utarrendera
des såväl detta som socknen av samma namn till Otto Hen
rik Smitz (von Schwaben) och Jonas Rollenhagen, vilka den 
28 maj 1630 fingo prolongation på ytterligare tio år. Till 
samma arrende höljde på sätt och vis sedan 1620-talets mitt 
även Öster-Fernebo socken i Gästrikland. Genom kontrakt 
den 10 juni 1626 bekom nämligen Jonas Rollenhagen rätt att 
lägga denna socken under Garpenberg mot skyldighet för ho
nom att ersätta Gästriklands arrendatorer jo r  det avbräck, 
som därigenom tillskyndades dem.

De spridda tidsperioder, under vilka Garpenberg med eller 
utan underlydande län haft egna redogörare, voro desse föl
jande:

F  9^0 ^öns P e t e r s s o n .......................................................................................... 1554
Hans Eriksson..............................................................................  1555— 1556

45—47 Qiof Jönsson, utn. 1556  1557
och 49-51.) Hang Ergson g fr F> 245)i .....................................ånyo 1564 — 1576

Anders Hansson1 ..................................................................... 1576— 1577
Olof Knutsson, utn. 1579 ^

1 Åren 1576— 77 har räkenskap avgivits gemensamt av Hans Eriksson och 
Anders Hansson.
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Hans Eriksson, ånyo utn. 1585
Erik [Jöranssonj Ruse, utn. 1594 f-| (jfr F. 245) . . . 1595— 1597
Olof N i l s s o n ................................................................ ....  1604— 1605
Mats Eriksson.............................................................................. 1608— 1613
Kristoffer Lauterback................................................................................ 1614
Hans Kristoffer Stiger, utn. 1615 §
Otto Henrik Smitz 1
Jonas Rollenhagen (jfr F. 233)J (arr* ) ........................... ....  ^ 2 0  1630

Inom Nedre bergslagen låg i Husby socken Stigsbo gruva, stigsbo 
vid vilken den 5 febr. 1552 anställdes förutvarande fogden gruva, 
vid Hadeberg (Olof Joensson), som dessutom skulle hava i 
befallning Ovansjö och Torsåkers socknar. Fögderiet, som 
således så gott som helt och hållet tillhörde Gästrikland (se 
F. 257), blev mycket kortvarigt, ty redan den 15 nov. samma 
år utgavs påbud om bergsbrukets nedläggande vid Stigsbo 
och om därvarande arbetsfolks överflyttning till andra bruk.
Någon räkenskap synes aldrig blivit avgiven.

V. Arv och eget samt kyrkogodsen.

Genom arvsprocessen i Lödöse 1528 kom Gustaf I i be- Årv och eget 
sittning av bl', a. Brunnby rättaredöme, bestående af några 1 V^ “ an' 
gårdar i Irsta, Tillberga och Kungsåra socknar i Siende 
härad, vilka tillhört Sten Sture d. äts köpgods.1 Samma år 
fick konungen efter' sin mormoder,] fru Sigrid Eskilsdotter 
[Banér] Mölnetorps rättaredöme, vars huvudgård är identisk 
med det senare Strömsholm i Kolbäcks socken (Snäfringe 
härad), men till vilket eljest hörde jord även i tre socknar af 
Åkerbo härad. Redan 1531 hade konungen därutöver ökat 
sin fasta egendom i Västmanland genom att igenbörda åt
skilliga hemman från kyrkliga institutioner. Från Västerås’ 
domkyrka voro nämligen återkallade dels tre hemman i Säby 
socken, som dit donerats eller pantsatts av herr Trötte Karls
son till Eka, dels alla de gods, som tillhört prebenda crucis.
Denna, som hörde till de mera betydande vid domkyrkan,2

1 Enligt Gkau, Beskrifning öfwer Wästmanland (1754), s. 145 noten, skall 
Brunnby hava tillhört Västerås’ kloster, från hvilket Sten Sture köpt samma 
gård, men till hvilket han sedan återskänkt den.

2 I Rosenbladska saml. (»Svenska handl. fr. 1500-t.») förvaras ett av Ras
mus Ludvigsson uppsatt register över de gods, vilka tillhört prebenda crucis,
»som Kong:e M:tz v. a. n. h:s mödernes slägt funderat och stifftat haffva».
Enligt där förekommande uppgifter skall prebendet grundats 1383 av Gustaf I:s
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omfattade utom sexton tomter i Västerås’ stad ett tjugutal 
hemman i Norrbo, Siende, Tuhundra och Åkerbo härad, del
vis förlagda i rättaredömen, av vilka nämnas Tangesta (n. m. 
Tångsta i Kärrbo socken), Folkesta (i Dingtuna)1 och Eknö 
(i Björskog). Vidare voro vid samma tid rappade från Vä
sterås’ kloster tre gårdar efter fru Karin på Lindholmen, och 
med Gripsholms kloster hade följt tre hemman i Snäfringe 
härad. Ehuru av olika ursprung, torde alla dessa egendo
mar, som tillsammans utgjorde ett antal av mellan 30 och 
40, på 1530-talet ansetts fullt införlivade med arvgodsen 
bch förvaltades då av de landbofogdar (F. 43), vilkas distrikt 
i övrigt omfattade Uppsala ooh Strängnäs’ stift. Någon 
tillökning vanns 1537, då fem gårdar inköptes i Åkerbo hä
rad, och 1538 nära nog fördubblades hemmanens antal i och 
med det byte, varigenom bl. a. K ungsör förvärvades från 

Kungsörs kronan (jfr D. 1: s. 81). Kort därefter gjordes denna gård 
landbofögden. medelpunkten för ett självständigt fögderi (F. 229), som 

snart nådde en betydlig utsträckning. En ej obetydlig del av 
de ursprungliga västmanländska arvgodsen eller alla hemman, 
som voro belägna i Siende, Tuhundra och Norrbo härad (se 
nedan s. 283, not 2), frånskildes väl inom kort (1542) och 
och lades under Västerås’ slott (F. 221). Men annat till
kom. Även de förutvarande domkyrkogods, som i åtta rät
taredömen legat under Grönö gård,2 men varit förlänta, kommo

morfars farmors far, Olof Djekn och hans fru Elin, vilka därtill skänkte ett tio
tal gårdar. Sedermera förekommo flera donationer, bland vilka nämnas dylika 
1439 av ovannämnda makars dottersson, Gregers Månsson [av Eka], och 1410 
av Karl Storkilsson, som var fru Elins son i ett senare gifte. Från ingendera 
av de två sistnämnda härstammade Gustaf I, om han också var befryndäd 
med dem. Ännu 1556 återbördade Gustaf I hemman, som tidigare tillhört detta 
prebende. I 1560 års jordeböcker uppgivas visserligen blott sju gårdar hava 
härrört härifrån, men återstoden kan hava bortbytts, eller ock ingår den i 
summan av de hemman, om vilka är antecknat endast att de tagits från 
Västerås’ domkyrka.

1 Folkesta skänktes 1452 till domkyrkan av herr Sten Pedersson [sjuuddig 
stjärna] till Ridö. v. Stiernman, Svea och Götha höfdinga-minne, D. 1 (1836): 
s. 11.

2 Vid Grönö gård i Björskogs socken, som togs av Gustaf I redan 1523 (tro
ligen i samband med domprosten Mäster Knuts avvikande) och sedan behölls 
av denne under uppgift att den kommit från kronan (se Gust. I:s Reg., D. 2: 
s. 95), fanns 1527 en kunglig fogde vid namn Herlach [? Jöransson], År 1529 
förläntes gården till M:r Simon i Köping mot en läst järn i avgäld och mot 
skyldighet att underhålla det stuteri, som konungen upprättat där redan 1525 
(jfr k. brevet den 4 juni 1531). Genom riksrådets öppna bref den 16 febr. 1530 
bortbyttes bl. a. Grönö från kronan till arv och eget (jfr 1538 i köpgodslängden), 
varefter först Sven Friis den 19 febr. 1532 och därefter Albrekt Tolk den 1 
mars 1534 fingo gården i förläning.
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nämligen nu under samma förvaltning som arv och eget, var
jämte fogden på Kungsör fick sig anförtrodd uppsikten över 
dels Strängnäs’ biskopsbords hemman på Rekarne och i Närke, 
dels Julita klosters talrika egendomar, som lågo spridda i 
Södermanland, Närke, Västmanland och Östergötland. 

Fögderiets omfattning 1542 ses av nedanstående tabell:1

Rättaredömen Härad Socknar Antal
landbor

1) A r v  och eg e t :

a) Landbor, som legat under Grönö gård:

Barkarö . . . Åkerbo . . . Barkarö och Björskog . . . . 17

Åsta . . . . » . . . Björskog och Köping . . . . 10
Ölfvesta . . . > . . . Köping ........................................ 7
Köping östanåD » . . . . 10
Heckestad . . » . . . O d e n sv i........................................ 7
Veslanda . . 7 . . . Skedvi, Medåker och Bro . . 8
Strö . . . . » . . . K ö p i n g ........................................ 6

Davö . . . . Snäfringe . . M u n k to rp .................................... 20 85

b) Övriga:2

Oxleby . . . Snäfringe . : Kolbäck, Munktorp, Berg och 
S ä b y ........................................ J0

Eknö . . . . Åkerbo . . ,. Björskog, Köping och Medåker 12

Djupamyra . 3> . . . Arboga • ........................................ 4

Alnetorp . . Noraskog . . N o r a ............................................. 5

Vigby . . . Torshälla och Vallby * . . . 12

Sandesta . . Kumla, Harde- 
mo och Edsberg

Kumla, Hardemo och Knista . 6

Hökerkulla 
(eller Tuna) .

Örebro och 
Glanshammar

Tysslinge, Gräve, Hidinge, Öde
by och Glanshammar . . . 9 58

2) S trängnäs'1 b isk opssto ls  land bor  (iNärkeochpåRekårne):3
Segersjö . . . Asker . . . . Lännäs, Asker och Mellösa . 24

Götevi . . . Örebro m. fl. . Vintrosa m. fl............................... 13

Närde vi . . Grimsten . . Viby . .................................... 8

Transport 45 143

1 Västmanl. handl. 1542: N. 1.
2 Den låga siffran för övriga landbor förklaras därav, att två rättaredömen 

Brunnby och Hammarby, omfattande resp. 24 och 17 landbohemman i Siende, 
Norrbo och Tuhundra härad, som hithörde 1540, 1542 förlagts under Västerås’ 
slott (F. 221). Utom dessa tvenne omnämnas av »övriga» rättaredömen i _ 
1540 oårs länsregister endast Oxleby och Eknö.

3 År 1540 hithörde endast Segersjö rättaredöme. De övriga tillkommo 1541.
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Rättaredömen Härad Socknar Antal
landbor

Transport 45 143

Husby . . . Ö. Rekarne 5

Gredby . . . > • Fors, Vallby m. fl....................... 9

Ekå . . . . V. Rekarne . Lista och G illberga.................. 9

Vikers gård . Noraskog . . 1 69

3) S. H e n r ik s  p reben d e i  V ä s te r å s :

Bjurnäs(L543) Åkerbo . . . |V. Skedvi .................................... 6

4) J u lita  k losters  g o d s :

Östrafjärding Oppunda . . J u l i t a ............................................. 27

Västrafjärding > . . 5> ............................................. 23

Forsby . . . * . . t ............................................. 8

Norrfjärding1 > . . > ............................................. 20

Vintergata * . . Vingåker .................................... 9

Löta . . . . » och 
Jönåker . . Floda, Vadsbro, Björkvik m. fl. 16

Åby . . . . V. och Ö. Re
karne . . . Västermo, Öja och Näshulta . 8

Munkhammar V. och Ö. Re
karne . . . Tumbo, Lista och Kjula . . . 7

Munkvrak . <j Örebro o.Kumla 
Sköllersta, Asker

Mosås och R u m la ..................\
Sköllersta, Gällersta och AskerJ 9

Jäder . . . . Åkerbo och 
Glanshammar Arboga, Säterbo och Götlunda 7

*

Röksta . . . Hammarkind 
och^Lösing .

V. Husby, Drotthem och Ting
stad ............................................. 4 138

Summa 356

Under loppet av 1540-talet undergick fögderiets samman
sättning åtskilliga förändringar. Redan genom k. brevet den 
11 febr. 1544 skildes uppsikten över landbohemmanen (F. 251) 
från gårdsfogdesysslan (F. 229), ehuru dessa uppdrag åter 
förenades åren 1547—49. Arvgodsens, antal ökades, vilket 
hade till följd bildandet av nya rättaredömen, av vilka 1543

1 Norrfjärdings rättaredöme var 1540— 41 förlänt till Nils Smed, men 1542 
kronan behållet. I 1540 års länsregister nämnas icke heller Forsby, Vin
tergata och Röksta rättaredömen, varemot där äro uppförda, under rubrik av 

.  Julita klosters f. d. egendomar, Österåkers, Vadsbro, Björkviks och Skedvi rättare
dömen i likanämnda socknar samt dessutom Alesta rättardöme i S. Nikolai 
socken och Sävsta i Vingåker.
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omtalas Hesslö (i Badelunda socken), som förut legat under 
Västerås’ kloster,1 och Nandeberg (Glanshammars härad), 1547 
Vads gård (i över-Tjurbo) och Tuna (i Örebro, Edsbergs och 
Glanshammars härad), som dock torde vara identiskt med Hö- 
kerkulla, samt 1549 Svennevads gård (i Sköllersta) och Näs (i 
Snäfringe). En grupp för sig bildade drottning Margaretas 
arv- och köpgods, som ingingo i Svansholms (Glanshammar) 
och Fellingsbro rättaredömen med tillsammans ett trettiotal 
gårdar.2 En annan tillökning vanns genom införlivandet med 
arv och eget av de sakfallsgods (11 hemman), som förre fog
den Rasmus Klot 1547 tvangs att lämna ifrån sig. Däre
mot bortföll Alnetorps rättaredöme genom dess förlänande 
den 10 nov. 1545 till förre fogden Bengt Skrivare, som 
hade kvar detsamma ännu under följande årtionde.3 Me
dan biskopslandborna i det hela förblevo lika, voro kloster
hemmanen föremål för avsöndringar, scfai dock mer än till
fullo uppvägdes genom tillkomsten av andra godskomplex av 
liknande slag. En stor del av de närmast Julita gård be
lägna landbohemmanen eller alla de, som lågo i Julita soc
ken (se ovan), förlänades nämligen den 12 april 1546 till 
Abraham  Eriksson [Leijonhufvud], men 1547 lades istället 
under fogden på Kungsör de då indragna Vadstena kloster
gods i Västmanland och Närke (64 landbor i fem rättare
dömen),4 varjämte Horns rättaredöme (fem landbor i Stora 
Rytterns socken) av Vårfruberga klosters f. d. gods tillkom 
följande år (1548). Landbohemmanens slutsumma steg på detta 
sätt 1549 till 424 och var 1553 uppe i 475.

Det ökade antalet gårdar gav förmodligen anledning till 
den åtgärd, som vidtogs 1549 och varigenom landbofögderiet 
ånyo skildes från sambandet med Kungsörs län och fick sin 
egen fogde (F. 251). Det dröjde emellertid icke länge, innan 
fögderiets hela karaktär väsentligt förändrades genom kyrko-

1 En gård i Hesslö förvärvades först så sent som 1560 genom byte med väp
naren Jöns Stensson i Lida, men byn omfattar flera mantal.

2 I 1560 års jordeböcker redovis ts inga drottning Margaretas gods i Väst
manland. F orssell uppgiver deras antal samma år till 16 (alla i Åkerbo hä
rad). Den i texten meddelade siffran, som givetvis under de mellanliggande 
åren kan hava undergått förändring, härrör från Lasse Bertilssons räkenskap 
1552.

3 Rörande Alnetorps senare öden se J. Johansson, Om Noraskog 1 (1875): 
s. 209 f.

4 Limsta (Irsta socken i Siendel, Norrby (Bergs socken i Snäfringe), Kalsta 
(Sköllersta socken och härad i Närke), samt Skedvi (n. m. Skäfvid i Viby soc
ken, Grimstens härad) och Hammar (i likanämnda socken, Sundbo härad).
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godsens fördelning på käradsfögderierna, i den mån de icke 
införlivades med arvgodsen.1 Efter 1554 kade nämligen land- 
bofogden nnder sin förvaltning endast arv ock eget men med 
utökat distrikt. Fogden övertog sålunda ånyo vården om de 
landbor i de närmast Västerås belägna härad, som dittills 
legat under slottet, ock omkänderhade dessutom alltsedan 1550 
hithörancfe hemman i kela Närke ock västra Södermanland (Op- 
punda ock Rekarne)2 till ett sammanlagt antal av 668. Men 
1557 var distriktet inskränkt till blott Västmanland, inom vil
ket landskap då funnos 412 landbor (jfr D. 1: s. 309). Under 
Erik XIV:s regering (1563) sammanslogs ånyo under ett par 
år, detta område med Närke, men efter 1567 äro inga särskilda 
landbofogdar alls omnämnda. En del av arvgodsen eller de, 
som lågo inom Strömsholms län, disponerades då av änke
drottning Katarina,3 ock. de övriga hörde under dels konun
gens, dels hertig Karls arvgodsförvaltniDg i Uppland (F. 43 
ock F. 48).4.

Till lättnad av översikten över de olika fögderier, på vilka 
arv- ock egnagodsen i hithörande trakter således under skilda 
år varit fördelade, må tjäna nedanstående tabell (jfr D. 1: 
s. 310 ock D. 3: Tab. 48), i vilken siffertalen hänvisa till re
spektive fögderinummer ock bokstäverna angiva de fåtaliga 
större förläningarne:5

1 En förteckning på de andliga gods, som Erik Persson (F. 251) vederkände 
från Måns Birgersson (F. 252), finnes i Västmanl. handl. 1554: N. 16.

2 Jfr D. 1: s. 310. 'Utanför de oangivna gränserna dithörde 1555 fyra 
gårdar i Jönåker, en i Rönö och en i Asunda härad.

3 Utom de gårdar änkedrottningen bekom i Strömsholms län som vederlag 
får de under hennes äktenskap av Gustaf I förvärvade avlingegodsen, hade hon 
1573 i förläning av Johan III de arvgods i Tuhundra och Snäfringe härad (32 
hemman), som kommit på den sistnämndes lott vid arvskiftet efter fadern. 
Enligt k. brevet den 3 jan. 1606 fick änkedrottningen dessutom 170 hela arv- 
och egnahemman i Västmanland såsom en del av ersättningen för det av henne 
förut innehavda, men då avstådda Aland.

4 Enligt 1572 års räkenskap funnos i hertig Karls besittning följande an
tal västmanländska hemman av arvgods’ natur: i Åkerbo 34, i Snäfringe 12, i 
Tuhundra» 20, i Siendo 12, i Norrbo 5 och i bergslagen 25. Läggas härtill 
16 gårdar utom furstendömet i Fjärdhundra och 24 i Glanshammar och på 
Väster-Rekarne blir hela antalet 148. Motsvarande tal för konungens del var 
146, däri inberäknat de 32 hemman, som voro förlänta till änkedrottningen (jfr 
föreg. not). — I 1572 års skiftesbref äro siffrorna ej överensstämmande med de 
nu anförda, vilket dock beror endast på en annan gruppering. Då hertig Karls 
godskomplex i Västmanland där uppgives till blott 46 hemman, inbegripas i 
detta antal blott de gårdar, som voro belägna i Tuhundra, Snäfringe och Norrbo 
samt tre socknare i Tjurbo härad. Gårdarne på Noraskog räknas t ill  Närke, 
och hemmanen i Åkerbo till Rekarne o. s. v.

5 Förläningar innehades av följande: a) Änkedrottning Katarina Gustafs- 
dotter [Stenbock]. — b) Fogden Bengt [Eriksson] Skrivare.
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År

Siende

N
orrbo

Tuhundra

Snäfringe

Å
kerbo

3'0<?
COO-
O

N
oraskog

N
ärke

R
ekarne

D
alarne

1528—1538 . . 43 43 43 43 43 43 43 43 43 Oj

1539—1541 . . 229 OJ Oj 229 229 229 229 229 229 Oj

1542—1543 . . 221 221 221 229 229 229 229 229 229 Oj

1544-1546  . . 221 221 221 251 251 251 b) 251 251 Oj

1547—1548 . . 221 221 221 229 229 229 h) 229 229 Oj

1549 . . 221 221 221 229 229 229 b) 229 229 Oj

1550 . . 221 221 221 251 251 251 b) 251 251 Oj

1551 . . 221 221 221 251 251 251 b) 251 251 252
1552—1553 . . 221 221 221 251 251 251 b) 251 251 252
1554-1556  . . 251 251 251 251 251 251 251 251 251 252
1557—1560 . . 251 251 251 251 251 251 251 76 83 252
1561—1562 . . 251 251 251 a) 251 251 251 75 83 252
1563—1564 . . 251 251 251 a) 251 251 251 251 83 O»

1 1565—1567 . . 251 251 251 a) 251 251 251 83 83 Oj

Sedan det västmanländska landbofögderiet 1544. skilts från 
Kungsör (F. 229), funnos där följande fogdar:
Bengt Skrivare, utn. 15441g1 (jfr F. 229 och 231) . . 1544— 1545 F. 251.
Peder K a r t ..................................................................................  1545— 1546 /Tal3
Anders Eriksson (jfr F. 2 2 9 ) .............................................. 1546— 1549
Lasse B ertilsson ................................ .... ....................................  1549— 1552
Lasse E r s s o n ..............................................• . . . * . ....................... 1553
Erik Persson [ S o o p ] ................................................................  1554— 1556
Anders Germ undsson................................................................  1557— 1562
Mats Persson (jfr F. 2 5 5 ) ......................................................  1563— 1565
Jöran O lo f s s o n .........................................................................  1565— 1567

Arv och eget i Dalarne hade från 1551 en fogde, som d ä r -A rv  och eget 
jämte redogjorde för de andliga godsen i hela Västerås’ stift 1 Dalan]e- 
(jfr F. 254) och året därpå även svarade för kyrkolandborne 
i ovannämnda provins. Antalet hemman av det förstnämnda 
slaget var dock icke synnerligen stort. Sagda år utgjorde 
det 46 köp- och fyra pantgods, huvudsakligen belägna i Tuna, 
Kopparbergs och Vika socknar, men 1558 voro motsvarande 
siffror 82 och 1560 95 gårdar jämte en del mindre lägenheter, 
bland vilka en hammare och två hyttor. Fögderiet upphörde 
1563, då arvgodsen lades under sockenfogdarne. Antalet •



288 Fögderiindelningen i Västmanland.

minskades dock starkt under Erik XIV:s regering. Exem
pelvis kan anföras, att av de 23 landbor, som 1563 tillhörde 
Mikael Helsings fögderi, året därpå blott tolv funnos kvar.

Landbofogdar 1551—62 voro:
F . 252. Måns Birgersson, utn. 1551 (jfr F. 2 5 4 ) ..................  1551— 1556
(Tab 48) J°en J ö n s s o n ..............................................................................  1558— 1562

Hertig Johans På 1600-talet uppstod i dessa trakter återigen ett fögderi, 
la.Vd̂ arv̂ ods bestående av endast arv- ock egnahemman.1 Hertig Johans 

arvgods i Västmanland, som 1610 beräknades utgöra 46 hela 
och .halva gårdar i Siende och Åkerbo härad utom sex hem
man i Tillberga och Barkarö socknar, vilka tillhört Hogen- 
skild Bielkes förbrutna gods, förvaltades nämligen åtminstone 
nedanstående år av en särskild fogde, vars namn var

F. 253. Anders J ö r a n s s o n .....................................................................1610— 1613
* **

Kyrkogodsen. Av ovanstående redogörelse framgår, att arv- och egnafog- 
darne på Gustaf I:s tid under sin förvaltning hade även kyrko- 

• gods i ganska stor utsträckning, ehuru dessa endast delvis 
tillhörde Västerås’ stift. Men även i den mån de sistnämnda 
lågo under egna fogdar gjorde sig en viss sammanblandning 
gällande, som i samma grad ej ägde rum i andra landskap. 
De olika kyrkliga institutionernas hemman höllos nämligen i 
Västmanland och Dalarne icke tillsammans gruppvis, såsom 
ofta hände på andra håll, utan iugingo till huvudsaklig del 
i ett enda fögderi, som dock under årens lopp ändrade karak
tär, allt efter som de olika slagen kyrkogods indrogos under 
den världsliga administrationen. Till en början funnos här 
som annorstädes blott en s. k. biskopsfogde, som redogjorde 
för fodring och sakören från kyrkolandborna i hela stiftet. 
Det är sannolikt samme befattningshavare, som åsyftas i 
k. brevet den 12 mars 1533, enligt vilket tionden av vakanta 
prebenden skulle omhänderhavas av ärkedjäknen, herr Mats, 
men själva prebendegårdarne och dessas övriga avkastning 
redovisas av »fogden». Dels genom enskildes återbördande, 
som i Västerås’ stift antog vidsträckta mått (ej mindre än

1 I samband med upprättandet av ett furstendöme i Västmanland för hertig 
Gustaf Adolf (se ovan D. 1: s. 30) gavs den 14 febr. 1610 befallning att in
rymma hertigen alla K. Maj:ts arvgods inom denna provins. (Rreg.)
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nitton omtalas som rappade av adeln),1 dels genom förlänin- 
gar och ny tillsättningar (flera kollationsbrev äro kända) dis
ponerades emellertid ånyo under 1530-talet ett flertal av dessa 
stiftelser, och först 1539 företogs en verklig indragning till 
kronan genom vederkännande på en gång av ej mindre än 
sju pxelaturer och prebenden,2 bland vilka märkas dorapro- 
steriet, ärkedjäknedömet, dekanatet och själagårdsgodsen. Till 
en början förvaltades dessa av biskopsfogden (F. 254), men 
den 26 mars 1541 fick en andlig man, herr Peder Andreee 
[Svart] (den blivande biskopen), fullmakt att uppbära avraden 
och tionden, medan den förre fortfarande redogjorde för bi- 
skopsgästning och sakören av ifrågavarande hemman i de rent 
västmanländska häradena.3 I början av 1540-talet tillkommo 
ytterligare flera vakanta prebenden,4 och genom k. brevet den 
2 aug. 1545 indrogos även de, som dittills behållits av kapit
let. Sistnämnda år lades detta fögderi under Västerås’ slott, 
vars fogde dock i motsats till sina företrädare icke redovi
sade för kyrkogodsen i Åkerbo härad, Väsby län (jfr s. 245) och 
Dalarne, som lågo under respektive lands- och häradsfogdar. 
Men 1547 upphävdes denna gemensamhet, och en särskild 
»landbofogde tillsattes ånyo, som dock fortfarande.hade upp
börden blott från de områden, som tidigare i detta hänse
ende hört under Västerås. Vid fogdebytet 1551 samman-

1 Västmanl. handl. 1545: N. 6 C, sista bladet. Jfr Forssell, a. a., Bil., 
Tab. J. 3, sista kolumnen. Rörande det där omtalade preb. trium regum, 
som säges vara återbördat av Sigfrid skeppare, se ett odat. k. brev av 1529 
(Gust. I Reg. D. 6: s. 346), enligt vilket sagda prebende vederkänts av hustru 
Anna [Eriksdotter] Jakob Västgötes på Sjö.

2 F orssell, a. a., räknar dit även preb. defictionis och får på detta sätt 
fram åtta indragna prebenden 1539, men jag har ej funnit stöd härför i den 
av Forssell åberopade källan.

3 Enligt Länsregistret 1540 skulle herr Peder Andrese, vars fullmakt av 
mars 1541 dock har en vidsträcktare innebörd, svara för domprosteriot, ärke
djäknedömet,. själagårdsgodsen och två andra prebenden. Jöns Västgötes rä
kenskap för 1541 (Västm. handl. K. 7) utvisar däremot, att han sagda år 
redogjort för fodringen av sammanlagt 308 landbor, av vilka 36 tillhört dom
kyrkan, 96 åtskilliga prebenden och 4 kloster, medan 172 voro kyrkolandbor. 
Jfr Gust. I Reg., D. 14: s. 13, varav framgår, att en fullmakt utan angiven 
dag utfärdats 1542 för en icke namngiven och för övrigt okänd person att vara 
»fogde i Västerås’ stift på alla biskopssaker. biskopsgästningen och de preben
den där vacera». Skulle denna syssla verkligen tillsatts, tyckas därmed såväl 
herr Peders som Jöns Västgötes befattningar varit onödiggjorda. Men åtmin
stone den förres verksamhet fortgick ända-in på året 1545.

*  Jfr Tab. 48. Enligt Västmanl. handl. 1543: N. 4 voro då ytterligare sex 
prebenden vederkända av kronans fogdar. Däremot kan jag ej vitsorda Fors
sells uppgift, att någon indragning skett 1541. De två prebenden, som han på
står omnämnda som återkallade i Västmanl. handl. 1541: N. 2, redovisas det 
ena först 1545, det andra icke alls i kronans uppbördslängder från denna tid

19—182356. Meddel. från Riksarkivet 2 :6 . Almquist, Lokalförvaltningen, D. 2.
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slogs sysslan med befattningen som fogde över arvgodsen i Da- 
larne (F. 252), och från 1552 svarade denne även för kyrko- 
landborna i sistnämnda provins, vilkas utskylder förut upp- 
burits av de vanliga lands- och häradsfogdarne. Men 1554 
fingo dessa ej blott tillbaka denna uppbörd, utan samma ord
ning infördes även i Västmanland,1 och således upphörde från 
sagda tid inom hela stiftet den särskilda förvaltningen av 
kyrkogodsen.

Omfattningen av detta fögderi, sådant det var samman
satt 1545, då det lades under fogden på Västerås och samti
digt uppnått den utsträckning, som det sedan under sin rela
tivt korta tillvaro skulle behålla, framgår av följande över
sikt:

Härad Socknar Antal
landbor

a) biskopsbordets landbor:
Tuhundra .............................. Lundby (6), Dingtuna (8), St. Rytternl 

(.3) och L:a Ryttern (2) ...................... J 19

Snäfringe.................. Kolbäck (en kvarn ).................................... rvi

N o r r b o ....................... Rqmfartuna (5), Fernebo (1) och Väs- 1 
terås’ stad (1) . . .  ■ ........................... / 7

Siende ...................... K i la ................................................................... 4
Folkare....................... Folkärna (4) och By (4 ).......................... 8

Dalarne....................... Svärdsjö (2), Kopparberg (2), Bärke (1) 1 
och Skinnskatteberg ( 1 8 ) .......................1 23 61

b) dom kyrkogods:2
Tuhundra .............................. Svedvi (1), Lillhärad (2) och Ding- \ 

tuna (6) ....................................................• . . . . /
9

Snäfringe .............................. Munktorp (2) och Berg ( 1 ) .............................. 3

N o r r b o ..................................... Skultuna (7), Haraker (1), Skcrike (3), 1 
S:t Ilian (2) och Romfartuna (3) . . / 16

S ie n d e ..................................... Irsta (2), Kärrbo (2), Kungsåra (2), J 
Hubbo (5), Tillberga (2), Furuby (1), > 
Badelunda (3) och Kila ( 1 ) ..............................J

18

Å k e rb o ..................................... Skedvi ............................................ .. ...................................................... 1

Tj u r b o ..................................... Björksta och Sevalla ( 2 ) ............................................ 3
T o rstu n a .............................. Torstuna ............................................................................................... 1

Håbo (Uppl.) . . . V a s s u n d a ......................................................................................... 1 52

Transp. 113

1 År 1554 svarade Måns Birgersson för landbohemmanen i endast Norrbo och 
Siende och ej som förut även i Tuhundra och Snäfringe.

2 Härtill kommo en kvarn, fyra bodar och elva tomter i Västerås’ stad.

V. Arv och eget samt kyrkogodsen (F. 251— 255). 291

c) prebendegods,1 som tillhört följande

Prelaturer och 
prebenden2

Indrag
nings-

år
Socknar3 Antal

landbor

Transp.
1

113
Prsepositura . . . 1539 Badelunda (6) och Irsta; S:t I 

Ilian: Svedvi; Björksta (3); 1 
Torstuna; samt fem tomter i J 
Västerås’ s t a d .......................... J

13

Archidiaconatus . . » . Badelunda; Romfartuna; Säby;! 
M alm a............................................/ 4

Decanatus . . . . > Dingtuna ....................................... 3
Preb. animarum . . ) Hubbo (3); S:t Ilian, Fernebo 1 

och Skultuna; Lillhärad; Kol- 1 
bäck (4); Kumla; Fogdö (Sö- | 
d e r m a n l .) ...................................)

13

» corporis Christi4 > (2)
»- Katarinse . . Hubbo (3); Skultuna; Barkarö,! 

Dingtuna (2), Lundby (2) och > 
St. Ryttern; Kolbäck . . . . J

11

» quinque vnlne- 
rum . . . .

Lundby: Folkärna; Sparrsätra 1
(Uppl.) ........................................ f

3

» Annaj . . . . 154(5) Badelunda; Torstuna; samt tolv \  
tomter i Västerås’ stad . . . / 2

» defictionis eller 
Helga lösn . > Skerike (2); D ingtuna................. 3

» patronorum > Badelunda och Irsta; Munktorp;! 
Säby och Dingtuna; Fellings- > 
bro och Björskog; Möklinta . 1

8

Transp. 62 113

1 Utom de i tabellen upptagna 23 prebenden (Helgeandshuset ej medräknat) 
fanns under den katolska tiden ett stort antal andra, som bördats av enskilde. 
En del av dessa (19 stycken) uppräknas i Västm. handl. 1545: N. 6 C. Den 
där befintliga listan är avtryckt av Forssell i a. a., Bil., Tab. J. 3. Emellertid 
omtalas därjämte ännu 1539 såväl »Lönemåsse prebende» (med två landbor i 
Norrbo härad), som »herr Mats’ i By prebende», till vilket enligt Västm. handl. 
1539: N. 9 hörde dels tre landbor, bosatta i Norrbo och Tuhundra härad samt i 
Sparrsätra socken (Uppl.), dels två utjordar i Skultuna socken, två tomter i 
Västerås och en gård i Hedemora. Det »Hel. Anders’ prebende», som ytterligare 
omtalas i Gust. I. Reg., D. 14: s. 15, torde däremot vara identiskt med Helge
andshuset. — Rörande till sist två prebenden i Arboga (preb. divae Barbarae och 
preb. S. Spiritus) se Gust. I Reg., D. 11: s. 259 och D. 17: s. 547.

2 Rörande de förläningar, genom vilka flera prebenden disponerades av en
skilde även efter respektive indragningsår, se anmärkningarne till Tab. 48.

3 Till besparing av utrymmet äro i denna tabell häradsnamnen uteslutna, 
men socknar i olika härad äro åtskilda genom semikolon. Siifrorna inom pa
rentes angiva antalet landbor inom varje socken, där dessa voro flera än en.

4 T ill preb. corporis Christi hörde 1539 nio hemman (Äldre förf. rör. Da- 
larne, s. 87), men 1545 blott ett ödehemman, två vretar och en kålgård; godsen 
sägas vara bortrappade (jfr F. 242). Men 1546 redovisas ånyo för två landbor.
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Prelaturer och 
prebenden

Indrag
nings-

år1
Socknar Antal 

landbor .

Transp. 62 113
Preb. Birgitt® . . 1543 Kärrbo och Tillberga; S:t Ilian 1 

och R o m fa r tu n a ...................... / 4

.» Flaka . . . . » Lundby ............................................ 2
» Laurentii . . > S k e r ik e ............................................ 1
» Mari® Magda- 

len® . . . . >
S:t Ilian; Munktorp (5); Ding- \  

tuna ( 3 ) ....................................... | 9

S. Nicolai kyrkogods 2
S. I lians > 7> 2
Preb. annunciationis 1545 Västerås’ domkyrkoförs. (2), Rom- \  

fartuna, Skerike och Skultuna 
(2); Berg (2) och Munktorp; t 

' Ryttern; Fellingsbro; samt fem 
tomter i  Västerås stad . . .

.Romfartuna; Furuby, Hubbo och j 
' '' Munktorp (2); Lundby; Kö- > 

ping: Kumla och Möklinta . )

11

» Davidis . . . >
9

» Jacobi . . . . Svedvi (2) och Säby; Kolbäck; \  
Björskog ( 4 ) ...............................J 8

» Johannis Bap
tist® . . .

S:t Ilian; Furuby (2), Ramnäs j 
och Tillberga; Dingtuna och > 
R y t t e r n ....................................... j

7

» Margaret®2 . Fernebo; Sevalla (2); Svärdsjö 1 
( D a la r n e ) ................................... f 4

» Mari® assumpt. > Kungsåra; S:t Ilian och Romfar- i 
tuna (2); Furuby; Folkärna; 1 
Norrbärke (2) samt tolv tom- 1 
ter m. m. i Västerås’ stad . . J

8 .

» O l a v i ............. Skerike och Skultuna; Lillhä- | 
rad; samt fyra tomter i Väs-j, 
terås’ s t a d ................................... j

3

Helgeandshuset . . Badelunda (2) och Irsta; S:t Ilian i 
(2) och Skerike; Dingtuna (4) f 10

1428

1 Transp. 255

1 Beträffande indragningsåren bör fasthållas, att de avse revokationen från 
kapitlet, vilket ej nödvändigt betyder, att räntan t i l l fö l l . kronan, eftersom 
flera förläningar till enskilde likväl ägde bestånd. Exempel härpå förete preb. 
Ann® och preb. annunciationis (jfr Tab. 48), som ännu 1554 icke voro kronan 
behållna.

2 Genom ett odat. k. brev 1541 fick Peder Andre® befallning att kännas 
vid de gods, som olagligen frångått preb. Margaret®. Gust.. I Reg., D. 13: 
s. 322.

8 Härtill kommo de .*<ika gillenas (S:t Görans, S:t Knuts, S:t Olofs, Helga 
grafs och Jungfru Mari®) tomter (18) i Yästerås’ stad.
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d) kyrko- och prästlandbohemman i följande

Härad Socknar Antal
landbor

Transp. 255
S i e n d e ...................... Irsta (7), Badelunda(3), Hubbo( 3), Kungs-1 

åra (6), Kärrbo (4), Tillberga (4) . J 27

■Norrbo'...................... Fernebo (12), Fläckebo (3), Haraker (3),) 
Romfartuna (8), Skerike (3), Skul-> 
tuna (7) och V. Våla ( 1 ) ..................J

37

S n ä fr in g e .................. Berg (2), Kolbäck (5) och Munktorp (34) 41
T uhundra................. Dingtuna (7), Lillhärad. (3), Lundby (4),) 

St. Ryttern (4), L:a Ryttern (1), i 
Svedvi (4) och Säby (2) . . . . .  J.

25

Norberg...................... 2 132

Summa1) 387

Ovanstående fögderi, som från 1547 skildes från Västerås’ 
slottslän, men ända till halvsekelskiftet eljest hade en un
gefär lika omfattning med ett antal landbor, som dock sna
rare något minskades än ökades — Karl Ingesson redogjorde 
1547 för 377, men 1550 för endast 365 landbor — förvaltades 
beträffande de gods, som lågo i Västmanland, från 1552 genom 
rättare, medan hemmanen i Dalarne redovisades sockenvis. 
Enligt Västmanl. handl. 1552: N. 3 funnos:

Rättaredömen, härad och socknar biskops-

A n 

preb.-

i a 1 

kyrko- hosp.o.
kloster

Summa

1 a n d b o r

a).i Norrbo härad:
Äs’ rättaredöme. Romfartuna socken /■v 12 10 1 23
Frödvi » Skultuna » 3 17 rs»/ 20
Apalby » S:t Ilians » 9 9 2 20
Hacka » Skerike > /v f\ j 32 32 95

bj i Siende härad:
Råbv rättaredöme Kungsåra socken . r\ j 4 19 23
Malma > Badelunda » 8 13 2 23
Söderby » Hubbo » f\ j 10 13 23 69

Transp. 46 113 5 164

*) Härtill kommo 14 utjordar.
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A n t a l

Rättaredömen, härad och socknar biskops- preb.- kyrko- hosp.o.
kloster

Summa

1 a n d b o r

c) i Tuhundra härad; TrailsP- 46 113 5 164

Råby rättaredöme . S:t Ilians (?) socken 7 9 14 2 32

Felvi » Dingtuna » 12 12 5 1 30

Aby » Lill härads » 7 6 13 75

d) i Snäfringe härad:
Sylta rättaredöme Munktorps socken . '■v 3 13 16
Hägersta » > » 4 18 'V 22

Herrevads » Kolbäcks » 14 6 20 58

e) i Västerås’ stad: 67 tom
ter, 7 bodar m. m.

f) i Folkare härad:
Torps rättaredöme . Folkärna socken 17 rv /v» rv / 17

g) i Dalarne:
Västerbergslagen . Norrbärke socken 5 rx / 1 6
Silvbergs gårds län Tuna » r>u 12 8 20

Silvbergs » 2 2

Säters gårds län . Skedvi » 4 5 4 13

Hedemora » <"X/ 9 9
Näsgårds län . . . Husby » 10 •10

Garpenbergs » 7 7

Kopparbergslagen . Kopparbergs » 3 29 6 3 41

Vika » 2 2

Torsångs » 7 7

Svärd sjö . » 4 2 2 8 125

Summa 52. 126 219 42 | 439

Som synes var antalet landbor inom hela fögderiet åter 
större än det var i slutet av 1540-talet, men detta berodde 
uteslutande på tillkomsten av kyrko- och klostergodsen i Da- 
larne, som tidigare förvaltats av de vanliga fogdarne, och 
övriga slag av andliga hemman förete tvärtom en fortsatt 
minskning, ända till dess att denna särförvaltning alldeles
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upphörde 1554 genom godsens förut omnämnda fördelning på 
.häradsfögderiern a.

Kyrkolandbofogdar (resp. biskppsfogdar) i Västmanland och
Dalarne v o ro :
Långe Mårten, utn. 1533 V
Nils Henriksson (jfr F. 233) ..............................................  1537— 1540
Jöns Västgöte1 ..............................................................................  1541
herr Peder Andre* [Svart], utn. 1541 .......................  1541— 1545
Rasmus Klot3 (jfr F. 221)    1545
Karl In gesson ................................................................ ....  1546— 1550
Måns Birgersson, utn. 1551 K8 (jfr F. 2 5 2 ) ..................  1551— 1554

Enligt 1540 års länsregister och räntekammarboken för de 
följande åren svarade herr Peder Andrese (se ovan) 1540 och 
ännu 1545 även för kyrkotionden från hela Västerås’ stift. 
Senare följde också där utvecklingen samma linjer som i öv
riga landsdelar, i det att prostarnes redovisning direkt till 
kammaren, som dock började jämförelsevis sent, upphörde 1557 
och därefter övertogs av häradsfogdarne. Men i Snäfringe 
härad, som hörde till hertig Karls furstendöme, omtalas på 
Erik XIV:s tid en tiondefogde, som dock ej var någon annan 
än K. Maj:ts landbofogde för arv och eget i Västmanland 
och Närke (F. 251). När sedan Karl lX:s tiondefogdar till
sattes, ingick till en början Västmanland i samma distrikt 
som Uppland, men 1607 fick den dittills gemensamme fogden 
blott Västmanland till uppbördsområde. Hans efterträdare 
från och med 1608 svarade dock endast för Dalarne och bergs
lagen. Sedan hans syssla i likhet med andra dylika indra- 
gits i början av Gustaf II Adolfs regering, funnos längre 
fram vissa redogörare för tiondejärnet från de olika bergsla
gerna, men dessa voro ej fogdar i egentlig mening, utan få 
närmast betraktas som ombud för skattedistrikteu, vilka på 
ansökan fått tillstånd att inleverera sin ränta efter överens-

1 Jöns Västgöte var kvar i tjänst ännu 1542, men torde,då omhänderhaft 
blott uppbörden av biskops-sakören och -fodring inom Västmanland.

2 Enligt Västmanl. bandi. 1546: N. 7 skall Rasmus Klot kvarsuttit på Vä
sterås’ slott till nyåret 1547; i summarum 1546 sägas han blivit av med befatt
ningen, »sedan räkenskap gjordes pro anno 1545». Enligt samma källa svarade 
han sistnämnda år även för de andliga godsen. I saknad av räkenskaper är 
det svårare att avgöra, vem som. lämnat redovisning för dessa under år 1546! 
Länsregistret i Västmanl. handl. 1546: N. 7 upptager visserligen en viss N ils  
Ingesson som landbofogde sagda år, men av flera skäl kan antagas, att detta 
är misskrivning för K a r l  Ingesson, som sedan kvarsatt till och med 1550. 
F o r s s e l l s  redogörelse för hithörande landskapshandlingar är oriktig, så till vida 
som han anför en obefintlig Västmanl. handl. 1546: N. 11 i stället för 1547: 
N. 11.

F. 254.
(Tab. 48).

Tiondeupp
börden.
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kommen stadga.1 Först efter 1620-talets mitt möter en ny 
tiondefogde i egentlig mening under namn av inspektor över 
kyrkotionden.

Kända tiondefogdar äro:

F. 255. herr Peder Andrese [Svart] (se F. 254) . . . . . . .  1540— 1545
Mats Persson Skrivare (jfr F. 2 5 1 ) ..................................... 1563— 1566
Peder Larsson, utn. 1607 § (jfr' F. 57) ............................  1607
Anders Knutsson . . . .  ................................ ....  . 1608— 1612
Per Håkansson, utn. 1626 9̂r ..............................................  1627— 1630

Hospitals- De hospitalsgods, som av ålder funnos inom Västerås’ stift, 
godsen, förvaltades under Gustaf I:s tid på samma sätt som övriga 

kyrkogods. De hemman, som i bevarade redovisningar upp
föras under denna rubrik, äro dock lätt räknade. I Summarum 
1540 omtalas i hela Västmanland blott sju gårdar av detta 
slag och enligt senare fogderedovisningar för de fyra närmast 
Västerås belägna häradena växlade där antalet mellan åtta 
och tio, medan i hela Dalarne fanns intet enda. Längre fram 
eller under Johan ITI:s tid begynna de redogörelser, som av
givits av sysslomännen vid dels Västerås’, dels Arboga hos
pital. Av dessa hava de förra i tämligen obruten följd be
varats för åren 1576—1619, varemot de senare upphöra redan 
omkring sekelskiftet.

1 Dylika redogörare voro Per Elofsson, som år 1618 inlevererat tiondejärn 
från Noraskog och. Lindesberg, men 1619— 21 endast från Nora; Mats Salomons- 
son, som 1619 efterträdde den förre i redovisningen från Linde; samt Abraham 
Persson, som 1618 avlämnat räkenskap för Västerbergslagen.
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Norrland
, (jämte Österbotten och Åland).

Även begreppet Norrland har under tidernas lopp ändrat 
innebörd. Under medeltiden räknades Gästrikland ännu till 
Uppland, men skildes därifrån för att bilda en provins vid 
sidan av de övriga norrländska landskapen redan från nya 
tidens början. Dessa senare voro i övrigt inskränkta till kust
landskapen, för så vitt som Härjedalen och Jämtland lydde 
under den dansk-norska monarkien och Lappland, fördelat i 
de olika lappmarkerna,' får betraktas mindre som ett enhet
ligt landskap än som bakland till respektive kustområden. 
Likväl upptog Gustaf I tionde från Jämtland, som av ålder 
tillhörde Uppsala ärkestift, och Erik XIV:s erövring med
förde under några år svensk administration i såväl detta land
skap som i den södra grannprovinsen. Lappmarkernas gränser 
voro länge obestämda, men den svenska kronans anspråk 
sträckte sig tidtals över hela halvön till Västerhavet. På 
samma sätt var Norrbotten namnet på ett område, som inga
lunda var inskränkt till det nuvarande länet med samma namn. 
Ordet betecknade i begynnelsen den övre delen av bottniska 
viken och övergick sedan till dess landomgivningar både i 
väster, norr och söder. Först senare uppstodo Väster- och 
Österbotten, som för övrigt ännu under unionstiden tillhörde 
samma administrativa enhet under Korsholms slott. Dessa 
historiska förutsättningar göra det helt naturligt, att .det nu
varande finska Österbotten i sin helhet under 1500-talet och 
långt senare i kameralt hänseende räknades till Norrland. 
Detsamma var för övrigt händelsen även med Äland, vars 
räkenskaper ända till 1634 års nya länsindelning ingingo bland 
»Norrlands handlingar».

De delar av det nuvarande Norrland, som ingå i detta om
råde, utmärkte sig i det sextonde seklet för stor enhetlighet 
beträffande såväl jordens kamerala natur som administratio
nens former. Så gott som alla fastigheter voro nämligen
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skattehemman, och förläningar förekommo i mycket ringa ut
sträckning. Inga arv- och egnahemman och inga komplex av 
andliga gods gåvo anledning till någon som helst särförvalt- 
ning. Till att börja med bildade de södra landskapen fögde
rier två och två, medan Västerbotten och Österbotten hade 
var sin fogde. Snart uppdelades emellertid de förra på var 
sitt landskap och de senare splittrades i flera förvaltnings
områden. Nedanstående framställning behöver under »sådana 
omständigheter ingen annan indelning än den, som de olika 
landskapen självklart erbjuda.

I. Gästrikland.

Såväl enligt den ännu bevarade fogderäkenskapen för Gäst
rikland 1530, som jämlikt undervisningen om rikets ränta 1533 
utgick huvudskatten från sagda landskap, vars hemman av 
gammalt i likhet med förhållandena i Svealand voro upp
skattade i mark- och öresland, endast i järn,1 och till ytter
mera visso säges uttryckligen i förstnämnda källa, att »inga 
skattepenningar gå av landet»2 (jfr k. breven den 18 maj 1530 
och 13 dec. 1532). Att allt framgent skatten från landsbygden 
i Gästrikland utgick i järn, framgår av k. brevet den 20 april 
1542, enligt vilket Gävle stad, som tidigare erlagt en läst järn, 
fick sina utskylder förhöjda till 200 mark ortiger jämte skyl
digheten att frakta skattejärnet från provinsen till Stockholm. 
Men följande året såldes hela uppbörden till två gävleborgare, 
som skulle ansvara för densamma »med gott guld». Av upp
görelsen med dessa synes, att järnkvantiteten var ungefär 
densamma som år 1530 och således ej undergått någon för-

1 Undervisningens uppgift, att »skattajern löper xxvij. lester iiijc iii öre 
osmunds ofatat jern; thet bör vara otfverfatning iij lester, löper samme xxjx  
lester iiijc iij öre», får sin förklaring av räkenskapen, där det heter: »Thetta 
skattajernn, som går aff landit, bärs op ofathadh ock pläger dragke offver, när 
thet fathadh bliffver, effter vickten iij lester jern.» Enligt räkenskapen var 
summan av det ofatade järnet xxvj. lester, fördelade på de olika socknarne och 
på Gävle stad. Hist. handl., D. 11: 1, s. 23.

2 Icke desto mindre upptager 1530 års undervisning dessutom en penning
ränta efter jordetalet, som dock ej beräknas alldeles lika i alla nio socknarne. 
För vart markland jord skulle nämligen skattebönderna i Hedesunda, Fernebo, 
Arsunda och halva Valbo svara för 12 öre och 19 penningar, medan i den 
återstående hälften av sistnämnda socken samma belopp utgjorde en mark. I 
de övriga socknarne var avgiften mindre och beräknades från Hille, Hamrånge 
och Ockelbo till blott 12 öre, under det att i Ovansjö skulle uttagas 1 penning 
mera.
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ändring.1 Först 1545 var det tal om lämpligheten av en ny 
skattläggning, som dock skulle begynnas med försiktighet för 
att ej uppväcka ovilja. Denna kom dock ej att beröra järn
skatten, som fortfarande utgick. Däremot kommo strävandena 
att öka utlagorna till synes i påläggandet av andra onera 
(huvudsakligen dagsverken) vid sidan av de gamla skatteper- 
sedlarne.2

I början av Gustaf I:s regering redovisades uppbörden från 
Gästrikland av Håkan Nilsson, som samtidigt i förläning 
innehade en del av Norra Noden.3 Han kvarsatt troligen ännu 
1526, men omtalas ej efter detta år. Någon efterträdare näm- 
nes emellertid ej före Nils Henriksson, som avgivit en ännu 
bevarad räkenskap för Gästrikland, omfattande tiden februari 
1530—31. Då i denna uttryckligen säges, att Nils Henriksson 
lämnat en tidigare redogörelse, och då man vet, att han avgick 
från fogdesysslan i Torstuna och Simtuna i februari 1529, 
var det sannolikt vid sistnämnda tidpunkt han tillträdde sin 
befattning i Gästrikland. Där kvarstannade han endast till 
februari 1531, då fullmakt utfärdades för en ny innehavare 
av befattningen, vilken dock redan i juli samma år förflytta
des till Salberget (F. 236), varefter den förutvarande fogden 
\ Hälsingland (F. 258) fick i uppdrag att redovisa uppbörden 
även från Gästrikland. Den sammanslagning av de båda land
skapen till ett enda fögderi, som härigenom kom till stånd, 
räckte sedan till dess att en särskild fogde utnämndes den 16 
febr. 1542, vars distrikt till en början omfattade hela Gästrik
land och Gävle stad, men sedan minskades i den mån de mot 
bergslagsorterna gränsande västra socknarne tillädes olika 
Dala-fögderier. Dessa avsöndringar började 1552, då Ovansjö 
och Torsåker befinnas hava lytt under Stigsbo gruva i Nedre 
bergslagen (jfr F. 257). Fyra år därefter lågo dessa båda 
socknar och dessutom Fernebo under fogden vid Garpenberg 
(F. 250), vars distrikt 1557 förenades med Näsgårds län (F. 
245). Med det sistnämnda förenades samma år ytterligare

1 Gust. I Reg., 1). 16: s. 784.
2 T h u l i n , Om mantalet 1 (1890), s. 102. Vid. sidan av årliga räntan utgick 

givetvis här som i andra orter även fodring. Den beräknades efter mantalet på 
fullsätes bönder. »Fogdefodringsmantalet af Gestrikland pro anno 1541» är 
utgivet av J o h . N o r d l a n d e r  i Norrländska samlingar, Bd 1: s. 261— 269.

3 Bland förläningar bortgivna efter kungavalet 1523 uppräknas: »Item Hakon 
Nilsson Wtesland, Frössaker och Börstil häredt.» Av en anteckning under 6 
april 1525 framgår, att Håkan Nilsson redan före sagda tid avlämnat räken
skaper. Jfr D. I s. 204 och 216.
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två Gästriklandssocknar eller Årsunda och Hedesunda, så att 
ej mindre än fem av detta landskaps nio socknar då undan- 
dragits därvarande fogdes förvaltning. Förhållandet ändrades 
väl 1561, då denne åter hade hela provinsens uppbörd om 
händer, men redan 1562 fråntogos honom ännu en gång de 
fem ovannämnda socknarne (utom beträffande tionden, som 
han fortfarande redovisade) till förmån för driften vid Kall
bäcks gruva (se F. 246), och när denna nedlades 1564, till 
understöd åt bergsbruket vid Garpenberg (F. 250). TJnder 
fogden vid sistnämnda plats lydde sedan flertalet av dessa 
socknar till 1570, varjämte Ockelbo tillhörde hans distrikt 
ett enstaka år (1568), men 1566 delades området därigenom 
att Ovansjö och Torsåker tillädes det mybildade fögderiet i 
Säters gårds län (F. 248), som i övrigt omfattade Skedvi och 
Husby socknar. Men när detta upplöstes 1569, delades dess 
område, varvid Gästriklandsdelen uppgick i Näsgårds län 
(F. 245), till dess att hela Gästrikland. 1570 ånyo bildade ett 
enda förvaltningsområde under en egen fogde. Denne, som 
alltjämt gjort redo för landskapets övriga eller kustlands- 
soclmar (Hamrånge, Hille och Valbo) och de flesta åren även för 
Ockelbo, hade från slutet av 1550-talet sitt boställe på Gävle 
kungsgård, som redan på 1530-talet varit fogdesäte (se nedan, 
s. 306) och från 1593 fick namnet Gävleborg eller Gävle hus.1 
Hans distrikt blev väl under Johan III:s regering genom utfär
dade kungliga brev flera gånger hotat med förnyad delning,2 
men de bevarade räkenskaperna vittna, att någon dylik detta

1 Förtärings eller mantalsregister för’ Gävle, som en gång tillhört F. 256, 
hava fcr flertalet år 1559— 1619 (luckor finnas dock 1564— 66, 1569, 1573—  
82, 1584— 85, 1598, 1601, 1603— 04 och 1607) utbrutits från detta fögderis rä
kenskaper och inlagts i serien Slott och gårdar i kammararkivet. Rörande de 
till Gävleborg anslagna ägor se k. brevet den 9 juni 1602 (Rreg.), enligt'vilket 
Valbo prästgård och Söderby skulle läggas som ladugård därunder. Detta för
fogande ändrades dock redan den 5 aug. s. å;, då det bestämdes, att ladugården 
skulle anläggas vid Sätra (i Hille) i stället för vid Söderby och att Sätraborna 
skulle få vederlag för sina förlorade hemman i Valbo prästgård. Även denna 
anordning tyckes emellertid ej hava kommit till stånd, ty enligt k. brevet den 
8 mars 1611 skulle fogden Erik Halvardsson vederkänna Testebo från Gävle 
borgerskap för att där bygga ladugård och i stället åt staden upplåta Valbo 
prästgård, som en tid varit begagnad för detta ändamål (jfr k. brevet den 24 juni 
1602, varigenom bl. a. Testebo donerats till staden). Såväl Testebo som Sätra 
och Söderby ingå numera i Gävle stads egoområde. Se L. E. Å hrm an , Beskrif- 
ning öfver provinsen Gestrikland (1861), s. 49.

2 Se k. breven den 6 mars 1582 ang. Fernebo och Torsåkers läggande under 
Garpenberg, vars påföljd inskränkte sig till leveranser dit av åtskilliga persed
lar, och den 24 nov. 1583 ang. »några socknar i Väster-Dalarne och Gästrik
land, som skola ligga under järnbruket». I det sistnämnda uppgivas inga namn 
på de åsyftade socknarne.
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oaktat icke kom till stånd förrän långt senare. Ehuru nämnde 
konung senast den 29 nov. 1591 upprepat tidigare befallningar 
om de fem västra socknarnes förläggande under Garpenberg, be
finnas de nämligen först 1595 hava levererat sitt skattejärn till 
därvarande fogde. Men sedan dennes distrikt hösten 1597 upp
gått i Näsgårds län (F. 245), varigenom således även halva 
Gästrikland införlivades med det sistnämnda, utsträcktes den 
nyutnämnde fogdens versamhetsfält även till den andra hälften 
av detta landskap, som således i sin helhet under ett par år 
tillhörde samma förvaltningsområde, som större delen av 
Dalarnes bergslagsdistrikt. Redan 1599 fick dock befallnings- 
mannen i detta omfattande län ett biträde med uppbörden 
från Gästrikland i den där tjänstgörande underlagmannen, 
vilken från 1600 avgivit egen redovisning för detta landskap, 
som därmed alltså ånyo var ett särskilt fögderi. Från detta 
avsöndrades emellertid under den följande tiden åter vissa 
socknar, som fortfarande komrao att tillhöra angränsande 
förvaltningsområden i Dalar ne. Torsåker och Ovansjö lydde 
nämligen 1603 under fogden i Borns län (F. 242), men inför
livades 1604 med Näsgårds län (F. 245), dit Ovansjö hörde 
till och med 1606, men Torsåker under hela återstoden av 
Karl IX:s regering, så att fogden på Gävleborg dessa år hade 
i befallning blott sju, resp. åtta socknar. Detta distrikt utvid
gades 1610 för en kort tid med Tierps härad (jfr D. 1: s. 201). 
Men efter nämnde konungs frånfälle trädde i kraft det förfo
gande av den 31 mars 1610, varigenom han till förbättring 
av sin gemåls livgeding unnat henne bland annat hela 
Gästrikland, och till följd härav lades jämväl Torsåker under 
hennes fogde och skildes från sambandet med Näsgårds län. 
Änkedrottningen, som tillträdde styrelsen .över provinsen på 
våren 1612, var sedan i besittning av densamma, till dess att 
hon den 23 mars 1620 med kronan träffade en överenskom
melse, varigenom hon mot vederlag i penningar för en tid av 
tre år, som den 13 juni 16231 förlängdes för obestämd termin, 
avstod från denna del av sitt livgeding, i vilken kronan skulle 
ega rätt att insätta egen förvaltning. Denna rättighet be
gagnades på så sätt att en uppgörelse kom till stånd den 1 
juli 1620 med den dittills varande fogden Jon Skog om arren- 
dering av hela området för en årlig avgäld av 5,328: 972 daler

1 Jfr kammarrådets brev den 6 juni 1623 till Johan Fegrseus ang. den ifråga
satta förlängningen av änkedrottningene arrende.
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eller betydligt mindre än vad änkedrottningen betingat sig. 
Efter Jon Skogs avgång 1623 växlade arrendatorerna ganska 
ofta. Enligt kontrakt den 15 juli 1624 skulle Erik Olsson 
hava arrendet i två år mot 6,474: 1 0 : 17 daler, men redan den 
14 april 1625 gjordes ett nytt avtal med två borgare i Gävle, 
Olof Larsson Gammal ock Hans Milies, vilka förbundo sig att 
under de nästföljande två åren, räknade från midsommartiden 
samma år, i arrende erlägga blott 4,811: 17 daler (jfr k. brevet 
den 27 juli 1626). Genom en särskild överenskommelse den 10 
juni 1626 fick dock Jonas Rollenhagen lägga Fernebo socken " 
till det arrendeområde han innehade i Dalarne och Västman
land (se F. 233 och 250), men detta ändrade ingenting i av
talet med de förre, för så vitt somN desse av Rollenhagen 
skulle mottaga ersättning för räntan av Fernebo och således gent 
emot kronan svarade för hela det ursprungliga arrendebeloppet. 
Den 5 febr. 1628 undertecknades slutligen ett nytt kontrakt 
om förpaktningen av Gästrikland, som då övertogs av Koppar
bergs bergslag, vars representant vid uppgörelsen var Clas 
Eriksson med flere. Detta konsortium, som till en början inne
hade arrendet på tre år, fick den 20 nov. 1630 prolongation 
för ej utsatt tid.

Fogdar i Gästrikland (Gävleborgs län) hava varit:

F . 256. Hakan Nilsson (se k. brevet 1 5 2 5 § ) ................................  — 152(7)
(Tab 49—5i )  Nils Henriksson (jfr F. 233 och 2 5 4 ) ............................ 1529— 1530

Markvard Henriksson Skrivare, utn. 1531| (jfr F. 236) 1531
Olof Mårtensson, utn. 15312gX (jfr F. 2 5 8 ) .......................  1531— 1533
Enevald Hansson, utn. 1 5 3 3 ^ .........................................  1533— 1536
Måns Persson, utn. 1 5 3 6 / j j ..................................................  1537— 1540
Peder Larsson, utn. 1540 u. d. (jfr F. 2 5 8 ) ..................  1541
Markus Andersson, utn. 1 5 4 2 ^ .........................................  1542— 1544
Nils H e ls in g ..............................................................................  1545
Anders Västgöte..........................................................................- 1546
Nils Knutsson..............................................................................  1547— 1550
Sven Birgersson [Smålänning], utn. 1551^4 ..................  1551— 1555
Lars Jespersson [Cruus] utn. 1555| f................................  1556— 1558
Sten B u r e ................................................................................... 1559— 1561
Per A m björn sson ................................................................  1561— fl5 6 3
Lars H e liesson .......................................................................... 1564— 1573
Per Larsson ............................................................................... 1574
Lars Heliesson................................................................ ånyo 1575— 1576
Olof Hising..................................................................................  1577— 1582
Johan Sandersson [Svart t r a n a ] .........................................  1583— 1597
Erik [Jöransson] Ruse (jfr F. 2 4 5 ) .....................................  1598— 1599
Jöns C lasson ..............................................................................  1599— 1602
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Kristoffer Pedersson1 . . . .
Anders S v e n s s o n ..................
Johan B e n g ts s o n ..................
Evert Halvardsson..................
Nils P e rsso n ............................
Jon Skog (arr. från 1620) .
Erik Olsson (a r r .) ..................
Olof Larsson Gammal) ✓ n 
Hans Olofsson Milies J '  '
Clas Eriksson m. fi. (arr.) .

1 6 0 2 — 1605
1606

.1 6 0 7
.1 6 0 8 — 1 615
1 6 1 6 — 1617
1 6 1 8 — 1623

1 624

1 6 2 5  —  1627

1 6 2 8 — 1 63 0

Att bergsbruket i Gästrikland under första hälften av Gustaf Hadeberg och 
I:s regering var försänkt i lägervall, framgår ej minst av •BCade gård‘ 
den upprepade anhållan, som gjordes av därvarande allmoge 
om rätt att byta landets gamla järnskatt i penningar. Motivet 
till denna önskan var just svårigheten att anskaffa en perse
del, som nu mindre än förr framställdes inom orten. Den 
enständiga nekan, med vilken konungen efter 1527 mötte denna 
begäran, må hava berott på det anförda skälet, att han vid 
likvider med utlandet bättre behövde varor än mynt, men däri 
kan också spåras en avsikt att direkt framkalla en stegring 
i den minskade produktionen. Själv gick också Gustaf här 
som annorstädes i spetsen, när det gällde att upptaga gamla 
skärpningar eller finna nya malmstreck. Av de förra fanns 
vid Hade by i Hedesunda socken en fyndighet, som nedlagts, 
men vars drift på konungens befallning upptogs i slutet av 
1540-talet (se k. breven den 7 och 18 april 1549). I likhet 
med flera av de företag, som i samma syfte vid denna tid 
igångsattes, visade sig även detta på längden mindre givande.
Härtill kan också hava bidragit, att valet av arbetsledare, 
att döma av de ständiga ombytena, måhända ej var det bästa.
Den förste fogden förestod emellertid brytningen i gruvan till 
oktober 1550, och genom byte med en bonde i Hade by an
skaffades ett hemman för upprättande av en avelsgard på 
platsen (se k. brevet den 7 mars 1550). Redogörelsen för denna 
anläggning avgavs dock 1550 av andra personer än den ovan
nämnde bergsfogden. Dennes efterträdare, som bodde på Hade 
gård, fick i uppdrag att förestå bergsbruket i hela Gästrik
land och befullmäktigades den 5 febr. 1552 att öva närmaste 
tillsynen över Stigsbo gruva (se ovan s. 281), till vilken då

1 Av Norrl. register framgår ej, att Kristoffer Pedersson avlämnat räkenskap 
för år 1603, men att han var fogde redan i sept. 1602 ses av kvittenserna 
samma år.
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anslagits uppbörden från Torsåkers ocb Ovansjö socknar. I 
hans ställe utsågs den 21 jan. s. å. en ny fogde vid Hade- 
berg, men denne förflyttades efter en månad till Hökhuvuds- 
berg i Uppland, och skulle blott dessförinnan enligt k. bre
vet den 26 febr. s. å. sätta sin ställföreträdare in i för
hållandena. Redan innan året var till ända, uppträdde 
emellertid en ny befallningsman, som förut haft sin verksam
het vid Hökhuvudsberg,1 och dennedrvarstannade in på året 1554. 
Han fick emellertid i slutet av 1553 en medhjälpare, som blev 
hans efterträdare, men också den siste fogden vid Hadeberg.2 
Att driften där var nedlagd i början av 1555, kan nämligen 
indirekt ses av k. brevet den 22 febr. sagda år, i vilket lands
fogden i Gästrikland fick befallning att mot vederlag bjuda 
bönderna att få igen Hade gård. Samma brev upplyser, att 
förhoppningarne om en mera lönande gruvdrift samtidigt voro 
knutna vid en fyndighet i Ovansjö socken. Erfarenheten hade 
dock visat, att arbetet där kunde ledas och resultaten redo
visas av landsfogden, och att således någon särförvaltning ej 
behövdes för bergsbruket i Gästrikland/ Fogdar vid Hade
berg (och Stigsbo) hade dessförinnan varit:

F . 257. Lasse Dobblare, utn. 1549xj8 ..............................................  1549— 1550
(Tab. 49.) Sven Västgötel (gM sfog(Jar)....................................  , 5 5 0

Lars Jönsson J
Olof Joensson..................................................................,1551— 1552
Mårten Lybeck, utn. I5522jl (jfr F. 3 4 ) .......................  1552
Markus Finne (se k. brevet 1 5 5 2 ^ ) ................................  1552
Jon Foss 1 I 1552— 1554
Tomas AnderssonJ ............................................................ ([1553— ] l 555

II. Hälsingland.

Det medeltida Hälsinglands 32 socknar, fördelade på 17 
pastorat, funnos alla kvar under 1500-talet. De förändringar, 
som sedan ägt rum i den kyrkliga indelningen, äro emellertid 
rätt betydliga. Åtskilliga annex hava sålunda blivit själv
ständiga församlingar. Ovanåker, som förut tillhörde Alfta 
pastorat, fick sin egen kyrkoherde genom k. brevet den 24 
jan. 1639. Dess område omfattade ända till 1776 även Yoxna,

1 Gust. I Reg., D. 23: s. 99 (brevet till Håkan Skräddare).
2 Jfr dock k. brevet den 17 okt. 1602, varigenom Sven Andersson fick i 

uppdrag att hava inseende över »Hedesunda gruva».
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som sagda år utbröts till eget pastorat. Färila skildes 1608 
•genom ett kungligt reskript från Ljusdal och Gnarp 1652 från 
Bergsjö. Loos’ pastorat uppkom först under sistlidna århun
drade (1845) och är bildat av områden, som tidigare utgjort 
delar av Färila och Ytter-Hogdal. Sistnämnda socken, som 

, ännu 1562 var annex till Ljusdal, fick genom k. brevet den 
8 april 1567 (orig. i RA.) själv till annex Över-Hogdal, som 
dittills hört till Sveg i Härjedalen och ännu räknas till detta 
landskap. Ytter-Hogdal hade för övrigt ända till 1818 ett annat 
annex i Haverö, som också ligger utanför Hälsingegränsen, 
men i Medelpad. Ännu under 1500-talet kunde i ett flertal 
socknar spåras en gammal fjärdingsindelning,1 som dock ej 
längre synes haft någon betydelse ur vare sig administrativ 
eller skatteteknisk synpunkt.

Den sistnämnda förtjänar beträffande Hälsingland ett all
deles särskilt beaktande, då landskapets skatteförhållanden 
förete särdrag, som ej återfinnas på andra håll. De hava 
också varit föremål för utredningar, till vilka en hänvisning 
kan vara tillfyllest.2 Här må vara nog att erinra därom, att 
hälsingarne i början av Gustaf I :s regering åtnjöto förmånen 
av en stadgeskatt i penningar, vars ringa belopp (900 mark) 
av sagde konung flera gånger förhöjdes, utan att därför grunden 
för dess utgörande ändrades. Denna var ett slags gärdetal, 
vars enhet benämndes sköld eller skyld. Sköldarnes antal 
var 150,3 av vilka var och en skulle bestå av sex fullsuttna 
bönder, men mantalet var 1539 ungefär tre gånger så stort 
och ökades alltjämt, varav följer, att flera svaga hemman 
tillhoparäknades i en och samma fullsuttenhet. Yid den 
skattläggning, som anbefalldes 1540, infördes också ett annat 
beräkningssätt, enligt 'vilket åkerns vidd i s. k. mål (— 256 
kvadratfamnar) lades till grund för beskattningen. Efter 
samma tid utgjorde 512 mål en sköld, och en följd av denna

1 Se F o r s s e l l , Sverige 1571, s. 48. Den där omtalade Dalbo fjärdiDg i Tana 
socken överflyttades till Rogsta genom k. brevet den 24 okt. 1610, ehuru den
samma där blott delvis beskrives lika med Forssells uppgift. Enligt den citerade 
skrivelsen skalle nämligen ej blott Fröllands och Malsta [ej Malmstads!] byar, 
utan även Bryttje, Bösta och Vide överflyttas, varemot det icke är tal om 
Silja och Ytterby.

2 Se E. R. W a h r e n b e r g , Om Hälsinglands beskattning under k. Gustaf I :s  
regering [Akad. avh. under pr®s. av J. H. Schröder], D 1* (1848), och fram
för allt P. H. W i d m a r k , Beskrifning öfver provinsen Helsingiand, D. 1: avd. 1 
(1860): s. 291— 395; samt G. T h u l i n , Om mantalet 1 (1890): s. 68— 78.

3 Eller egentligen 149x/2 samt två tredingssköldar.

20— 182356. Meddel. från Riksarkivet 2: 6. Almquist, Lokalförvaltningen, D. 2.
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reform blev, att sköldarnes antal steg till 240. Detta blev se
dan i det närmaste oförändrat, oaktat verkställda uppröjningar 
orsakade tillkomsten av »tillökningsmål». Samtidigt böjdes 
det belopp, som varje sköld bade att erlägga med en tredje
del, och årliga räntan från bela landskapet kom på detta sätt 
att stiga till över 3,000 mark. När den ej långt därefter ånyo 
höjdes, var orsaken dels konungens tillkännagivna avsikt att 
bär liksom på andra orter inrätta avelsgårdar, dels allmogens 
obenägenhet för denna nyhet, som efter åtskilliga underhand
lingar föranledde ett erbjudande från dess sida att genom en 
särskild smörskatt av åtta läster friköpa sig från de förhatliga 
anläggningarne, vilket också hade åsyftad verkan (k. brevet 
den 4 okt. 1556). Vederlaget nedsattes 1563 för en tid till 
hälften (4 läster), men blev av Johan III åter förhöjt till 
sin gamla storlek. I övrigt ändrades ej grunderna för skattens 
utgörande i Hälsingland förrän genom k. brevet den 21 aug. 
1603, varigenom årliga räntan bestämdes skola utgå i vissa 
persedlar (fyra daler i penningar, åtta marker smör, en mark 
torrfisk, en fjärding strömming och en halv fjärding tjära) 
från varje helt mantal. För ett helgårdshemman beräknades 
efter samma tid 48 mål i åker och 284/5 mål i äng eller 16 
öresland.

I Hälsingland fanns 1527 en fogde vid namn Olof Mårtensson, 
som möjligen är densamme, vilken står uppförd på en lista 
över frälsemän, närvarande vid Västerås’ riksdag samma år. 
Huruvida han är identisk med den Olof Skrivare, som enligt 
k. brevet den 12 juni 1529 till följd av allmogens missnöje 
med hans ämbetsförvaltning skulle avsättas, låter sig ej heller 
avgöra. Den sistnämndes efterträdare hette emellertid också 
Olof Mårtensson, vare sig nu denne var samme man, som tidi
gare tjänstgjort två år förut, eller blott hans namne.1 Han 
har efterlämnat ännu bevarade räkenskaper, omfattande de 
båda åren 1529—30, och blev i augusti 1531 utnämnd till 
fogde även i Gästrikland, varigenom fögderiet kom att om
fatta båda landskapen (F. 256). Denna förening fortsatte 
sedan under hans tre närmaste efterträdare. Den tidigaste 
av desse, Enevald Hansson, är den förste, som uttryckligen 
säges varit bosatt på Gävle kungsgård, vilken således för en
tid blev medelpunkten även för Hälsinglands förvaltning.

*

1 Även i 1529 års rusttjänstlängd finnes en frälseman med namnet Olof 
Mårtensson upptagen bland adeln i Uppsala stift.
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Men den siste gemensamme fogden, Peder Larsson, som ut
nämndes 1540, kom att sluta som fogde endast i Hälsingland, 
emedan Gästrikland, efter vad redan omtalats, den 16 febr. 
1542 fick egen befallningsman. Den förre hade redan dess
förinnan eller den 22 nov. 1541 förlänats med hemmanet Lin- 
fläck i Delsbo . socken, vilket därefter blev hans boställe. 
Distriktet omfattade hela Hälsingland (jämte Högdal), ända 
till dess att landskapet 1556 delades i tvenne fögderier. Sagda 
år blev nämligen genom utvald konung Eriks fullmakt den 
7 maj en särskild fogde utsedd till att hava befallningen i norra 
prosteriet, och när Anders Sigfridsson på hösten flyttade till 
Ångermanland, fick hans efterträdare, Lasse Joensson, som 
utnämndes den 20 nov. samma år, alltså omhänder upp
börden blott från den södra del eri av provinsen.1 Han kvar- 
satt emellertid ännu 1561, då sammanslagning skedde av de 
bägge distrikten, och han blev således till sist fogde i hela 
landskapet. Några år därefter blev förvaltningsområdet ut
ökat med hela Härjedalen, som under kriget med Danmark 
erövrats av svenskarne och följaktligen en tid hade svensk 
administration. Ehuru denna • till en början sköttes av 
särskilda redogörare (se F. 263), visar det sig, att fogden 
i Hälsingland 1566 upprättat. räkenskapen även för denna 
provins, och genom k. brevet den 22 april 1567 fastslogs 
samma ordning till fortsatt efterlevnad. Efter Stettinerfreden, 
i vilken bl. a. Härjedalen återlämnades till Danmark, blev 
Hälsinglands fögderi åter inskränkt tilLendast detta landskap 
och ägde sedan med oförändrad omfattning bestånd till pe
riodens slut.2 Dock funnos här åtskilliga abalienationer av 
den betydenhet, att de böra omnämnas. Genom k. brevet den 
3 mars 1561 (jfr den 8 dec. 1564) fick sålunda A nders S ig 
fridsson [Rålamb], som tidigare varit fogde inom orten, men 
då var befallningsman på Stockholms slott (F. 1), Norrala 
och Tröne socknar i förläning. Inom den förra låg den s. k. 
kungsgården i' Norrala, som innehades i vederlag av Anders

1 Vartdera fögderiet bestod av sexton socknar. Till det »södra», som mot
svarade det ena prosteriet, hörde ännu Ljusdal med Färila annex och Högdal, 
vilka numera räknas till Norra Hälsinglands fögderi, och i betraktande av 
socknarnes belägenhet kunde således med mera skäl talats om den östra och 
den västra landskapsdelen.

2 Som fogdesäte omtalas i 1600-talets första årtionde .»herrgården vid Hudiks
vall», från vilken räkenskaper dock finnas blott från åren 1608— 11. Staden 
Hudiksvall anlades 1584 på två hemman, av vilka det ena hette Hudik, det 
andra Vallen.
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Sigfridssons svärfader, Lars Olsson [Björnram], och efter hans 
död (1572) övergick i den förres ägo.1 Denne fick den 1 febr. 
1569 konfirmation på de två socknarne, som han behöll till 
och med 1581. Den ena av dessa blev längre fram* ånyo för
länt. Grenom k. brevet den 9 okt. 1608 bortgavs nämligen 
Norrala (jämte tionden av Nora socken i Ångermanland) till 
dåvarande knekthövidsmannen, sedan fälttygmästaren E rik  
Jönsson [Kremer], som sedan genom flera nya brev (den 8 
ang. 1611, den 21 okt. 1612 och den 4 okt. 1614) fick bekräf
telse på sin besittning. Yid denna kvarsatt han ända till 
1624, då den ej längre avkortas. Huruvida Clas W acht- 
m eister någonsin kom att uppbära räntan av Järvsö socken, 
som tillerkändes honom genom k. brevet den 10 aug. 1611, 
framgår ej av räkenskaperna. I dessa är däremot för vart 
och ett av åren 1613—23 antecknat, att räntan av Hanebo 
socken enligt k. brevet den 24 nov. 1612 disponerades av 
Tidem an S krou 2 i hans egenskap av hövidsman på Vax
holms fästning. Slutligen kan nämnas, att Järvsö socken ett 
enstaka år (1619) enligt k. brevet den 3 nov. 1618 avkortas för 
överstelöjtnanten Hans N ilsson till Dalby, och att de övriga 
abalienationer, som under Karl IX: s och Gustaf II Adolfs 
tid förekommo, i allmänhet .gällde de i krigen sysselsatta 
knektarnes förnöjande med hemmansräntor. Ehuru denna för 
militärt ändamål disponerade uppbörd tidtals steg till en av
sevärd del av hela landskapets avkastning, föreligga inga upp
gifter, som giva vid handen, att några vissa socknar därtill 
anslagits.

Hela Hälsingland utarrenderades den 1 juli 1620 till borg
mästaren i Hudiksvall, Berndt Lohrman. Kontraktet, som till 
en början gällde blott ett år och bestämde en avgäld av något 
över 7,000 daler, förlängdes den 16 maj 1621 på tre år. En
ligt en överenskommelse, daterad den 4 jan. 1625, övertogs samma 
arrende på två år, räknade från midsommaren 1624, av hand
landen i Stockholm Mårten Wewitzer. Denne,* som sedermera 
adlades Kosenstjerna, fick den 19 juni 1626 prolongation för sex 
år. Själv var han emellertid av omfattande affärer, bland vilka 
kronoförpaktningar även på andra orter ingingo, hindrad att 
personligen handlägga förvaltningen i det avlägsna Hälsing-

1 Lars Olsson hade 1556 bekommit kungsgården i stället för de gårdar han 
aVstått till Ume gård (F. 267).

2 Namnet skrives i Stiernmans Höfdinga-Minne Schrott.
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land, varest han uppkrävde skatterna genom substitut. Hans 
fogde där hette 1629 Anders Eriksson.

Fogdar i Hälsingland hava varit:
a) i hela landskapet (resp. södra prosteriet):

Olof Mårtensson..................................................
Olof Skrivare, avsatt 1529 ^ .......................
Olof Mårtensson (jfy  F. 2 5 6 ) .......................
Peder Larsson, utn^ 1540 u. d. (jfr F. 256)
Henrik K n u ts s o n ..............................................
Nils H e ls in g .......................................................
Lars Olsson [B jö r n r a m ] ................................
Anders Sigfridsson [R ålam b]...........................
Lars Joensson, utn. 1556 .......................
Mats M ik a e ls s o n ..............................................
Hans G a rp ............................................................
Hans B j u g g .......................................................
Mårten Larsson d. ä. ( f  1 5 8 5 ) ..................
Hans B jugg......................................................................... ånyo
Knut S m ålän n in g .....................................................................
Olof Andersson [B u rm an ].......................................................
Abraham M elkersson................................................................
Hans B jugg......................................................................... ånyo
Mårten Larsson d. y .,1 utn. 1595 ^  
Lars Larsson' d. ä.2 (jfr F. 260) . .
Lars B ertilsson .....................................
Lars Larsson d. y ..................................
Berndt Lohrman ( a r r . ) .......................
Mårten Wewitzer [Rosenstjerna] (arr.)

b) i norra prosteriet:
Jöns Larsson, utn. 1556 | . . . .
Erik Andersson.....................................
Joen E r ik s s o n .....................................

1527
1529 

1529— 1533 
1542— 1543 
1544— 1545 
1546— 1549 
1550— 1554 
1555— 1556 
1557— 1562 
1563— 1568 
1569— 1572 
1573— 1576 
1577— 1580 
1581— 1587 
1588— 1590 
1591 — 1593

1594
1595 

1596— 1597 
1598— 1602 
1604— 1611 
1612— 1619 
1620— 1624 
1625— 1630

F. 258.
(Tab. 49— 51.)

1557
1558— 1559

1560

F. 259.
(Tab. 49.)

Det av ålder bland Hälsinglands allmogemän bedrivna Hälsinglands 
vapensmedsyrket tilldrog sig under senare hälften av 1500- faktori och 

talet i särskild grad myndigheternas uppmärksamhet på grund Södstad.mnS 
av den vikt tillverkningen fick under de pågående krigen.
Formliga kontrakt upprättades också mellan kronan och sme
derna rörande leverans av skjutvapen för arméns behov, och 
åtskilliga friheter beviljades i samband härmed åt leveran
törerna och deras arbetsfolk. Emellertid bildade dessa till en
början intet slutet lag, -utan de voro bosatta som bönder på

1 Mårten Larsson liksom även hans skrivare avsattes från sin befattning av 
hertig Karl. Detta framgår av fullmakten för den nye landsskrivaren Jon 
Sigurdsson, som utnämndes 4 juli 1597.

2 Räkenskaper saknas för åren 1602— 03, men att Lars Larsson var fogde 
ännu i mars 1602, framgår av RKB.
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sina hemman i skilda socknar. Ej minst härigenom blev det 
nödigt för kronan att få till stånd ett organ, som kunde för
medla förbindelserna med yrkesutövarne, och detta blev längre 
fram ännu mera av behovet påkallat, då smederna formligen 
togos i det allmännas tjänst mot åtnjutande av fasta löner. 
Också befinnas alltifrån 1570-talet här varit anställda sär
skilda faktorer,1 som från 1590-talet avgivit räkenskaper till 
kammaren. Att smederna fortfarande voro bosatta på sina 
spridda hemorter, framgår av k. breVet den 28 juni 1613, som 
tillförsäkrade dem skattefrihet för deras hemman i avräkning 
på lönerna, men då denna förläggning gav anledning till 
olägenheter genom svårigheten att öva uppsikt över deras ar
beten, fingo smederna såväl i Hälsingland som på andra orter, 
genom k. brevet den 15 febr. 1620 sig ålagt att välja, om de 
fortfarande ville utöva sitt yrke i kronans tjänst och då flytta 
till stad eller övergiva sina hantverk och bliva bönder. Med 
anledning härav anhöllo de i Hälsingland bosatta smederna 
om tillstånd att inom provinsen få anlägga en ny stad. Detta 
vann regeringens godkännande, och den 7 sept. 1620 utfär
dades privilegier för Söderhamns stad. Liksom man förut 
talat om Hälsinglands faktori uppkom därefter benämningen 
Söderhamns faktori. Kända faktorer hava varit:

F . 260. Per H a n sson ..............................................................................  • 1573
(Tab. 51.) Stig Hansson, utn. 1580 § (jfr 1583 lD .......................  1580— 1597

Jon L r r s s o n ..............................................................................  1597
Lars Larsson (jfr F. 2 5 8 ) ...................................................  1597— 1599
Jon Olsson...................................................................................  1600— 1601
Jon Larsson, ånyo utn. 1604 t p .........................................  1604— 1608
Erik Jönsson ..............................................................................  1609— 1611
Hans Persson.............................................................................. 1612— 1614
Karl Olofsson [Burman] (jfr F. 2 6 4 ) ................................... 1615— 1623
Nils Tomasson (jfr F. 264) . . . ' ...............................  1624— 1630

III. Härjedalen och Jämtland.

De båda landskapen Härjedalen och Jämtland hörde väl 
under perioden till den dansk-norska monarkien, men intogo

1 Om vapensmederna i Hälsingland se närmare Widmark, a. a., 1: s. 283 ff. 
För den tvifvelsutan oriktiga uppgift, som där lämnas, att en faktor skulle 
varit anställd redan 1563, åberopas som källa riksregistraturet. Det citerade 
stället (D. 2: fol. 196) ger emellertid vid handen, att landsfogden då utövade 
de funktioner, som sedermera ålågo faktorn.
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vart för sig i kyrkligt hänseende en olika ställning, för så vitt 
som det förstnämnda räknades till Trondhjems, men det se
nare till Uppsala stift. Genom sistnämnda förhållande kom 
Jämtland i visst avseende i beroende av den svenska kronan, 
som efter reformationen från detta landskap uppbar den tionde, 
vilken tidigare tillkommit ärkebiskopen. Gustaf I:s betrodda 
ombud inom orten var under hela hans regering prosten Erik 
Andersson i Oviken,1 som icke heller var främmande, för upp
drag av politisk innebörd. Efter det sjuåriga krigets utbrott 
dröjde det ej länge, förrän Erik XIV  genom härsmakt satte 
sig i besittning av båda provinserna. I februari 1564 be- 
mäktigade sig en svensk kår under Claude Collart Jämtland, 
och denna erövring hade till följd även Härjedalens under
kastelse. Att det här var fråga ej blott om ett vanligt härj
ningståg, utan om en allvarlig avsikt att behålla de intagna 
områdena, bestyrkes av den fullmakt konung Erik redan 
innan fälttågets början eller den 20 okt. 1563 utfärdade för 
Anders Björnsson att vara svensk befallningsman i såväl 
Jämtland som Härjedalen. Huruvida denne någonsin kom 
att utöva sitt ämbete, torde emellertid vara osäkert, ty efter 
Jämtlands besittningstagande omtalas därstädes en annan 
fogde, som kvarsatt så gott som hela årtiondet, under vilket 
svensk administration infördes i landet. Inbyggarne tillför
säkrades dock genom k. brevet den 20 mars 1565 bibehål
landet av sina gamla privilegier. Till dessa räknades också 
rätten att erlägga skatten enligt en gammal stadga, som också 
iakttogs under hela den svenska invasionstiden. Denna av
bröts för en kort tid 1569, då danskarne lyckades åtérerövra 
provinsen, varvid den svenska fogden blev ihjälslagen och 
större delen av de för året redan uppburna skattemedlen 
bortrövades.2 Fienden blev emellertid snart utdriven, och den 
döde befallningsmannen fick 1570 en efterträdare, som i sin 
tur ersattes av en ny tjänsteinnehavare, vilken ännu under

1 Se brev till herr Erik redan den 22 maj 1528. Denne dog först 1563. 
Under sjuåriga kriget var herr Nils Stephani prost i Jämtland, och även han 
intog en mot svenska kroDan välvillig hållning, för vilken han fick sin belö
ning i upprepade tiondeförläningar av såväl Erik X IV  som Johan III.

2 Av hela penningskatten, beräknad till något mera än 798 mark, avkortas 
i 1570 års räkenskap 710 mark, som togos av »fienderne the danske och norske, 
ner the giorde infall [i] Jemteland och slogo fougten i hell». Mantalet i hela 
provinsen beräknades 1567 till 617 hela skattegårdar, utom 4 halva och ej 
mindre än 303 ödegods samt ett fåtal kronohemman. Antalet hushåll var emel
lertid långt större och uppgavs sagda år till 1,588.
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början av 1571 fortfor att för svensk räkning disponera pro
vinsens årliga ränta.1 Eljest blev Jämtland i likhet med 
Härjedalen under loppet av sistnämnda år återställt till den 
dansk-norske konungen i enlighet med bestämmelserna i Stet- 
tinerfreden 1570, genom vilka Jämtlands gamla samband med 
Uppsala ärkestift likaledes upplöstes.

För en kort tid omtalas vid sidan av landskapsfogden bland 
de jämtska lapparne en särskild uppbördsman (F. 262), som 
insänt räkenskaper för åren 1568—69.

Även i Härjedalen blef 15642 ett särskilt fögderi inrättat 
under en fogde, som kvarsatt också följande år. Men 1566 
befinnes fogden i Hälsingland hava redogjort jämväl för först
nämnda landskap, och så blev sedan i enlighet med k. brevet 
den 22 april 1567 förhållandet under hela den återstående 
tiden av den svenska invasionen.3 Ännu på våren 1571 inle
vererades till Stockholms slott ett parti skinnvaror från Härje
dalen, och ehuru någon fullständig räkenskap för sagda år ej 
avgivits för denna landsända, blev detta föremål för revisions- 
anmärkning i kammaren, vilket synes utvisa, att verklig upp
börd där ägt rum även efter fredens avslutande.4 Hela om
rådet säges på 1560-talet hava bestått av endast två socknar, 
Sveg och Lillherrdal, samt ett kapellag, Öfre Högdal. Hetta 
får sin förklaring därav, att Hede socken låg platt öde (jfr 
s. 313, n.2), och att Älfros’ kapell, som omtalas i början av 1600- 
talet, ännu ej avskilts från Svegs modersocken. Huvud
skatten utgick här i skinnvaror efter ett säreget mantal, näm
ligen ej blott av varje bonde, utan även av bondesöner, som 
uppnått femton års ålder, samt av ålderstigna ock husmän.

1 Ännu i 'mars 1571 levererades ett parti skinnvaror, varibland åtskilliga 
älgbudar, från Jämtland till Stockholms slott.

2 Att Arvid Svensson haft uppbörd i Härjedalen redan 1564, framgår dels 
av B.KB., dels av ett ännu bevarat tionderegister.

3 I Norrlands register saknas för 1567 ursprunglig uppgift om någon inlevere
rad räkenskap för Härjedalen. Att en sådan dock funnits, framgår därav, att den 
är antecknad i Västmanl. register under 1567: N. 11. Saken förklaras lätt 
som ett misstag, föranlett därav att man trott namnformen »Herrdalarne» hava 
med Dalarne att skaffa. Jfr ibid. 1565: N. 17. Yärre är, att fogden 1567 
uppgives hava hetat Mats Nilsson, men att denne'är ingen annan än Hälsinge
fogden Mats Mikaelsson, som också redogjort för såväl 1566 som 1568, fram
går av dennes räkenskap för Hälsingland, i vilken ett tionderegister för Härje
dalen ännu finnes inhäftat, ehuru huvudräkenskapen för denna del av hans 
fögderi ej finnes kvar.

4 I Norrl. handl. 1571: N. 5 är antecknat, att sagda år av Härjedalen 
uppbars, »förrän de norske kände Herdalarne ifrån Sveriges krona, två goda 
mårdar, en saköresbäver, nitton hermeliner samt tre timmer och fyra stycken 
gråverk».
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Hock kunde skinnen lösas efter viss taxa.1 Uppbördens värde 
minskades till följd av att befolkningen, som i och för sig 
var ganska fåtalig, under krigsåren i stor utsträckning stack 
sig undan till Norge.2

Både Jämtland och Härjedalen skulle före periodens slut 
ännu en gång tillfälligtvis ställas under svensk förvaltning. 
Hetta skedde under den danska fejden 1611—13, i vars första 
år de nämnda landskapen ockuperades och på vanligt manér 
ålades att betala skatten till den svenska kronan. Henna gång 
var den tillsatte fogden gemensam för båda provinserna. Han 
har avgivit räkenskap för 1611 och var således redan då i 
full tjänsteutövning, ehuru hans fullmakt är daterad först 
den 21 maj 1612. Sistnämnda år blev det sista av hans 
verksamhet. Som bekant återställdes erövringen till Hanmark 
genom freden i Knäröd, som slöts den 13 jan. 1613.

Fogdar hava varit: a) dels i Jämtland (1564—71), dels i 
Jämtland och Härjedalen gemensamt (1611—12):
Anders Björnsson, utn. 1563 -f$
Jon J o n s s o n .........................................................................  1564—f  1569
Sven Birgersson.......................................................................... 1570
Per L a r s s o n ..............................................................................  1571
Jakob Olofsson Burman . . .  ......................................... 1611— 1612

b) i Jämtlands lappmark:
Clemet Månsson.........................................................................  1568— 1569

c) i Härjedalen:
Arvid Svensson .......................................................................... 1564— 1565
Mats Mikaelsson (jfr F. 2 5 8 ) ................................ “ . . . 1566— 1568
Hans Garp (jfr F. 2 5 8 ) .......................................................  1569— 1571

IV. Medelpad.

Enligt Styffe räknades under medeltiden till Medelpad Hägg- 
dångers socken, som likvisst redan på 1540-talet hörde till

1 Av bonden själv och varje femton års son eller dräng, som bodde i bon
dens gård, erlades åtta gråverk eller 2 öre och 16 penningar; de bondesöner, 
som voro i det femtonde året, men ej fyllt detta åldersmått, fingo utgöra hälften, 
medan de yngre voro fria. Gamla och oföra vare sig män eller kvinnor samt 
husmän avfordrades ett gråskinn,, som kallades »fredeskinn».

2 Åren 1566 och 1570 var mantalet resp. 156 och 137 skattebönder, 54 och 
38 hemmasöner eller drängar, 14 och 22 dylika i femtonårsåldern, 15 och 21 
oföra personer samt 19 och 14 husmän. Siffrorna av 1566 voro emellertid även 
de lägre än föregående års, hvilket i Norrl. handl. 1566: N. 13 säges hava be
rott därpå, att hela Hede socken (48 bönder) samt ett antal bönder i Sveg (14) 
och Lillherrdal (5) eller tillsammans 67 skattebönder rymt till Norge. En 
bonde i Sveg hade dessutom avrättats.

f

F. 261.
(Tab. 4 9 -51 .)

F. 262. 

F. 263.
(Tab. 49.)
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Ångermanland, och sedan alltjämt'utgjort en del av sistnämnda 
landskap. Eljest hade Medelpad redan före reformationen i 
stort sett samma omfattning som nu (rågångsregleringar att 
förtiga, vilka visserligen här varit föremål för såväl lång
variga som svårlösta tvister), och även antalet socknar har 
bibehållit sig så gott som lika. Dock voro pastoraten förr 
flera än de sedan blivit genom vissa kyrkors nedflyttning till 
annex, ehuru å andra sidan exempel ej saknas på en motsatt 
utveckling.

Från hela landskapet utgjordes på 1520-talet stadgeskatt, 
som belöpte sig till 300 mark i ett för allt.1 I slutet 
av det följande årtiondet klagade emellertid konungen över 
den långsamhet, varmed denna summa åvägabragtes, så att 
den icke stod till fogdens rådighet förrän inemot jul. Sam
tidigt krävde han allmogens hjälp till åstadkommandet av*»ett 
redligt, visst och klart mantal», och detta gav uppslaget till den 
nya skattläggning, som kom till stånd 1540 och var grundad 
på jordetalet. Enligt denna skulle från och med 1541 huvud
skatten utgöras »efter måltal, så att där skattas årligen af hvart 
mål fyra penningar; och är hvart mål så stort som ett spanne- 
land eller att uti hvart mål äro 32 stänger både uti längden 
och bredden, och hvar stång är sju alnar lång».2 Dessa »mål 
i åker» voro sagda år över hela Medelpad 19,508, ‘och skatte
beloppet blev således betydligt förhöjt eller från de ovan
nämnda 300 till något mera än 406 mark.3 På ett fullt hem- 
mansmantal räknades alltsedan 1602 (k. brevet den 29 okt. s. å.) 
48 mål.

På 1520-talet var Medelpad förlänt till S taffan  Sasse, som 
miste detta landskap 1534, då det lades under fogden i Ånger
manland (F. 265). Först på hösten 1551 fick Medelpad sin 
egen befallningsman, en tjänst som sedan oavbrutet tillsattes 
ända till arrendetidens början, utan att någon som helst

1 Undervisning om rikets ränta 1530— 1533 (Hist. handl. 11:1), s. 23. Jfr 
Uppl. handl. 1539: N. 5, s. 249.

2 Citatet, som är hämtat ur Jakob Holsts räkenskap, lider som synes av 
ganska stor svårfattlighet. Också torde det ej kunna tagas efter orden, efter
som i så fall ett mål i Medelpad skulle varit långt större än motsvarande 
mått i Hälsingland. Man torde därför komma sanningen närmast, om man 
antager, att i båda landskapen målet utgjorde ungefär ett fjärdedels tunnland, 
vilket kan anses motsvara textens »spanneland». Se härom närmare L. B. 
F alkman, Om mått och vigt, D. 1 (1884) s. 259; samt Thulin, Om mantalet 
1 (1890): s. 79 ff.

8 Skatteboken av Medelpad pro anno 1543 är tryckt av Johan Nordlander 
i Norrländska samlingar 4 (1896).
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förändring skedde med distriktets omfång. Detta ovanliga 
förhållande framstår än bjärtare, emedan icke heller några 
större förläningar förryckte fogdens makt över uppbörden.
Men genom en överenskommelse, som är daterad den 6 augusti 
1622, avtalades, att Söderhamns faktori skulle för ej utsatt 
tid tillgodonjuta hela den årliga räntan mot det att där- 
varande faktor, som vid denna tid var förutvarande fogden 
inom provinsen Karl Olofsson, skulle hålla kronan skades
lös för dess värde, som då beräknades till 7,195: 31V2 daler. 
Uppgörelsen med Karl Olofsson prolongerades den 18 april 
1623 (kammarregistr.), men genom ett nytt kontrakt av den 
30 april 1625 överläts arrendet på två år till Hans Jönsson 
och Nils Tomasson mot ett årligt arrendebelopp av 6,572: 21: 1 
daler. Detta betydde dock i själva verket endast en förläng
ning av det äldre avtalet, ty av de båda tillträdande arren- 
datorerna var den sistnämnde samtidigt föreståndare för Söder  ̂
hamns faktori, i vilken egenskap han efterträtt Karl Olofs
son, och även den förre tillhörde samma företags ledning, Båda 
hade också redan 1624 svarat för Medelpads arrende i Karl 
Olofssons ställe. Men innan deras egen kontraktstid utgått, 
kom 3 aug. 1626 en ny överenskommelse till stånd, varigenom 
Nils Tomasson på lika villkor som förut blev ensam arrendator 
för de nästföljande tre åren. I hans ställe inträdde dock 
Amund Jöransson redan den 15 november 1628, och ehuru 
hans arrendetid ursprungligen fastställts till tre år, satt icke 
heller denne kvar hela den stipulerade tiden. Redan 1629 be- 
finnes nämligen förre fogden Axel Kristoffersson hava svarat 
för uppbörden från landskapet, som således då låg omedelbart 
under kronoförvaltningen. Genom ännu ett nytt kontrakt, 
daterat den 5 mars 1630, förpåktades slutligen Medelpad på 
likaledes tre år till kopparbergsmännen, som på ort och ställe 
företräddes av Lars Mikaelsson och konsorter. Fogdarne (resp 
arrendatorerna) i Medelpad, som åtminstone tidvis voro bosatta 
på Kungsnäs i Selångers socken, hava efter 1551 varit föl
jande:
Joen Larsson, utn. 1551 § ..................................................  1552— 1556 F . 264.
Peder Bengtsson, utn. 1556 ........................................................  1556(Tab. 49—51.)
Hans Berg, utn. 1556 .......................................................  1557— 1563
Knut Andersson, avsatt 1565 2e3 .........................................  1564— 1565
Hans B e r g ......................................................................... ånyo 1565— 1569
Peder E rik sson ..........................................................................  1570— 1585
Peder G regersson .....................................................................  1586— 1596
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Lars Mikaelsson U rvä d er.......................................................  1598— 1604
Peder M å n sson .......................................................................... 1605
Lars Mikaelsson U rvä d er......................................... ånyo 1606— f  1610
Karl Olofsson [Burman] (jfr F. 2 6 0 ) ................................  1611— 1613
Axel Kristoffersson (jfr F. 2 6 5 ) ................................  1614— 1620
Jöns Olofsson.............................................   1621
Karl Olofsson ( a r r . ) ....................................................... ånyo 1622— 1623
Hans Jönsson ) f .......................................................  1624— 1625
Nils Tomasson j (arr-' | .......................................................  1624— 1627
Amund Jöransson ( a r r . ) .......................................................  1628
Axel Kristoffersson............................................................ånyo 1629
Lars Mikaelsson m. fl. ( a r r . ) ..............................................  1630

V. Ångermanland.

Under medeltiden funnos i Ångermanland 36 kyrksocknar,1 
fördelade på 16 gäll. Av de förra namnes i 1500-talets mitt 
ej längre Froghi, vars belägenhet är oviss,2 men två andra 
hade tillkommit, nämligen dels Stigsjö, som ntbrutits från 
Säbrå, dels Häggdånger, som tidigare räknats till Medelpad. 
Antalet socknar var således en mera än förut och förblev 
sedan lika under hela 1500-talet. De nybildningar, som där
efter förekommit, härröra till det mesta från tiden efter 1700 och 
stå i ett flertal fall i samband med den inom provinsen bedrivna 
bruksrörelsen (Graninge, Yästanå, Gålsjö och Gideå). Av de 
under 1800-talet nytillkomna pastoraten tillhörde Skorped, som 
bildade kapellag 1775, före 1869 Siden sjö gäll, Björna och Mo 
utbrötos på 1820-talet från Själevad, och vad beträffar Tåsjö 
och Bodum, utgjorde dessas områden före 1835 delar av Ram
sele och dennas annexförsamling Fjällsjö. Landskapsgränsen 
har givetvis icke undergått någon förskjutning genom det 
administrativa förfogande, varigenom Nordmalings tingslag 
1810 överflyttades till Västerbottens län. Under den period, 
varmed vi sysselsätta oss, hörde också det likanämnda pasto
ratet tillsammans med övriga socknar till det gemensamma 
fögderi, som bildades av hela landskapet. Den uppdelning

1 Styffe, a. a., uppräknar visserligen 37 socknar, men däribland säkerligen 
oriktigt Sättna, som ej kan vara annat än den i Medelpad belägna socknen 
med samma namn, varest en kyrka fanns redan under medeltiden. Se H öjer, 
Sverige, D. 3 (1883): s. 139.

2 Styffe, a. a., påvisar, att gårdsnamnet Frök finnes såväl i Nora som i 
Styrnäs’ socknar, men på intetdera stället lär traditionen vittna om någon 
fordomtima kyrkobyggnad.
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detta varit underkastat dels i två prosterier med sju gäll i 
det ena. och nio gäll i det andra, dels rent lokalt i sunnanskog 
och nordanskog eller framman och nordan Skulberget, hade 
under 1500-talet ingen betydelse för civilförvaltningen.1

Skatten av Ångermanland utgjordes under senare delen av 
medeltiden enligt en stadga, som gjorde fördelningen av det 
en gång för alla bestämda penningbeloppet till invånarnes 
ensak. Genom konung Kristoffers brev den 8 juni 1446 hade 
emellertid skattesumman nedsatts från 680 till 500 mark, med 
förbehåfl att den vid sidan därav utgående skinnskatten in 
natura erlades såsom även tidigare varit fallet. I stort sett 
voro villkoren desamma i början av Gustaf Ls‘regering. En
ligt 1530 års undervisning om rikets ränta redovisades näm
ligen jordskatten från hela provinsen med 510 mark och 10 
öre. Därutöver omtalas blott skinnskatten och en lappskatt, 
som ävenledes utgick i skinn, samt dagsverkspenningar, vilka 
erlades av de bönder, som ej haft något arbete vid kungs
gården (i Bjärtrå). Men året förut hade likväl ångerman - 
länningarne haft sina utskickade hos konungen för att 
frambära klagomål över uppbördssättet, som de förmenade ej 
vara lika med det av ålder tillämpade. Med anledning här
av fastställdes genom k. brevet den 3 aug. 1529 den gamla 
stadgeskatten, men en ny post tillädes i s. k. hästeståndspennin- 
gar, och lösen till bestämt belopp medgavs för såväl skinnskatten 
som dagsverkspenningarne, .så att räntan från hela landskapet 
på detta sätt, bortsett från lappskatten, sprang upp till 800 
mark i ett för allt, av vilken summa hälften skulle betalas om 
sommaren och hälften om vintern. Rörande fördelningen med
delar samma brev upplysningar, som klargöra även en äldre 
tids förhållanden. Där talas nämligen om en förlikning, som 
»i förtiden» blivit gjord mellan de skattdragande »framman- 
skula och nordan skula» (jfr ovan), och som skulle hållas i 
helgd även för framtiden. De mindre jämkningar, som eljest 
blevo av nöden, emedan skatten borde fördelas efter jorde- 
talet, så att den, som hade mera jord, också skulle betala 
mera utskylder, överlämnades däremot till en nämnd av 24' 
personer.2 Den ordning, som sålunda tillskapades, räckte

1 Forssell, Sverige 1571, s. 41, påstår visserligen, att dels norra, dels södra 
prosteriet vart för sig utgjort »enotid även särskilt fögderi», men bevisningen 
saknas. Jfr nedan i texten. Rör. Ångermanlands lappmarker se F. 272.

2 Jfr Styffe, a. a., .vilken finner det sannolikt, att repartitionen av skatten 
under medeltiden företogs på provinsens landsting.
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emellertid ej längre än till 1540, då en allmän skattläggning 
företogs och uppbörden började beräknas efter det för Ånger
manland egendomliga selandtalet. Selandet var ursprung
ligen ett jordarealmått, som betecknade den åkeryta, i vilken 
kunde sås en viss mängd spannmål.1 Genom att medtaga 
även (en del av?) ängen i beräkningen, kommo skattläggnings- 
männen att fastställa ett så högt selandtal (26,507) för hela 
provinsen, .att den därpå belöpande skatten (inkl. hästestånds- 
penningarne) med ett slag uppdrevs till hälften mera än vad 
den varit sedan 1523. Däri ingingo likväl icke arbetspen
ningar och gengärdssmör, som samtidigt infördes att utgå 
efter personligt mantal eller rök, ehuru likvisst till lindrigt 
belopp (en örtug av varje besutten).2

Det är möjligt, att Ångermanland en tid i mitten av 1520- 
talet hade gemensam fogde med [en del av?] Västerbotten,3 men 
i slutet av samma årtionde utgjorde förstnämnda landskap en
samt ett fögderi, som med samma omfattning ägde bestånd, 
till dess att Markus Andersson den 6 jan. 1534 utnämndes 
till befallningsman över såväl Ångermanland som Medelpad. 
De två sistnämnda provinsernas förening bibehölls sedan till 
1551, då Medelpad fick egen fogde (F. 264) och Ångerman
land återigen blev ett självständigt förvaltningsdistrikt, vars 
omfattning förblev oförändrad till periodens slut. Några större 
förläningar omtalas icke heller inom provinsen, om man ej 
dit vill räkna, att Anders, S ig  fridsson  [Rålamb] under så 
gott som hela 1560-talet uppbar tionden av Arnäs’ socken. 
Fogden var länge bosatt på kungsgården i Bjärtrå, men 1591 
lämnades denna som vederlag åt bönderna i två byar på 
Härnön, som lagts under Härnösand. Under 1590-talets.se-

1 Enligt skatteboken för Ångermanland 1550 var denna spannmålsmängd en 
tunna råg eller korn. Falkman, a. a., s. 260 och noten 2, anser på grund av 
citat ur 1517 års landskapshandlingar att därmed menades en halv tunna och be
räknar ytmåttets storlek ligga emellan 22,4 och 16,5 kappland. Jfr Thtjlin, Om 
mantalet 1: (1890) s. 86. Som bekant betecknar selandet sedan 1602 en kameral 
enhet, varav 24 gå på ett mantal. Mot ett seland svarar alltså två mål (i Me
delpad och Hälsingland).

2 Rörande skatteförhållandena i Ångermanland se närmare dels Thulins ovan
anförda arbete, dels J. Nordlanders utredning i förordet till Norrländska 
samlingar 6 (1899).

3 Se kvittens den 23 maj 1526 för Lasse Olsson, som däri kallas fogde i 
Ångermanland och Norrbotten, och jfr Gust. I Reg., D. 4: s. 258. Den nämnda 
befallningsmannen var densamme, som den 11 juni 1525 utnämndes till fogde 
i Dalarne. Som hans efterträdare i det förstnämnda fögderi et omtalalas 1527 
Jakob Västgöte, som 1529— 31 avgivit ännu bevarade räkenskaper för ensamt 
Ångermanland. Jfr dock F. 266.
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nare hälft brukade emellertid ■ fogden avel på ägorna till en 
av ovannämnda byar på Härnön, nämligen Fågelsta, som då 
kallades kungsgård.1

Ångermanland utarrenderades jämförelsevis sent. Först 
genom kontrakt av den 5 april 1624 förpaktades landskapet 
för tre år till förre fogden Anders Bröms och Clas Nilsson 
mot en avgäld av 5,176: 13: 9 daler. Redan efter två år 
gjordes emellertid en ny överenskommelse den-2 maj 1626 
om arrendets övertagande av borgmästare och råd i Härnö
sand, på vilkas vägnar Mikael Nilsson Dombeck och Abraham 
Pedersson avgivit 1627 års räkenskap. Sedan denna mera ovan
liga anordning upphört på sommaren 1628, antogs faktorn 
Erik Larsson till arrendator den 6 nov. s. å. för ej utsatt 
tid, som emellertid ej torde varit lång, ty redan 1629 möter 
ett nytt namn, Mats Matsson, som torde tillhört en vanlig 
fogde. Denne kvarsatt till 1631, då kopparbergsmännen även 
här fingo uppbörden om händer enligt ett kontrakt av den 8 
juni 1631, som utvisar, att deras substitut i orten hette Da
niel Karlsson och att åtmintone (fen ursprungliga arrende
tiden var avsedd att räcka två år.

Fogdar i Ångermanland (jämte dels Västerbotten på 1520- 
talet, dels Medelpad 1534—51) hava varit:

Lasse Olsson (jfr F. 2 4 5 ) .......................
Jakob V ä s t g ö t e .........................................
Bengt Joensson, utn. 1530 f§ . . • • 
Markus Andersson, utn. 1534 f  . . .
Jakob Holst, utn. 1540 u. d....................
Kettil Nilsson [Böllja] (jfr F. 104) . . 
Hans Knutsson Fordell, utn. 1551 330 .
Nils Ottosson [Hästhufvud].......................
Olof E rik sson ..............................................
Anders Sigfridsson [Rålamb], utn. 1556
Knjut A ndersson .........................................
Joen Eriksson, tilltr. 1561 L2 . . . .
Hans A ndersson.........................................
Peder Ersson ..............................................
Olof Persson ..............................................
Måns Clemetsson [Oliveblad], utn. 1595
Nils B e n g ts s o n .........................................
Birger O lo fs s o n .........................................
Jöns A n d ersson .........................................

1 525  F. 265.
. 1 5 2 7 — 1530  (Tab. 49— 51.)

. 1 5 3 1 [— 1 5 3 3 ]
. 1 5 3 4 — 1540  
. 1 5 4 1 — 1546  
. 1 5 4 7 — 1551  
. 1 5 5 1 — 1552  
. 1 5 5 3 — 1554  
. 1 5 5 5 — 1556  
. 1 5 5 7 — 1558  
. 1 5 5 9 — 1561  
. 1 5 6 1 — 1563  
1 5 6 4 — f  1 58 6  

1 586  
. 1 5 8 7 — 1594  
. 1 5 9 5 — 1597  
. 1 5 9 8 — 1604  
. 1 6 0 4 — 1 605  
. 1 6 0 6 — 1611

j 1 Jfr kammarregistr. den 6 dec. 1612: Till Jöns Andersson om Härnösands 
ladugårds nedläggande.



320 Fögderiindelningen i Norrland.

Axel Kristoffersson (jfr F. 264) 
Anders Eriksson Bröms, utn. 1613
Axel Kristoffersson............................
Anders Eriksson Bröms) ,
Clas Nilsson j (arr-) • •
Mikael Nilsson Dombeck 1 . 
Abraham Pedersson J (.arr0  •
Erik Larsson ( a r r . ) .......................
Mats M atsson .....................................

15
6

. . . 1612 

. . . 1613— 1620 
. ånyo 1621— 1623

. . . 1624— 1626

. . . 1626— 1627

. . . 1628 

. . . 1629— 1630

VI. Västerbotten.

Landskapet i Kustlandet runt den ovanom Kvarken belägna delen av JBott-
aiimänhet och niska viken kallades i äldre tid med ett gemensamt namn Norr- 

ct) TT in ft di-strikt. botten. Befallningsmannen i dessa trakter, som först sent hade 
fått en bofast befolkning, var också länge gemensam för såväl 
den västra som den östra strandbygden och bodde då på 
Korsholm i det nuvarande Österbotten. Blott i kyrkligt hän
seende var en viss gränsskillnad uppdragen mellan landets 
båda hälfter, i det att -ärkebiskopen i Uppsala, som för sitt 
stift gjorde anspråk på landet ända till Ule älv, obestritt 
utövade den andliga uppsikten över åtminstone större delen av 
detta område, medan Abo stift å andra sidan sträckte sig till 
den gräns, där den förres myndighet slutade. Denna obestäm
da råskillnad låg också till grund för den uppgörelse, vari
genom en administrativ uppdelning kom till stånd på 1440- 
talet.1 Det är först efter denna tid, som namnet Västerbot
ten kunnat påträffas, men samtidigt var landskapskaraktären 
fullt utbildad, och provinsen ägde sedan samma enhet som 
övriga norrländska landskap. BLärmed har dock ingenting 
sagts om avgränsningen till kringliggande landamären, som 
ännu under 1500-talet var dels alldeles obestämd (mot lapp
markerna), dels i söder underkastad mindre rubbningar2, dels 
även i norr sträckte sig utöver den nuvarande riksgränsen, 
sådan denna fastställdes 1809. Om man emellertid fasthåller, 
att Västerbotten bestod av vissa kyrksocknar, vilkas ut-

1 Enligt den i Brings Handl. och påminnelser i svenska hist., D. 2: s. 223, 
intagna förlikningen mellan Kristiern Nilsson [Vase] och Karl Knutsson [Bonde] 
av den 10 okt. 1441o skulle den förre i fjorton år behålla den del av Kors- 
holms län, som låg i Abo biskopsdöme.

2 Rörande tre byars i Nordmalings kyrksocken ^förläggning till södra Väster
bottens fögderi före 1572, då de återlades till Ångermanlands fogdedistrikt, 
se G. Huss, Undersökning öfver folkmängd, åkerbruk och boskapsskötsel i 
landskapet Västerbotten åren 1540— 1571 (Upsala 1902), s. 3 f.
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sträckning inåt landet visserligen var beroende av den fram
skridande odlingen, men i .längdriktningen gent emot varandra 
redan tidigt var noga bestämd, blir det lättare att också 
klargöra hela Västerbottens omfattning. Man finner då, att 
gränsen mot Österbotten gick, där sockenrågången uppdragits 
mellan Torne och Kemj. socknar och alltså ungefär mitt emel
lan de likanämnda älvarne.1 Innanför kustsocknarne vidtogo 
lappmarkerna, men därvid är att märka, hurusom de förra voro 
endast åtta till antalet (Ume, Bygde, Löfånger, Skellefte, Pite, 
Lule, Kalix och Torne, som före 1530 var ett kapell, benämnt 
Särkilaks) och således var för sig utbredde sig över betydligt 
större delar av kuststräckan än socknarne med motsvarande 
namn nu omfatta. De talrika nybildningar, som sedan dess 
ägt rum (pastoratens antal i det nuvarande Västerbotten 
utgör omkring det fyrdubbla, oavsett ett avsevärt antal .an
nex), hava emellertid icke blott uppstått inom de gamla 
sockengränserna, utan även innanför dessa, och därigenom 
hava lappmarkerna skjutits tillbaka till de gränslinjer, som 
numera utmärka skillnaden gent emot Lappland. Denna 
utveckling började emellertid först under det sjuttonde seklet, 
och före 1630 hade endast två nya socknar bildats, om man 
undantager ^grundläggningen av de fyra städer, som fingo 
sina privilegier under periodens sista årtionde.2 Den ena av 
de förstnämnda var Burträsk, som omkring 1600 bildades av 
byar inom Skellefte, Löfånger och Bygde. Den andra upp
stod genom delning av Torne vidsträckta pastorat, inom vil
ket ett nytt gäll uppstod 1618, som fick namnet Neder-Torne 
i motsats mot den gamla moderförsamlingen, som från samma 
tid började kallas Över-Torne. Inom vissa av de gamla 
kyrksocknarne kunna ännu ganska sent på 1500-talet påvisas 
spår av en indelning i fjärdingar (Lule) eller tredingar (Ume).3

Huvudskatten i Västerbotten utgjordes av ålder dels om 
sommaren i penningar efter jordetalet, dels om vintern i skinn

1 Huss, a. a., s. 8, noten 2: »Den gamla gränsen mot Österbotten gick så
ledes från Kakamajokis utlopp strax norr om Kemi älf i nordlig riktniDg, 
följde sedan Airiselkäs skogiga bergås mot nordost, tills under polkretsen båda 
böjde af mot norr och nordväst till Ballastunturi. Härifrån löpte gränslinjen 
snett in mot Muonio älf, mötande den svenska lappmarksgränsen.»

2 Rörande tidigare planer att i Västerbotten anlägga köpstäder, se A. Hulphers, 
Samlingnr til en beskrifning öfwer Norrland, Sami. 5, Bd 2 (1797): s. 4 ff.

3 F orssell, Sverige 1571, s. 36 f., varest socknarnes utsträckning är angi
ven genom uppräkning av bynamnen. Jfr A. Svabs karta (1795), som ingår 
i det Hermelihska kartverket.

4

21— 182356. Meddel. från Riksarkivet 2: 6. Almquist. Lokalförvaltningen, D. 2.
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efter det s. k. bågamantalet. Det sistnämnda omfattade ej blott 
hemmansägarne, utan även desses söner och mågar, i den mån 
de »brukade skogen». I stället för skinn in natura (grå
verk) betalades ett halvt öre av varje skattdragande, som så
dant Önskade, eller som ej förmått avlämna fullgod vara.1 
Grunden för sommarskattens utgörande ändrades till följd 
av den 1540 påbjudna skattläggningen, och därefter utkräv
des fyra penningar dels av skellandet, av vilka det gick 
fyra på ett spannland och 32 på ett pundland, dels av 
ängslandet. Vid sidan härav omtalas även markland, varmed 
menades åtta skelland, och öresland, som var lika med ett 
skelland. Hörande den verkliga storleken av dessa åkeryt- 
mått äger man ingen säker upplysning, men i 1549 års räken
skaper uppgives, att ett markland var så stort, att man där
på sådde två spann korn eller fick åtta lass hö.2 Då hade 
emellertid en ny • skattläggning ägt rum (1547), enligt vilken 
varj'e by inom faställda rå och rör var lagd i mark- och 
öresland, och de gamla förut jämsides använda betecknings- 
sätten upphörde småningom.3

Västerbotten bildade ända in i 1550-talets förra hälft ett 
enda fögderi (F. 266), till vilket även samtliga lappmarker 
hörde före samma tid och en del av dem även senäre (jfr nedan 
s. 338). Aren 1554 och 1555 fingo emellertid de sistnämnda egna 
fogdar, och även det egentliga Västerbotten blev 1556 föremål 
för en delning, som likväl under de närmaste åren företedde 
växlande former. Sagda år utbrötos till att börja med Pite, 
Lule, Kalix och Torne socknar, som då bildade ett eget fog
dedistrikt (F. 270), vilket två år senare i sin tur delades ge
nom frånskiljandet av Kalix och Torne socknar (F. 271). De 
sistnämnda återförenades * dock 1562 med Pite och Lule, och 
fögderiet bestod därefter ånyo av de fyra norra socknarne, 
till dess att det upplöstes efter 1565 (se nedan, s. 323). Det 
ursprungliga fogdedistriktet var alltså 1556 inskränkt till’ de 
fyra södra socknarne, men även dessa delades samma år på två

1 »Thet gåår så till, ath enär skattaskinnen äro icke gilld, thå tagx J. öre för 
hvart skin, som icke gilldt är.» Foughternes rekenskaper 1529— 33, fol. 193.

2 Av undervisningen i Norrl. handl. 1602: N. 7 framgår, att marklandet då 
användes även som ett geometriskt ytmått, som innehöll 9,800 kvadratalnar 
eller ett tunnland.

8 Norrländska saml., H. 6, s. 272; F alkman, a. a., s. 260; T hulin, a. a., s. 
90 ff. Likheten emellan Västerbottens bågamantal och mantalet i Härjedalen 
(se ovan s. 312) tyckes utvisa en gemensamhet i ursprung mellan dessa båda 
skatteenheter. ' ,
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fögderier, sedan en särskild fogde blivit kallad att omhänder- 
hava uppbörden i Löfånger och Skellefte (F. 268). Hans 
efterträdare fick 1558 befallningen även i Bygde socken och 
uppbar dessutom lappskatten i Ume och Ångermanlands lapp
marker. Med samma utsträckning ägde sedan detta fögderi 
bestånd till 1562, då det upphörde. Av det ovan sagda fram
går, att fogden i Ume, som 1556 ännu innehade hela den 
södra hälften av landskapet, året därpå fick sitt område in
skränkt till Ume och Bygde, varjämte han dock då tillfälligt
vis redogjorde jämväl för närmast belägna lappmarker. Men 
1558 hade han kvar blott Ume socken, som under Gustaf I:s 
återstående regeringstid bildade ett distrikt för sig (F. 266). 
Under Erik X IV  gick utvecklingen här som annorstädes i 
motsatt riktning, och 1562 började indragningen av de under 
dét föregående årtiondet tillskapade nya fogdetjänsterna. 
Detta år blev nämligen fogden i Ume redovisningsskyldig för 
hela södra Västerbotten, och 1566 sammanslogs åter hela land
skapets samtliga socknar till ett enda fögderi (F. 266), till 
vilket då också hörde dels Ume, dels Ångermanlands lappmarker. 
Den sistnämnda frånskildes 1568, men ditlades åter 1576, för 
att längre fram vissa år (jämte Ume lappmark) hava egen 
redogörare (F. 272). Men i övrigt behöll distriktet sin om
fattning ända till 1607, då Västerbotten ännu en gång delades 
i två fögderier (F. 266 och F. 270), vilkas gränser samman- 
föllo med norra och södra prosteriernas o6h således vartdera 
omfattade fyra av de gamla socknarne. För det södra distrik
tets vidkommande hade dock Burträsks »nysocken» tillkommit. 
När sedan från 1612 landskapet i sin helhet ånyo bildade ett enda 
fogdedistrikt (se kammarens fullmakt den 6 mars 1612 för den 
dittillsvarande fogden i norra prosteriet, Evert Eriksson, att 
utöva befallningen jämväl i det södra), visar det sig, att detta 
hade samband med att flera större förläningar, som annars 
voro sällsynta i Norrland, utdelats i södra Västerbotten. He
dan dessförinnan hade överste B altzar B äck på grund av 
k. brevet den 31 oktober 1610 fått Burträsks socken (»i Skel
lefte gäll»), som han dock 1612 miste i samband med en mot 
honom då anhängiggjord process. Men genom k. brevet den 
8 maj 1611 (konfirmerat den 12 juli 1612) fick H einhold 
Taube Skellefte socken, som hans änka till följd av k. brevet 
den 29 juni 1615 (jfr kammarens brev den 24 mars 1614) fick be
hålla för ytterligare ett år, och genom k. brevet den 9 jan.
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1612 sattes Löfångers socken i pant hos E vert H orn-för 
gjorda försträckningar. Ehuru denna abalienation ej avkor
tas de närmast följande två åren, befinnes pantinnehavarens 
änka, M argareta Eincke, i enlighet med kammarrådets brev 
den 26 april 1615 innehaft samma område även åren 1615—19.

Genom arrendeavtalen på 1620-talet, som dock i denna av
lägsna landsända kommo till stånd först jämförelsevis sent, 
minskades småningom det förra landskapsfögderiet, som för en 
tid delades på ej mindre än fem olika förvaltningsdistriktj 
vilka slutligen alla genom sammanslagningar åter uppgingo i 
större uppbördsområden. Ännu 1623 hade fogden kvar hela 
provinsen utom Torne och Kalix socknar (jfr F. 271), men 
det följande året delades återstoden i fyra arrendpdistrikt (F. 
266 och 268—70). Det sydligaste av dessa (F. 266), vilket 
kan betraktas som en direkt fortsättning av det forna större 
fögderiet, omfattade Ume, Bygde, Skellefte och Burträsks 
socknar. Dessa förpaktades nämligen den 31 mars 1624 till f. d. 
landskapsfogden Joen Joensson mot en.avgäld av 1,995:2 5 V3 
daler. Kontraktet lydde ursprungligen på tre år, men det 
förlängdes den 21 juli 1627 på ytterligare två år, ehuru di
striktet då var inskränkt till endast Ume och Bygde gäll, 
sedan återstoden av området lagts under arrendatorn av Pite 
distrikt (F. 269). Men 1629 befinnes samme man ej blott 
återfått nämnda gäll, utan han svarade då även för Löfån
gers socken, som 'dittills utgjort ett förpaktningsområde för 
sig (F. 268), och han innehade således då hela södra proste- 
riet. Hans ställning hade emellertid under tiden förändrats. 
Det arrendeavtal, som han ingått med kronan, bröts nämligen 
genom det nya kontrakt, daterat den 26 april 1628, varige
nom uppbörden i hela såväl Yäster- som Österbotten överläts till 
den även på andra håll verksamme handlanden och rådman
nen Peter Grönberg i Stockholm, som' slutligen blev svensk 
kommissarie i Hamburg och för sina förtjänster hugnades med 
adelskap. Det var också för dennes räkning Joen Joensson 
1628 var uppbördsman inom sitt förra distrikt. Men efter 
sagda års slut är ej längre tal om Grönbergs arrende eller 
någon som helst förpaktning vare sig här eller i övriga delar 
av landskapet, och Joen Joensson var således under 1629 helt 
enkelt kronans fogde i södra prosteriet. Han efterträddes av 
Peder Andersson, som likaledes tidigare varit verksam som
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arrendator, men som 1630 redovisade uppbörden från hela 
landskapet direkt till kronan.

Fogdar och arrendatorer i Västerbotten (resp. dess sydli
gaste uppbördsområde) hava varit:
Jöran Helsing (jfr F. 2 7 8 ) ..................................................  1525
Olof Joensson, utn. 1526 ^ ................................................... 1526— 1531
Mikael Ålänning, utn. 1536 | ................................................ 1536— 1543
Nils L y d e r s s o n .........................................................................  1544
Jöns H åkansson.........................................................................  1545— 1554
Lars Olofsson [B jörn ra m ].......................................................  1555— 1556
Arendt Bagge, utn. 1556
Jöns Svensson (jfr F. 2 6 8 ) ................................................... 1557
Nils O lsson ................................................................................... 1558— 1565
Lars J o n s s o n ..............................................................................  1566— 1574
Olof H e l s in g ..............................................................................  1575— 1578
Bertil Matsson ......................................................................... 1579— 1581
Lars J o n s s o n .......................................................  ånyo 1582— 1584
Peder H å rd ......................................................................... ■ . 1585— 1587
Karl N i l s s o n ................................................................................1587— 1591
Östen N ilsson ..............................................................................  1592— 1594
M:r Didrik Persson [Ruuth], utn. 1594 ]| . . . . .  . 1595— 1598
Johan Bengtsson.........................................................................  1599
M:r Didrik Persson [Ruuth] .....................................ånyo 1600— 1601
Arvid H e n r ik sso n .....................................................................  1602— 1611
Evert Eriksson, utn. 1612 § (jfr F. 2 7 0 ) .......................  1612— 1613
Abraham Staffansson....................................................... ....  . 1614— 1618
Joen Joensson.....................................................................• . . 1619— 1621
Reinhold [Johansson] Steger1 ..................................................  1622— 1624
Joen Joensson (arr. 1624— 1 6 2 7 ) ....................... ....  ånyo,1624— 1629
Peder Andersson.......................................................................... 1630

F . 266.
(Tab. 49— 50 

och 52.1

t

Västerbottens splittring i flera fögderier på 1550-talet stod b) Ume och 

utan tvivel i samband med upprättandet av de avelsgårdar, Lule gårdar' 
som då till följd av kungligt maktbud kommo till stånd och 
för en tid blevo medelpunkter för de olika distrikten. Av 
dessa var Ume gård den äldsta och den enda, som för en 
kort tid stod under särskild förvaltning (F. 267). Den date- E. 267. 
rar sig från början av år 1557, då den sköttes av en gårds- (Tat)- 49-) 
fogde vid namn Joen Amundsson, som emellertid kallas f. d. 
fogde redan i det kvitto, som han den 24 nov. s. å. emot- 
tog på sin uppbörd. Gården blev därefter säte för fogden i Ume 
socken (F. 266), men genom k. brevet den 12 juni 1566 för
ordnades om avelns nedläggande, som också gick i verkstäl-

1 Kammarregistr. den 1 febr. 1622: Till Chr. Wernstedt att taga revers av 
två fogdar [Daniel Vulfsson i södra Österbotten och Reinhold Steger i Väster
botten].
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c) Löfångers 
distrikt.

F. 268.
(Tab. 49 ock 

52.)
d) Pite di

strikt.

lighet under den närmast efterföljande tiden.1 Men ett eller 
flera av de hemman, som ingått i gården och vilkas övergång 
i kronans ägo härrörde från ett byte med fogden Lasse Olsson 
[Björnram] i juni 1556,2 tjänade även senare till boställe åt 
befallningsmannen inom orten, som likvisst då brukade jorden 
för egen räkning:

Kortare varaktighet och mindre betydelse hade Lule gård, 
som började drivas 1558, men nedlades i 1560-talets förra hälft. 
Den sköttes hela denna tid av fogden i kringliggande distrikt 
(F. 270 och 271) och har således ej givit anledning till någon 
särförvaltning. Ägorna voro tagna från prästgården i Lule 
socken, och de återgingo till sitt förra bruk, när de ej längre 
behövdes för kronans räkning.3

Det ovan (s. 323) omnämnda fögderi (F. 268), som 1556 bil
dades av L öfångers m. fl. socknar, och som i redan omtalad 
utsträckning ägde bestånd till 1562, kan anses hava återupprät
tats den 10 febr. 1624, då Löfångers socken förpaktades för 
ej utsatt tid till borgaren i Ume nyanlagda stad, Peder Lars
son, som i årligt arrende skulle betala 689: i : 15 daler. Denne, 
som för likaledes obestämd tid fick prolongation den 12 okt. 
1626, har avlämnat räkenskaper för åren 1624—27. Han kvarsatt 
emellertid icke följande år, för vilket tillförlitlig uppgift om för
valtningen saknas,4 och 1629 ingick Löfånger i Joen Joenssons 
redovisning för huvudfögderiet (F. 266). Redogörare för di
striktet under de två perioder, då detta således utgjort sär
skilt uppbördsområde, hava varit följande:
Nils Håkansson, utn. 1556 J ..............................................  1557
Jöns Svensson (jfr F. 2 6 6 ) ...................................................  1558— 1561
Peder Larsson ( a r r . ) ................................................................  1624— 1627

Pite socken tillhörde i regel samma förvaltningsområde som 
Lule (jfr F. 270). Endast under arrendetiden bildade den ett 
fullt självständigt distrikt, sedan Abraham Staffansson och 
Clemet Öndesson den 2 mars 1624 fått sig tillerkänd rätten 
att för en tid av tre år där indriva skatterna mot ett år-

1 Den sista räkenskapen, vari Ume gård omnämnes, är Norrl. bandi. 1568: N. 7.
2 Gust. I Reg. D. 26 (1911): s. 364. Det var i vederlag för därvid avstådda 

gårdar, som Lars Olsson bekom Norrala kungsgård (se ovan s. 307).
3 Om »Lula ocb Umo gårdar» se J. Nordlanders detaljerade skildring i 

Norrl. saml., H. 6: s. 333— 345, ‘ocb jfr Htrss, a. a., s. 75 f.
4 I 1628 års landsbok kallas redogöraren Peder Andersson, och ban skulle 

således varit densamme, som samtidigt arrenderade Torne distrikt (F. 271) ocb 
sedermera (1630) blev landsfogde. Jag påminner om, att distriktet 1628 ingick 
i Peter Grönbergs förut omnämnda stora arrende.
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1624— 1625

1626— 1628

ligt arrende av 1,246: i o daler. Deras efterträdare blevo till 
följd av en ny uppgörelse, daterad den 3 okt. 1626, Evert 
Eriksson och Olof Jonsson jämte konsorter, vilka redan dess
förinnan eller den 21 april s. å. ingått kontrakt med kronan 
rörande förpaktning jämväl av Skellefte gäll (med Burträsk), 
vilket således sammanslogs med Pite. Denna förening räckte 
likväl ej längre än till 1629, då Skellefte uppgick i huvud
fögderiet (F. 266), men Pite ånyo lades under fogden i Lule 
(F. 270). Arrendatorer av Pite (och Skellefte) socknar under, 
nämnda år voro således:
Abraham Staffanssonl
Clemet Öndesson J .......................................................
Evert Eriksson 1
Olof Jonsson m. f l . J .......................• ............................

Efter vad ovan (s. 322) visats, delades det fögderi, som 
1556 bildats av Västerbottens norra hälft, 1558 i två fogde
distrikt, av vilka det sydligast belägna (F. 270), som bestod 
av Pite och Lule socknar med Lule gård som fogdens säte, 
1561 ånyo sammanslogs med Torne och Kalix socknar till ett 
enda administrationsområde (F. 271). Men sedan även det 
sistnämnda 1566 berövats sin självständighet genom återupp
rättandet av ett hela provinsen omfattande fögderi (F. 266), 
varade likväl icke de förhållanden, som sålunda tillskapats, 
perioden ut. Det norra prosteriet eller de fyra ovannämnda 
socknarne fingo nämligen egen förvaltning jämväl åren 1607 
—11. När slutligen landskapet på 1620-talet förpaktades till 
flera personer genom kontrakt, upprättade vid skilda tid
punkter, var Lule socken jämförelsevis länge kronan behållet. 
Den förutvarande fogden i hela provinsen, Reinhold Steger, 
hade nämligen kvar uppbörden i nämnda gäll ännu 1624, och 
först genom en uppgörelse, som kom till stånd den 24 maj 
1625, utarrenderades även Lule distrikt. Arrendatorer voro 
de första två åren Johan Svensson och Måns Jakobsson, som 
årligen skulle erlägga 1,924 daler och 3 öre. Nästa kontrakt, som 
är av den 16 febr. 1627 och gällde en ny tvåårsperiod, utfär
dades för Sven Hansson och Joen Andersson. Desse hava 
också avgivit räkenskaper för såväl 1627 som 1628, ehuru 
Peter Grönbergs ovanomtalade nya kontrakt på hela provin
sens uppbörd är dagtecknat redan den 26 april sistnämnda år.1

1 Jfr 1628 års landsbok, enligt vilken uppbördsman i Lule distrikt, under 
Peter Grönberg som arrendator, skall hava varit »Peder Andersson eller [sie] 
König Pedersson».

F. 269.
(Tab. 52.)

e) Lule di
strikt



F. 270.
(Tab. 49 och 

52.)

f) Torne di
strikt.
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Medelsredovisningen från Lule för 1629 ingår emellertid i en 
för det norra prosteriets alla socknar gemensam räkenskap, 
som avgivits av Joen Grelsson, vilken var kronans fogde i orten. 
Följande år eller 1630 sammanslogs norra prosteriet med det 
södra till ett hela landskapet omfattande fögderi (F. 266).

Under de tider, då Lule socken dels gemensamt med ändra 
delar av norra Västerbotten bildade ett särskilt fögderi, dels 
själv utgjorde ett förpaktningsdistrikt, funnos där följande 
redogörare:

Knut Jönsson, utn.1 1556 ..................
Jöns T ru lsson ..............................................
Evert Eriksson (jfr. F. 2 6 6 ) ..................
Reinhold [Johansson] Steger (jfr F. 266) 
Johan Svensson I
Måns Jakobsson/ (arr*) ....................... /
Sven Hansson I
Joen Andersson j varr- ) ............................
Joen G relsson ..............................................

1556 — 1557 
1558— 1561 
1607— 1611 

1624

1625— 1626

1627— 1628
1629

Lule fögderi upphörde 1561 därigenom att den fogde, som 
varit verksam i Torne och K a lix ’ socknar sedan 1558, då 
dessa utbrötos ur det förra, fick sitt uppbördsområde utvidgat 
till att omfatta hela norra Västerbotten. Hans efterträdares 
död 1566 gav anledning till hela landskapets förening under 
gemensam administration, och härmed upphörde all särförvalt- 
ning i dess två'nordligaste socknar, till dess att arrendeav
talen på 1620-talet tillskapade nya förhållanden. Genom kon
trakt, daterat den 8 maj 1623, blevo nämligen Torne och 
Kalix socknar då förpaktade för en tid av tre år till borga
ren i Torne stad, Peder Andersson, som skulle i årligt arrende 
erlägga 1,127:23: 15 daler. Han fick prolongation på fyra år 
den 24 okt. 1625, men utfäste sig då att betala 2,364: 30: 22 | 
daler eller mer än dubbelt mot förut. Detta hindrade dock 
icke, att överenskommelsen med honom bröts genom det ovan
nämnda stora arrendeavtalet, som avslöts med Peter Grönberg 
den 26 april 1628. Den nya arrendatorns ombud inom orten 
var 1628 borgmästaren i Torne, König Persson. Men föl
jande år uppgick distriktet i norra prosteriets fögderi (F. 270), 
vars ränta då ej längre var förpaktad. Dessförinnan hade där 
varit verksamma följande fogdar (resp. arrendatorer):

1 1 Rreg. säges utnämningen hava gällt det södra  prosteriet.
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Knut Ingesson . . . 
Joen Eriksson . . . 
Peder Andersson (arr.) 
König Persson 1 
Peter G rönberg | variJ

1 5 5 8 —  1 5 6 3  F. 271. 
1 5 6 4 — *}*1566 (Tab. 49 och 
1 6 2 3 —  1627  52.)

1 628

VII, Lappmarkerna.

Under medeltiden utövades den rätt att upptaga skatt i Allmän över

lappmarken, som tillkom den svenske konungen, genom bir- Slkt- 
karlar, som hade vidsträckta handelsprivilegier och utkrävde 
en förmodligen rätt godtycklig tribut av de lappar, som de 
enligt bestämda regler fördelat; mellan sig ej olikt ett slags 
ärftliga undersåtar.1 De avgifter, som de i sin tur voro skyl
diga att erlägga till den svenska kronan, äro ej med visshet 
till beloppen kända, men voro säkert ej synnerligen betun
gande. På 1520-talet omtalas emellertid, att birkarlarne i 
Lule och Pite socknar då »i förliden tid» tillsammans levere
rat två mårdskinn och åtta timmer klockverk (320 ekorrskinn) 
och deras grannar i Torne ensamma lika mycket. Detta 
syntes dock Gustaf I alltför litet, och genom k. brevet den 1 
april 1528 förökades därför denna taxa till jämnt det dubbla, 
som också under de båda närmast följande årtiondena uttogs 
i form av stadgeskatt från birkarlarne i nämndä områden.
Att märka är emellertid, att bland dessa omtalas varken Kemi 
lappmark, som dock sannolikt ingick i det avtal, som träffats 
med Torneområdets köpmän,2 eller Ume och Ångermanlands 
lappmarker, som hade en annan ställning i förhållande till 
kronan än de övriga. Därvarande lappar skattade nämligen 
i regel direkt till överheten (två timmer och tio stycken mård
skinn samt två knippor benlösa gäddor) och kallades därför 
konungslappar till åtskillnad från de längre i norr kring
strövande nomadstammarne, över vilka birkarlarne »rådde».
Kronans rätt till skatt av Umelapparne var dock i slutet 
av 1520-talet bortförlänt till Anders Persson i Grubbe 
enligt k. brevet den 22 okt. 1526 och förvaltades längre fram

1 Om birkarlarne se J o h . Nordlanders uppsatser dels i Hist. tidskrift 
1906, s. 214, och 1907, s. 92, dels i Lappland, utg. av O. Bergquist och Fr.
Svenonius (1908), s. 239.

2 Kemi omnämnes ej i 1530 års undervisning, men 1533 förekommer lapp
skatt (åtta mårdskinn) av »Österbotten». Först i Norrl. handl. 1552: N. 4 
redovisas nio mårdskinn särskilt från »Kemi socken».
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under Gustaf I:s regering en tid av dennes son, som dock 
sannolikt var jämnställd med en vanlig fogde. Redan före 
nyare tidens början omtalas väl vid sidan av birkarlarne 
lappfogdar, som skulle tillse, att lapparne ej tillfogades någon 
orätt, men det är ej sannolikt, att desse då haft något att 
skaffa med skatteuppbörden. Annorlunda ställde sig saken, 
när Gustaf I hunnit ordna förhållandena efter sitt sinne även 
i dessa avlägsna trakter. Ännu på 1540-talet voro emellertid 
birkarlarne i orubbad besittning av sina gamla privilegier, 
och den skatt från lappmarken, som redovisas i kronans rä
kenskaper under större delen av detta årtionde, var fortfarande 
»birkarlaskatt», vars storlek alltjämt var lika med 1528 års 
stadga.1 Men 1548 befinnes konungens fogde redogöra för ej 
blott Ume, utan även för Pite och Lule lappskatt vid sidan 
av den sedvanliga avgiften, som birkarlarne i Torne erlade 
»för att de handla med lapparne». Att en verklig förändring 
samtidigt ägt rum med uppbördssättet i de två mellersta di
strikten, framgår med all tydlighet därav, att den därifrån 
influtna skatten samma år var avsevärt större än den tidigare 
taxan eller i stället för sexton ej mindre än trettio timmer 
gråverk och dessutom sex decker eller sextio stycken renhudar. 
Följande år tillämpades det nya systemet även i Torneområ- 
det, och därmed hade alla lappmarker (utom Ångermanlands) 
lagts direkt under fogden i Västerbotten, som från 1552 även 
upptog avgift av det fiske i »Västersjön», som tidigare idkats 
av birkarlarne, men numera åtminstone delvis utnyttjades av 
konungens* egna fiskeexpeditioner.2 Under årens lopp ökades 
också den egentliga lappskatten rätt väsentligt. Den utgick 
fortfarande huvudsakligen i skinnvaror, men de olika slagen 
av dessa blevo allt flera och flera. Vid sidan av den av ålder 

'brukliga tributen i mårdskinn och grå verk, vilket senare även 
i samma räkenskap uppträder under skilda namn, som således 
få antagas beteckna olika sorter,3 förekommer i början av 1550-

1 Den skillnad mellan »birkarlaskatt» i nu angiven mening ock »lappskatt» 
( =  utskylder direkt uttagna från lapparne §jälva), som tidigare författare sökt 
hävda, kan ej upprätthållas, då man finner, att 1539 års räkenskap för Väster
botten under rubriken lappskatt upptager just birkarlarnes taxa av Pite, Lule 
och Torne socknar.

2 »Vågefisket» i Västersjön, som H. N:s egna fiskare bedrivit i Varanger- 
fjorden, avkastade 1552 sju skeppund och 11 l/s lispund bärnfisk samt tretton 
lispund raif och räkling. Men från Alten och två andra fjordar uttogs den 
taxa, »som birkarlar tillförene plägat uppbära» av därvarande fiskare, eller tre 
skeppund.

3 I Norrl. handl. 1554: N. 9 omtalas såväl ljust som mörkt »klockverk» samt 
ljus och mörk »samfång», allt namn som anses betyda ekorrskinn.
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talet en hel del nya persedlar såsom renar, renhudar och ren- 
kalvskinn, samt skinn av björn, utter och någon gång bäver, 
varjämte Umedistriktets »benlösa» gäddor få sällskap av lika 
stor kvantitet »finska» gäddor från annat håll. Utöver denna 
till synes godtyckliga stegring i de ordinarie pålagorna redo
visas yttermera de »gåvor», som lapparne förärat konungen 
och som förmodligen få anses lika litet frivilliga som de förra, 
men säkerligen hade gammal hävd i de motsvarande skänker, 
som birkarlarne emottagit. Emellertid saknades under de 
följande åren icke exempel på en återgång till det förra sy
stemet, i det att enstaka år vissa lappfogdar gåvo kronan 
taxa av deras distrikt mot att de själva fingo tillgodogöra 
sig skatteuppbörden.1 Möjligen var den uppgörelse, som redan 
1554 kom till stånd i Torne- och Kemidistrikten, av samma 
beskaffenhet, ehuru det därom heter, att K. Maj:t tillåtit 
lapparne själva att utgöra deras årliga skatt i form av taxa.2 
Ehuru denna nog i och för sig innebar en förhöjning, gav 
den en relativ säkerhet för godtycket, då den bestämde ett 
visst värde på de utlagor, som skulle gemensamt anskaffas. 
Genom denna överenskommelse uttogs första gången en del 
av lappskatten i reda penningar (200 mark). Dessutom borde 
dock fortfarande dels »vildvaror», dels sämskade renhudar in
levereras till ett sammanlagt värde av 350 mark. Samtidigt 
ordnades skatteuppbörden i Pite lappmark efter personligt 
mantal, varvid dock skillnad gjordes mellan dels fjällappar, 
dels granlappar. Var och en av de förra skulle utgöra ett 
mårdskinn eller, om han saknade tillgång därtill, ett rävskinn 
eller två renhudar. Granlappen erlade däremot antingen tio 
stycken klockverk (resp. samfång) eller två lispund gäddor. 
Detta gällde dock endast de s. k. »fulla» lapparne, och vid 

• sidan av dem omtalas »halva» lappar, som erlade endast 
hälften.3 . Härmed menades dock icke, som man kunnat vänta,

1 Se Norrl. handl. 1560: N. 10 och jfr nedan i texten.
2 Så enligt minnessedeln i Norrl. handl. 1554: N. 9. Jfr dock Handl. och 

uppsatser ang. finska lappmarken och lapparne, saml. och utg. av Isak Fell- 
man, IV  (1915): s. L X IV . Det citerade arbetet, som är en huvudkälla för 
kännedomen om lappmarkernas förhållanden under 1500- och 1600-talen, inne
håller utom en sammanfattande översikt av skatteväsendet i huvudsakligen 
Torne och Kemi lappmarker, avtryck av en stor mängd handlingar och räken
skaper rörande lappmarkerna i allmänhet och har därigenom en grundläggande 
betydelse även för kunskapen om det nuvarande svenska Lapplands dåtida 
administration.

s Norrl. handl. 1554: N. 12: »Och äro i för:ne Pite socken fulla fjällappar 57, 
halva skatte fjällappar 8; fulla skattegränlappar 38, halva gränlappar 9.»
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lappar av olika förmögenhetsvillkor, utan skillnaden berodde 
på, om vederbörande voro gifta eller ej. I Lule lappmark 
var skatten drygare, ty där kade varje fjällapp att erlägga 
två mårdskinn, som kunde utbytas mot ett ocb ett balvt 
timmer gråverk eller i saknad av skinnvaror tre lod silver. 
Granlappens skatt utgjorde femton eller, om han var ogift, 
tio stycken gråverk. Aven här förekommo detta oaktat gåvor, 
som 1555 bestodo av hermelin- och svarta rävskinn.1

I samband med denna nya skattläggning skildes de olika 
lappmarkerna från Västerbottens fögderi och ställdes under egna 
lappfogdar, som i stor utsträckning valdes ur de forna bir- 
karlarnes krets. Men ehuru dessa allt efter sina hemorter 
hade’ tillhört någondera av de tre handelskompanier, som haft 
sitt säte i Pite, Lule eller Torne socknar, och av dessa haft 
sitt namn, hade den lokala utsträckningen av deras skatte- 
distrikt i mer än en mening varit obestämd. Ty dels voro 
gränserna mellan Sverige, Norge och Ryssland svävande, vil
ket föranledde dubbelbeskattning från de olika ländernas myn
digheter, dels hade visserligen varje kompani, liksom varje 
birkarl, »sina» lappar, från vilka de hade rätt att utkräva 
skatt, men till följd av dessas nomadtillvaro kunde det ej 
bliva tal om några fullt utstakade gränser mellan de skilda 
»markerna». I detta hänseende medförde emellertid inrättan
det av särskilda lappfögderier åtminstone delvis en ändring, 
och det är också från denna tid vi hava att räkna med lapp
markerna såsom geografiska begrepp, som i det stora hela un
der århundradets återstående årtionden utgjorde även skilda 
administrativa distrikt, i vilka grunderna för skatteuppbörden 
fortfarande voro dels sinsemellan avvikande, dels ännu länge 
underkastade rätt stora växlingar från tid till annan. Härvid 
är att märka, hurusom från slutet av Gustaf I:s regering 
fisket i de olika sjöarna (»träsken») belädes med avgifter, van
ligen i torrfisk, av de lappar eller bönder, som »brukade» dem2,

1 Frågan om tidpunkten för lapparnes skattläggning.omedelbart under kro
nan och birkarlarnes i samband därmed stående förvandling till enbart köp
män hava i den äldre litteraturen varit föremål för stridiga meningar. P ira. 
har i sin avhandling Svensk-danska förhandlingar 1593— 1600 (1895) refererat 
olika författares yttrade åsikter i ämnet (se a. a., sid. 21 f., noten 2), men har icke 
själv framlagt de upplysningar, som blott de samtida räkenskaperna förmå 
lämna. Även Fellman, som dock stöder sina uppgifter med direkta citat ur 
landskapshandlingarne, har i detta stycke en något oklar och i vissa delar 
oriktig uppfattning av sakförhållandet. Se a. a., s. X L VI.

2 Ett register på skatteträsken i Torde lappmark 1559 är ur Joen Joenssons 
räkenskap s. å. avtryckt i de av renbeteskommissionen 1907 genom K. B.
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och att skatterna även i övrigt visade tendens att stiga och 
alltmera fingo en individuell prägel, varigenom mantalet kom 
att spela en framträdande roll för uppbördens storlek. I Ume 
lappmark ersattes sålunda den hävdvunna stadgeskatten från 
början av Erik XIY:s regering av en personlig skattskyldig
het, som utsträcktes även till de »unga personer» av femton 
års ålder, som orkade spänna båge.1 I Pite och Lule lapp
marker bibehölls skillnaden mellan fjäll- och granlappar, men 
de senares utskylder ökades på 1560-talet rätt väsentligt.2 
Av Torne och Västersjö lappar utkrävdes 1570 »hvad Gud 
gifver dem, antingen mårdar, gråskinn och allehanda vild
varor, pengar, silver, evad det helst vara kan», som värde
rades för varje skattskyldig till fyra mark i den förra och 
tre - mark i den senare landsändan. En stor del av därva- 
rande lappallmoge var likväl i den sorgliga belägenheten att 
behöva skatta till »tre konungar», d. v. s. till ej blott Sverige, 
utan även till Norge och Ryssland. Detsamma var fallet i 
Kemi lappmark, där den svenska skatten eljest var drygare 
än annorstädes eller en mård och femton till tjugu gråskinn 
samt tolv till trettio gäddor av varje förmögen skattlapp, 
medan de fattiga sluppo undan med trettio gråskinn.3

Den frihet, som lapparne hade att utbyta skinnskattens före
skrivna persedlar mot andra skinnsorter eller rent av andra 
varuslag, var betingad av nödvändig hänsyn till fångstens 
beskaffenhet och det större eller mindre jaktresultatet. Natur
ligt nog förete till följd härav uppbördslängderna en rik prov-

W iklund och J. Qvigstad publicerade Dokument angående flyttlapparne, 2 (1909): 
s. 225 ff., där ett utdrag ur Jöns Nilssons räkenskap 1558 rörande en del av 
träsken i Pite lappmark även är offentliggjort.

1 I femtonårsåldern skulle Ume lappgossar erlägga ett mårdskinn, det föl
jande året två och sedan från det sjuttonde året tre, ända till dess att de vid 
annalkande ålderdom ej längre förmådde jaga och då fingo sin skatt avkortad 
med ett mårdskinn om året för att efter det tredje året bliva befriade från alla 
utskylder under den återstående livstiden. I saknad av mårdskinn fingo dessa 
utbytas mot skinn av antingen en räv eller en bäver eller en järv eller mot 
ett timmer gråverk. Varje skattlapp, som var skyldig utgöra mårdskinn, skulle 
dessutom erlägga trettio stycken benlösa gäddor.

2 I  stället tor tio stycken klockverk av varje skattskyldig granlapp i Pite- 
distriktet skulle från och med 1561 två granlappar ansvara för ett timmer (40 
st.) gråverk eller en mård eller tre lispund gäddor. På samma sätt blevo i 
Lule lappmark granlappens femton stycken gråverk på 1560-talet ersatta med 
ett helt timmer (således dubbelt mot i Pite), smen de unga personer, som ej 
äro femton, år, utgöra en del trettio, en del tjugo, tio eller fem gråskinn, efter 
som de hafva ålderns.

3 Rörande den stadgeskatt, som vid sidan av mantalsskatten erlades i Kemi 
lappmark -dels före 1554, dels efter 1563, se Fellman, a. a., s. LX  f. och 
L X V III f.
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karta på allehanda effekter, som visserligen i allmänhet stodo 
i en på förhand bestämd relation till de fastställda egentliga 
skattepersedlarne, men som detta oaktat minskade möjligheten 
av en verksam kontroll över fogdarnes redovisning och fram
för allt över deras behandling av den skattdragande lapp- 
allmogen. Denna var också tvivelsutan ofta utsatt för god
tycke och utpressning, vilket kan anses bevisat av upprepade 
klagomål, som ej sällan resulterade i självrådiga fogdars av
sättning, ehuru å andra sidan vid flera tillfällen förekom, att 
de sålunda bestraffade ånyo togos till nåder och återfingo 
sina ämbeten. Både på grund av de slitningar, som blevo en 
följd av dessa omständigheter, och med anledning av de vansk
ligheter, som uppstodo genom de svenska, dansk-norska och 
ryska rikenas stridiga anspråk på herraväldet över vissa delar 
av lappmarkerna, tilldrogo sig de lappländska förhållandena 
i slutet av 1500-talet och i början av 1600-talet en alldeles 
särskild uppmärksamhet från den svenska statsmaktens sida. 
Väl bilades genom freden i Teusina 1595 de tvistigheter, som 
tidigare rått mellan Sverige och Ryssland på ett för det förra 
riket förmånligt sätt, i det att den lappskatt, som ryssarne dess
förinnan utkrävt vid Varangers och Titis’ fjordar, då formligen 
avstods till svenska kronan, men i stället blevo motsatserna 
mellan denna och Danmark-Norge alltmera framträdande. 
Dels för att skaffa sig bättre underrättelser om förhållandena 
i dessa avlägsna gränstrakter, som kunna antagas dessförinnan 
varit för centralregeringen skäligen obekanta, dels för att 
gentemot de danska myndigheterna bättre hävda de svenska 
intressena än som kunde ske genom lappfogdarne, utsände 
hertig Karl gång efter annan kommissarier med speciella 
uppdrag, som reglerades av noggranna instruktioner. Den 
förste, som fick detta förtroende, var egendomligt nog en hol
ländare vid namn Gerdt Joestinck, som den 23 nov. 1594 fick 
fullmakt att i samråd med de lokala tjänstemännen rannsaka 
om gränserna i »Norrlanden» och fullgjorde sitt uppdrag un
der den resa, som han företog under vintern 1594—95, och 
över vilken han författat en ännu bevarad redogörelse.1 Några 
år därefter förordnades Arent Joestinck (eller Josting), som 
förmodats vara en son till den förre, genom.fullmakt den 8

1 Danica, Handl. rör. tvisten om Finmarken vid Västerhavet. RA. Berät
telsen är avfattad på holländska.

VII. Lappmarkerna (F. 272— 277). 335

jan. 1599 att »hava befälet» över samtliga lappmarker, vilkas 
fogdar skulle vara honom höriga.1 Det sistnämnda tillämpa
des även därhän, att lappskatten från de olika fögderierna i 
första hand inlevererades till denne, som för 1600 i sin tur 
avgivit en redovisning (Norrl. handl. 1600: N. 6) till kamma
ren, dit dock även fogdarnes specialredogörelser insändes. Den 
centralisering av det lappländska uppbördsväsendet, som så
lunda tillskapats, räckte dock ej länge,2 och de »ståthållare» 
över Lappland, som även senare vid skilda tillfällen anställ
des, hade veterligen ingenting . att skaffa med uppbörd och 
redovisning.

Det är sannolikt, att Arendt Jostings verksamhet haft be
tydelse för den fråga om lappskattens reformerande, som ej 
långt därefter upptogs. I ett öppet brev av den 22 juli 1602 
förklarade sig nämligen hertig Karl hava kommit i erfarenhet 
om den oreda, som dittills rått i uppbördsväsendet inom lapp
markerna, varför han påbjöd införandet av en annan ordning 
vid skattens utgörande.3 Hädanefter skulle denna utgå i form 
av tionde såväl av renhjorden som av fisket, men inga små
persedlar i skinnvaror eller annat skulle längre få före
komma. Behovet av skinn för statens räkning skulle fyllas 
genom uppköp vid anordnade marknader efter den värde
ring^ som K. Maj:t ägde bestämma, och till hävande av 
onyttig konkurrens vid denna handel skulle birkarlarne ej 
längre få tillstånd att driva sin köpenskap.4 Därjämte voro 
planer uppe att genom särskilda anstalter befordra lapparnes 
fasta bosättning, varigenom deras utflykter till grannländerna 
skulle motverkas, och att genom årliga mantalsförteckningar 
och infordrade uppgifter om renantalet sörja för nödigt stati
stiskt material till kontroll på det nya uppbördssättet. Det vi
sade sig dock snart, att flertalet av dessa bestämmelser ej kunde

1 Arendt Jostings fullmakt och instruktionen för honom äro tryckta av 
Fellman i a. a., s. 83 ff.

2 Redan under Johan III:s tid synes något liknande varit åsyftat att döma 
av en fullmakt, utfärdad den 15 okt. 1583 för David Hansson (F 272, vars 
verksamhet dock ej kan följas, då hans redovisning gått förlorad.

3 Jfr »Ordning opå then skatt lapparne utgöra skole», dat. redan den 4 
mars 1602, som tryckts av "YVaaranen i hans Urkunder I: s. 276, och efter 
honom av Feleman i a. a., s. 90. Innehållet i denna handling överens
stämmer med det i texten citerade brevet utom beträffande skinnvaror. Även 
av dessa äskades nämligen enligt ordningen tionde, men därom säges intet i 
brevet.

*4 Förbudet mot birkarlarnes handel modifierades sedermera därhän, att de 
avfordrades tionde av deras rörelse.
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omsättas i praktiken, och a.tt den ifrågasatta skatten var 
alltför betungande. Nya »ordningar» avlöste varandra under 
de följande åren i rask följd,1 men kommo knappast till efter
levnad. Först i november 1605 kom den skatteundervisning 
till stånd, som sedan från 1607 skulle tillämpas under det 
följande årtiondet. Enligt denna skulle varje lapp, som fyllt 
sjutton år och tidigare utgjort två mårdskinn, därefter erlägga 
två oxrenar eller tre vajor eller åtta lispund torrfisk. Tion- 
den omtalas icke här, men uttogs jämlikt särskilda instruk
tioner, utfärdade 1606, dels, av renaveln (i kalvar), dels av 
fisket. Det är emellertid tydligt, att även dessa stadganden 
till stor del blevo en reform på papperet. Faktiskt blev den 
gamla årliga räntan bibehållen, om ock i något förändrad 
form,2 och vid sidan därav erlades tionde, ehuru med tiden 
icke i den omfattning, som från början varit avsedd.

Den vacklande hållning regeringen ådagalade beträffande 
skatteväsendet i lappmarkerna påverkades tvivelsutan av de 
kommissioner, som fortfarande alltsomoftast befullmäktigades 
till dessa trakter. Somliga av dessa hade bl. a. i uppdrag 
att upptaga skatten av ett visst område, såsom då M:r Da
niel [Hjort] och Isak JBehm den 2 dec. 1603 befalldes att draga 
till Västersjön för att där utkräva de utskylder av sjöfin- 
narne, som dessa med stöd av de danska myndigheterna under 
en lång tid undanhållit den svenska kronan. I detta fall 
kunna de nämnda utskickade anses som fogdar för ifråga
varande områden, ehuru deras mission i övrigt var långt vid
sträcktare och i vissa avseenden gjorde dem till övriga fog
dars överordnade. Detsamma kan med fog sägas om Berendt 
von Kolen och Rasmus Nilsson, som i november 1605 utsändes 
för att meddela närmare föreskrifter om det nya uppbörds- 
sättet, men dessutom i vissa fall till och med bemyndigades 
att tillsätta nya fogdar. Och i instruktionen den 20 okt. 1606

1 F ellman, a. a., s. L X X V II.
2 Härom heter det i en minnessedel, inhäftad i 1608 års räkenskaper: >Är 

vetandes, att K. Maj:t befallt, att lappfogdarne skola uppbära av var lapp, 
ond eller god, åtta lispund gäddor eller ock två oxrenar; därom de ock säga 
sig bava gjort sin bögsta ocb möjligaste flit. Men nu bava de intet efter den 
ordningen utbekommit, utan [lapparne] bava utgjort efter som var baft råd ocb 
förmögenhet t i l l . . .  ocb om de ej hava fått utgjort efter det sättet, utan de 
skulle ansträDgt dem att betala var åtta lispund, som förbemält står, så hava 
lapparne rymt bort och blivit oförmögna, så att de tillkommande år nödgats 
gå till tigge och slätt intet förmått utgöra.» Till följd härav tilläts också i 
fortsättningen ett vidsträckt utbyte av persedlar.
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för Karl Kröpelin och Baltzar Bäck samt kamreraren Jöran 
Hansson och Anders Eriksson säges uttryckligen, att de skulle 
»sampt med fogden hjälpa till» att uppbära skatten. De be
gagnade sig även av sin fullmakt till att giva fogdarne 
direkta anvisningar i olika förvaltningsärenden och kunna 
betraktas som ett kollegialt ståthållaredöme, ännu innan en av 
dem eller Baltzar Bäck den 8 sept. 1607 formligen förordna
des att ensam utöva ett dylikt ämbete över »hela lappmar
kerna». Några räkenskaper hava dessa olika befattnings
havare likvisst icke avgivit, och någon i egentlig mening 
kameral centralmyndighet hava de i motsats mot Arendt Jo
sting icke utövat, eftersom fogdarne även under deras verk
samhetstid direkt redovisade i kammaren. De politiska orsaker, 
som delvis föranlett deras tillsättande, försvunno i och med 
utbrottet av den danska fejden, som krävde andra medel att 
tillvarataga de svenska intressena, och sedan i Knärödsfreden 
gränsförhållandena i Lappland reglerats, fanns icke längre 
någon anledning att begagna sig av några extra ordinarie 
förvaltningsorgan, som också icke vidare kommo i fråga.

Däremot föranledde förpaktningen av kronans räntor lika som 
annorstädes även i lappmarkerna en ombildning av admi
nistrationen, som här kom till stånd jämförelsevis tidigt (.1620) 
och bibehölls längre än i de flesta andra orter i riket eller 
ända till och med 1641. Bland de stående arrendevillkoren 
fanns ett, som var säreget för dessa trakter. K. Maj:t unnade 
nämligen arrendatorerna, som ersättning för deras omak, den 
företrädesrätt (framför birkarlarne) till inköp av skinnvaror, 
som tidigare förbehållits de kungliga fogdarne för kronans 
räkning. Dock skulle vissa slag hembjudas K. Maj:t till in
lösen. De kontrakt, som i de olika distrikten upprättades 
med arrendatorerna, skola omnämnas i samband med den redo
görelse för de skilda lappmarksfögderierna, till vilken jag nu 
övergår.

De lappfogdar, som namngivas före 1550-talet, äro icke 
många. En sådan, som hette Tomas Eriksson, avsattes 1531 
och fick den 13 dec. s. å. till efterträdare Clemet Eriksson.
Båda sägas haft i befallning »några lappar i Norrbotten», men 
i vilket distrikt de voro verksamma, utsäges icke. -Längre Ångerman- 
fram eller 1542 omtalas lappfogden i Ångermanland, vilkenland ocl1 Ume 
varit Jakob Holst behjälplig med lappskattens utkrävande, lappmarker• 
men hans namn är obekant, och för distriktet redovisade fog-

22— 182350. Meddel. frun Riksarkivet 2: 6. Almquist, Lokalförvaltningen, D. 2,
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den i Ångermanland ända till 1552, då en anteckning upp
lyser, att lappskatten där från samma tid skulle uppbäras av 
Jakob Andersson i Grubbe. Denne, som var son till den 
ovan (s. 329) omtalade Anders Persson, var identisk med samme 
man, som redan 1543 namnes som lappfogde i Ume distrikt 
och som då själv inlevererat stadgeskatten därifrån till kam
maren, på vilken han emottagit kvitto av herr Eskil Mikaelis. 
När han nu från 1553 fick omhänder även den ångerman- 
ländska lappskatten, betydde detta, att de två till varandra 
angränsande distrikten förenades till ett enda. Dock befinnes 
Ume skatt även för året 1553 ingå i Västerbottenfogdens 
räkenskap (F. 266), och då detta blev händelsen även efter 
1556, vart Jakob Anderssons tjänstetid som självständig fogde 
icke lång. Åren 1558—62 tillhörde sedan båda de ifråga
varande lappmarkerna Löfångers fögderi (F. 268), men lades 
1563 efter det sistnämndas upplösning under fogden på Ume 
gård (F. 266). Till dennes distrikt hörde de sedan med nedan- 
nämnde undantag ända till början av 1600-talet. Ångermanlands 
lappmark hade dock egna fogdar åren 1568—75, och detsamma 
gällde båda områdena några enstaka år (1584, 1592 och 1599), 
då gemensamma räkenskaper för dem avgivits av fogdar, som 
ej samtidigt hade uppbörd från något annat distrikt. Efter 
sekelskiftet blev det sista regel, och från 1601 till periodens 
slut voro Ångermanlands och Ume lappmarker ett självstän
digt förvaltningsområde, som likväl tidtals omfattade även 
angränsande lappmarker, av vilka Pite dithörde 1605—13 och 
Lule 1612—13 samt båda de sistnämnda 1617—20. Rörande 
gränsskillnaden mellan Ume och Pite lappmarker kan hän
visas till k. brevet den 27 mars 1611 (avskrift i KA.), som 
därom har närmare föreskrifter.

Ume lappmark, med vilken Ångermanlands fortfarande sam
manhörde, och av vilken Bygde omnämnes som särskild del, 
förpaktades den 18 maj 1620 eller samma dag, då ett liertal 
kontrakt på olika lappmarker utställdes, till underlagmannen 
Jakob Andersson i Grubbe, som väl får antagas varit sonson 
till den likanämnde förut omtalade lappfogden. Uppgörelsen 
gällde blott ett år, men den förlängdes den 7 maj 1621 för 
tre år,- varvid avgälden fastställdes till 145 daler 4 öre, och 
prolongerades ytterligare den 12 maj 1624 på lika villkor för 
en period av fem år, samt sedan denna överskridits, ännu en 
gång den 15 sept. 1630 och då för tre år.
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Fogdar i ovannämnda lappmarker voro:
Jakob Andersson d. ä....................................
Henrik N ils s o n ..............................................
David H a n sso n ..............................................
Joen L arsson ..................................................
M:r Didrik Persson [Ruuth] (jfr F. 266)
Karl Unesson..................................................
Per E rik sson ..................................................
Hans Nilsson K r å k a .....................................
Reinhold [Johansson] Steger, utn.1 16111
Karl Unesson................................ ' ................................. ånyo
Reinhold Steger............................................................... ånyo
Jakob Andersson d. y. (arr.)

1 5 5 3 — 1556  F. 272. 
1 5 6 8 — 1 575  (Tab. 49— 50 

1584 och 52.) 
1592  
1599  1 

1 6 0 1 — 1607  
1 6 0 8 — 1 610  
1 6 1 0 — 1611  
1 6 1 1 — 1613  
1 6 1 4 — 1616  
1 6 1 7 — 1620  
1 6 2 0 — 1630

Pite lappmark skildes från det stora Yästerbottenfögderiet pite lapp- 
sist av alla eller först den 8 juli 1555. Den bildade sedan mark. 
ett självständigt förvaltningsområde (F. 273) ända till 1584, 
då den sammanslogs med Lule lappmark (F. 274), men fick 
ånyo egna fogdar 1595—1602 och vissa perioder på 1600-talet 
(1604, 1614—16 och under arrendetiden). Dessemellan redovi
sades uppbörden därifrån ett enstaka år (1603) fortfarande av 
Lulelappfogden, men 1605—13 och 1617—20 var distriktets 
förvaltning anförtrodd åt motsvarande befattningshavare i det 
södra granndistriktet (F. 272). Från 1620 var detsamma 
jämte fisket i Pite och Torne älvar förpaktat till lappfogden 
Peder Anundsson, med vilken den första uppgörelsen skedde 
den 18 maj sagda år,2 och som sedan fick förlängning på tre 
år den 7 maj 1621, då arrendebeloppet bestämdes till 207 da
ler, och väl även 1624, ehuru jag ej påträffat kontraktet från 
detta år. Efter den sannolikt då överenskomna femåriga för- *  
paktningstidens utgång fick nämligen samme man, som hela 
tiden avgivit arrenderäkningar för distriktet, ytterligare pro- 
longation för fyra år den 27 okt. 1629.

Fogdar i Pite lappmark hava varit:

Nils Joensson, utn. 1555 f  .................. ....  .
Jöns Nilsson............................................................
Olof N ilsson...........................................................
Anders Andersson..................................................
Rikard Jöransson3 ..............................................
Anders A ndersson.................................... ånyo

. . . 1555—  1557
. . . . 1558—  1571
. . . . 1572—  1583
. . . . 1595—  1597
. . . . 1599— j-1600
1 601— 1602 och 1604

F. 273.
(Tab. 49— 5 

och 52.)

1 Reinhold Stegers fullmakt är tryckt a v  F e l t .m a n  i  a. a ., s. 152.
2 Kontraktet är tryckt ibid., s. 193.
3 Sedan fogden Rikard Jöransson avlidit den 28 april 1600, avslutades årets 

räkenskap av hans son Joen Rikardsson, som dock ej kom att efterträda fadern.
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Lule lapp
mark.

F. 274.
(Tab. 49— 50 

ocb §>2.)

Hans Nilsson K r å k a .........................................................................1 6 1 4 —  1616
Peder Anundsson ( a r r . ) ...................... ............................................  1 6 2 0 —  1630

I Lule lappmark fanns en fogde redan 1554. Hans efter
trädare hade oförändrat distrikt ända till 1584, då de fingo 
övertaga uppbörden även i Pite lappmark. Sedan denna ånyo 
utbrutits 1595, bildade Luleområdet ensamt ett fögderi, som 
hade egna fogdar ända till periodens slut med undantag av 
åren 1603, då Pite ännu en gång hithörde, samt 1612—13 och 
1617—20, då alla de söder om Torne belägna lappmarkerna 
voro sammanslagna till gemensam förvaltning (F. 272). Nå
got arrendekontrakt från 1620 är icke känt för Lule lapp
marks vidkommande, men den 20 april 1621 förpaktades 
densamma till Evert Eriksson för en tid av tre år mot 2447a 
daler årligen. Han fick förlängning den 12 juli 1624 på fem 
år, men när dessa utlupit, blev hans distrikt sammanslaget 
med Torne och Kemi lappmarker till följd av två kontrakt, 
båda daterade .den 27 okt. 1629, genom vilka borgarne i 
Torne stad, Per Andersson och Clemet Öndesson, fingo alla 
tre lappmarkerna på arrende för tre år. Luledistriktet blev 
dem dock fråntaget före denna tids utgång, ty den 4 nov. 
1631 överläts uppbördsrätten där för en ny treårsperiod till 
borgerskapet i Lule (Tore Halvardsson m. fl.).

Längden på fogdar och arrendatorer i Lule lappmark upp
tager följande namn:
Hans N ilsson ..............................................................................  1554
Jakob Hansson,1 utn. 1 5 5 5 ! ) - ...................................  1555— 1559
Nils Ingevaldsson..................................................................... 1560— 1571
Lars H erm ansson ..................................................................... 1572— 1583
Olof Andersson B u r m a n .......................................................  1584— 1591
Jöns Olofsson . . . . ..........................................................  1592
Olof Andersson B u r m a n ..............................................ånyo 1593— 1597
Hans Larsson..............................................................................  1599— 1602
Finvid Bengtsson, utn. 1602 ^ ...........................................  1602— 1603
Hans Larsson.................................................................... ånyo 1604— 1607
Nils J ö n s s o n ....................................................................   1608
Reinhold Steger, utn. 1609 § .................................... ånyo 1609— 1610
Lars Larsson, utn. 1610   1611
Reinhold Steger, ånyo utn.2 1611 £ (jfr F. 272) . . . 1612— 1613

1 Såsom skrivare (ocb räkenskapsförare) bos Jakob Hansson tjänstgjorde herr 
Andreas Nikolai, som sedermera blev kyrkoherde i Pite ocb på grund av sin sak
kännedom användes som intygsgivare i tvisterna med de danske rörande Lapp
marken på 1590-talet. P ira , a. a., s. 43, 

kjSe not 1 föreg. sida.
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Anders Andersson . . 
Evert Eriksson (arr.) 
Peder Andersson I 
Clemet Öndesson ) â ir'

t

; jfr F. 2 7 5 )

1 6 1 4 — 1616
1 62 1 — 1 629

1630

Den förste fogden i Torne lappmark, vars verksamhet in
föll under 1554, redogjorde samma år även för skatten från 
Västersjö och Kemi lappmarker, men den sistnämnda till
hörde året därpå icke fögderiet, ehuru den längre fram under 
skilda perioder (1589—93 och vissa år på 1600-talet) återförena
des med detsamma. Västersjölapparnes skatt uppbars däremot i 
allmänhet av Tornefogden ända in på 1600-talet (jfr F. 276). 
Också uppgavs 1553, att »Torne lappmark räcker allt in uti 
Västersjön vid Ofoten och Sefve skär», och i en berättelse 
från 1601 göres gällande, att dess gränser alltid nått till Salt
sjön mellan Ofoten och Varanger.1 Men visserligen var, efter 
vad redan framhållits, uppbörden förenad med vanskligheter, 
som tidtals vållade skattens uteblivande. Även av fjällap- 
parne var det blott en del, som ansågs tillhöra Sverige en
samt. Vissa byar skattade både till Sverige och Norge. An
dra funnos, som därjämte nödgades giva utskylder jämväl 
till Ryssland.3 Men sedan Sverige igenom freden i Knäröd 
1613 avstått från anspråken på skatt av sjöfinnarne, var 
Tornedistriktet ej längre så vidsträckt som förut. Också sam- 
manslogs detsamma, redan medan kriget pågick, med Kemi 
lappmark och skildes sedan därifrån blott under den första 
arrendetiden. Sedan nämligen Anders Persson, som enligt 
kontrakt av den 18 maj 1620 och 7 maj 1621 mot en avgäld 
av 295 V2 daler förpaktat blott Torne lappmark, avlidit, över
togs arrendet den 4 dec. 1626 av dennes broder König Persson, 
som var borgmästare i Torne och dessförinnan innehade även 
Kemi lappmark. När han tre år senare upphörde med arren
det, övergick detta till Peder Andersson och Clemet Öndesson, 
vilka samtidigt förpaktade även Lule lappmark. Genom 
den uppgörelse, som träffades med dem den 27 okt. 1629,

1 Jfr IVaaranens Urkunder I, s. 248 f.
2 I  en berättelse från 1597, som är tryckt i Handl. rör. Skand. hist., D. 39: 

s. 156— 161, uppräknas namnen på de byar, som tillhörde dessa olika katego
rier. Åv hela antalet lappar i Tornedistriktet, som beräknas till 500, voi*b 138 
fjällappar. Till Sverige ensamt skattade av dem 82, medan 56 voro »tre- 
konungslappar». Sjölapparne, tillsammans 362, tillhörde till största delen (282) alla 
tre rikena. Blott 80 sluppo den ryska tributen, men gjorde skatt till såväl 
Norge som Sverige.

Torne lapp 
mark.
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skulle enligt ordalydelsen i kontraktet de tre norra lappdi
strikten blivit förenade, under den närmaste treårsperioden, 
men efter vad ovan (s. 340) omtalats, frånskildes Lule lapp
mark redan före denna tids utgång.

I Torne och därmed tidvis administrativt förenade lapp
marker hava tjänstgjort följande fogdar och arrendatorer:

F . 275. Olof H en riksson .....................................................................  1554
(Tat. 49—50 Olof N ilsson..............................................................................  1555—  1557

och 52.) j oen Joensson, utn.1 1557 ^ .............................................. 1558—  1559
Nils Nilsson Oravain2 ............................................................ 1560—  1576
Jöns K arlsson .........................................................................  1577—  1581
Nils Nilsson Oravain2 ................................ ....  ånyo 1582—  1584
Lars H indersson ..................................................................... 1585
Josef Hindersson .....................................................................  1586—  1588
Nils Nilsson Oravain,2 ånyo utn. 1588 (jfr F. 277) . 1589—  1597
Olof Olofsson3 .........................................................................  1597—  1600
Jöns O lo fs s o n .................................................. • . . . . 1600—  1602
Olof Andersson Burman,4 utn. 1602 2?2 (jfr F. 277) . 1603
Olof A n u n d sson ..................................................................... 1604—  1607
Lars Larsson, utn.5 1607 ^ ................................................  1608
Erik Johansson [Boga], utn. 1609 f  (jfr F. 277) . . 1609—  1613
Reinhold [Johansson] Steger (jfr F. 27 7 ) .......................  1614—  1615
Jakob Olofsson Burman, utn. 1.615 -2- { } ........................... 1616—  1619
Daniel Vulfsson6 ..................................................................... 1620
Anders Persson ( a r r . ) .......................................................  1620— fl6 2 (5 )
König Persson (arr.; jfr F. 271 och 2 7 7 ) ..................  1626—  1629
Peder Anderssoul (arr jfr 
Clemet Ondessonj

F. 274) 1 63 0

Västersjö Skatten av Yästersjö lappar eller sjöfinnarne upptogs ända 
lappar. ^  1600-talet av fogden i Torne lappmark. De räknades 

till dennes fögderi även de år i början av nämnda århund
rade, då särskilda kommissioner (se ovan s. 336 f.) fingo i upp-

1 Fullmakten för Joen Joensson, som saknas i Gust. I:s Reg., är tryckt av 
F ellman i a, a., s. 21.

a Om Nils Nilsson Oravain, se Fellman, a. a., s. LV ff. Han avsattes från 
tjänsten såväl 1576 och 1584 som 1597. Sistnämnda år dog han, men först 
efter avskedet. Utdrag ur hans räkenskaper för skilda år äro tryckta i ovan cit. 
arbete s. 29— 32 och hans fullmakt av år 1588 ibid., s. 42.

3 Olof Olofsson hade icke kunglig eller hertiglig fullmakt, utan hade tillsatts av 
Gerdt Josting, ursprungligen för att biträda med uppbörden från Västersjö- 
lapparne. Fellman, a. a , s. 47— 48.

4 Fullmakten för Olof Burman är tryckt hos F ellman, a. a., s. 92.
5 I  fullmakten står Kemi lappmark, men enligt räkenskapen redogjorde Lars 

Larsson för Torne lappmark och i Kemi tjänstgjorde s. å. Jöns Markusson.
6 Daniel Vulfssons räkenskap 1620 är i utdrag tryckt av F ellman i a. a,, 

s. 185— 191.

Vli. Lappmarkerna (F. 272— 277). 34ä

drag att bland annat öva inseende över denna uppbörds rik- 
tiga utkrävande. Vid sidan av dessa kommissarier funnos 
dock från 1604 särskilda fogdar för redovisningen av denna 
skatt, som emellertid ej kunde indrivas efter utbrottet av den 
danska fejden. Den sista räkenskapen är uppgjord för året 
1608. Genom freden i Knäröd avstod Sverige formligen från 
överhögheten över sjöfinnarne och därmed upphörde detta fög
deri. De, som dessförinnan, i egenskap av fogdar eller sär
skilda utskickade, haft fullmakt att här företräda den svenska 
kronans intressen, voro:

M:r Daniel Theodori [Hjort] 1
Isak Behm f utn- 1603
Anders Andersson!.  ̂ „
Evert Evertsson j u û- 1 6 0 3 ^ .
Anders Eriksson, utn. 1 60 4  .......................
Baltzar Bäck m. fl., utn. 1 60 6  |§{
Nils Nilsson, utn. 1 606  -2-2 
Erik Johansson [Boga]] , .0 
Reinhold Steger | ntn. 1 607  ,,

2
l 2 -

1 6 0 5 — 1 606

1607

1 608

Efter skilsmässan från Torne lappmarks fögderi (F. 275) 
1555 hade Kemi lappmark de närmaste åren en egen fogde, 
men ehuru denne var verksam inom orten ännu 1562,3 då han 
efterträddes av sin son, som samma år avgivit räkenskap i 
eget namn, redogjorde icke desto mindre fogden i tillgrän
sande Österbottenfögderi (F. 279) för uppbörden därifrån åren 
1559—60, och från 1563 sammanslogs lappmarksdistriktet med 
ett annat fögderi (F. 281), vars område föFövrigt likaledes låg 
inom Österbotten. Men 1574 blev ånyo en särskild lappfogde 
förordnad, och dennes befattning tillsattes sedermera under 
flertalet av periodens återstående år. Dock hade Kemi lapp-

1 Fullmakterna för dels M:r Daniel och Isak Behm, dels Anders Andersson och 
Evert Evertsson äro tryckta av F ellman i a. a., s. 107— 110. Dessa giva vid 
handen, att de förre skulle uppbära »halvparten i all rättighet med Norges krona 
uti Titisfjorden . . . allt in till Malanger», samt de svenska andelarne av sjöfin
narne allt intill Varanger, medan de sistnämndes uppdrag gällde skatten av sjö
finnarne från Titisfj ord till Ofoten.

2 Reinhold Steger redogjorde för skatten, uppburen utefter kusten från Titis- 
fjord till Stora Lyngsbotten, Erik Johansson från den sistnämnda till Nodome 
fjord. Jfr k. brevet den 5 aug. 1609. Rörande belägenheten av Nodome fjord 
(eller Neudome, som namnet också skrives) se K. B. W iklund, De svenska 
nomadlapparnes flyttningar till Norge i äldre och nyare tid (1908), s. 18, där 
ett citat ur Olof Burmans itinerarium av år 1598 synes giva vid handen, att 
Syd-Varanger åsyftas.

3 Historiallinen arkisto X , s. 399.

F. 276.
(Tab. 52.)

Kemi lapp 
mark.
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f . m .
(Tal). 4 9 - 5 0  

och 52.)

mark gemensam fogde med Tornedistriktet dels 1589—93, dels 
spridda år under 1600-talet (1603, 1611—15 och 1617—20). 
Grenom kontrakt den 18 maj 1620 upplåts den förra på 
arrende till König Persson, för vilken arrendebeloppet vid 
prolongationen den 7 maj 1621 bestämdes till 210 daler. 
Samme man, som den 4 dec. 1626 övertog förpaktningen jäm
väl av Torne lappmark, fick väl, efter vad vi ovan (s. 341) 
sett, avstå båda distrikten, när en ny uppgörelse träffades 
med Clemet Öndesson och Peder Andersson 1629, men längre 
fram deltog han i kompanjonskap med den sistnämnde ånyo 
i förpaktningen av desamma enligt ett kontrakt,1 som upp
rättades den 18 aug. 1634 och gällde för de tre följande åren.

Fogdar i Kemi lappmark hava varit:

Olof Amundsson, utn. 1555 £ .............................................. 1555— 1558
Joen Yarg (jfr F. 2 7 9 ) ........................... ...............................  1559— 1560
Amund Olofsson.........................................................................  1562
Josef H in d e rsso n ..................................................................... 1574— 1581
Nils Olofsson (jfr F. 2 8 1 ) ..................................................  1582— 1583
Tomas Andersson, utn.2 1583 -?•
Nils Olofsson, ny fallm. 1586 2y°................................ånyo 1586— 1587
Nils Nilsson Oravain, utn. 1588 2,J (jfr F. 275) . . . 1588— 1593
Lars H in d e rs s o n ..................................................................... 1594— 1595
Jöns Karlsson.............................................................................. 1596— 1602
Olof Andersson Burman (jfr F. 2 7 5 ) ................................  1603
Mårten Påvelsson, utn.3 1603 T4¥ ............................................  1604
Jöns Karlsson. . . .■ ...................................................ånyo 1604— 1606
Mats Josefsson, utn.3 1606 ..................................... ....  1607
Jöns M arkusson.........................................................................  1608— 1610
Erik Johansson [Boga] (jfr F. 2 7 5 ) ................................  1611— 1613
Reinhold Steger4 (jfr F. 2 7 5 ) ................................................  1614— 1616
König Persson (arr.; jfr F. 2 7 5 ) .........................................  1620— 1629

1 F ellman, a. a,, s. 197.
2 Tomas Anderssons fullmakt finnes i Rreg. Om och huru länge han verk

ligen tjänstgjort, kan jag ej avgöra. Enligt F ellman, som iakttager tystnad 
rörande förhållandena i Kemi lappmark åren 1583—86, har Nils Olofsson, som 
redan tidigare (1569— 72) i egenskap av fogde i Österbotten (F. 281) redogjort 
för Kemi lappmark, avgivit räkenskap för densamma 1582. Att han varit verk
sam som fogde där 1587 framgår såväl av hans nya fullmakt 1586 som av 
Norrlands register. Samme man var för övrigt ännu 1596 kvar i fögderiet, för 
vilket han då avgav räkenskap tillsammans med Jöns Karlsson.

3 Mårten Påvelssons och Mats Josefssons fullmakter äro avtryckta av W aa- 
kanen i Urkunder II, s. 63 f. och 260 ff. samt efter honom av Fellman i a .a., 
s. 114 och 125 ff.

4 Att Reinhold Steger, sedan han 1615 lämnat sin befattning i Torne och 
Kemi förenade lappmarker, fortfarande under år 1616 tjänstgjorde i den sist
nämnda, framgår av hans räkenskap, som i sin helhet är avtryckt av Fellman 
i a. a., s. 166— 180.
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Meddelanden från svenska riksarkivet utgivas från och. 
med 1902 i fria häften. Av dessa bilda årsberättelserna och smärrre 
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 och inne
hållsförteckning för att sedan kunna bindas. Övriga häften be
tecknas Ny följd II: 1, II: 2 o. s. v. och kunna av dem, som så 
önska, betraktas och behandlas som självständiga publikationer. 
Av denna senare serie hava följande arbeten tidigare utkommit:
1. Clason, Sam, Studier över arkivväsendet i utlandet. Stockholm 

1902. iv, 107 s. Kr. 2: — .
2. Sondén, P., Rikskansleren Axel Oxenstiernas brefväxling och 

öfriga i riksarkivet förvarade handlingar förtecknade. Stock
holm 1907. v ii , (1), 288 s. Kr. 3:— .

3. A lmquist, Joh. A x ., Bergskollegium och bergslagsstaterna 1637
— 1857. Administrativa och biografiska anteckningar. Stock
holm 1909. 322 s. Kr. 3: 50.

4. A lmquist, J oh. A x ., Kommerskollegium och Riksens ständers 
manufakturkontor samt konsulsstaten. Administrativa och bio
grafiska anteckningar. Stockholm 1912— 15. xn, 688 s. Kr. 9: —

5. B ergh, Severin , Svenska riksarkivet 1618—1837. Stockholm 
1916. vrn, 468 s. +  11 planscher. Kr. 6 :—.

6. A lmquist, Joh. A x ., Den civila lokalförvaltningen i Sverige 
1523— 1630 med särskild hänsyn till den kamerala indelningen. 
D. I och III: 1. Stockholm 1917.. vra, 400; 48 s. Kr. 10: —

Pris (tills, med D. 3: Käft 2) 10 kronor.



 
 
    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 220.80, 533.28 Width 86.40 Height 28.80 points
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 276.66, 505.36 Width 24.44 Height 23.56 points
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 359.57, 282.81 Width 100.36 Height 108.22 points
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 267.93, 212.12 Width 82.04 Height 78.55 points
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 57.60, 144.05 Width 102.98 Height 83.78 points
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset -13.96, 323.83 Width 48.00 Height 143.13 points
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 34.91, 361.36 Width 20.95 Height 41.89 points
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset -20.95, -69.77 Width 556.80 Height 143.13 points
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 342.11, 33.21 Width 147.49 Height 281.89 points
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset -27.05, 259.25 Width 96.00 Height 61.09 points
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 147.49, 283.68 Width 47.13 Height 9.60 points
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 295.86, 289.79 Width 46.25 Height 25.31 points
     Origin: bottom left
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226085207
      

        
     1
     Default
     0
     BL
     -407
     612
     qi4alphabase[QI 4.0/QHI 4.0 alpha]
            
                
         Both
         123
         CurrentPage
         236
              

       CurrentAVDoc
          

     220.801 533.2838 86.4004 28.8001 276.6558 505.3564 24.4365 23.5637 359.5652 282.81 100.3641 108.2187 267.9285 212.1188 82.0367 78.5458 57.6003 144.0457 102.9823 83.7822 -13.9637 323.8283 48.0002 143.1279 34.9092 361.3558 20.9456 41.8911 -20.9455 -69.7734 556.8025 143.1279 342.1106 33.2089 147.4916 281.8922 -27.0547 259.2462 96.0004 61.0912 147.4916 283.6827 47.1275 9.6 295.8559 289.7918 46.2547 25.3092 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     0
     175
     0
     dc781698-c58e-465b-afd9-dab07b2848c0
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset -56.73, 454.44 Width 1136.30 Height 233.02 points
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset -51.49, -70.95 Width 185.02 Height 587.35 points
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 61.09, -70.95 Width 370.91 Height 338.62 points
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 120.44, 221.42 Width 233.02 Height 53.24 points
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 308.07, 207.46 Width 209.46 Height 278.40 points
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 375.27, -70.95 Width 733.09 Height 125.67 points
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 789.82, -35.16 Width 246.11 Height 567.28 points
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 417.17, 110.58 Width 562.04 Height 198.11 points
     Origin: bottom left
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226085231
      

        
     1
     Default
     0
     BL
     -407
     612
     qi4alphabase[QI 4.0/QHI 4.0 alpha]
            
                
         Both
         123
         CurrentPage
         236
              

       CurrentAVDoc
          

     -56.7275 454.4386 1136.296 233.0192 -51.4911 -70.9456 185.019 587.348 61.0912 -70.9456 370.9107 338.6197 120.4369 221.4193 233.0192 53.2366 308.0741 207.4556 209.4554 278.4012 375.2744 -70.9456 733.0941 125.6733 789.8217 -35.1636 246.1102 567.2752 417.1655 110.5825 562.0388 198.11 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     1
     175
     1
     95875497-27e4-4a40-882a-c00c1a50ea71
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset -53.24, -70.92 Width 507.93 Height 746.19 points
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 419.78, -70.92 Width 610.91 Height 137.02 points
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 766.26, 34.68 Width 100.36 Height 57.60 points
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 809.89, 28.57 Width 121.31 Height 99.49 points
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 843.06, 32.93 Width 130.91 Height 638.84 points
     Origin: bottom left
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226085244
      

        
     1
     Default
     0
     BL
     -407
     612
     qi4alphabase[QI 4.0/QHI 4.0 alpha]
            
                
         Both
         123
         CurrentPage
         236
              

       CurrentAVDoc
          

     -53.2366 -70.9203 507.9295 746.1851 419.7837 -70.9203 610.9117 137.0188 766.2579 34.6802 100.3641 57.6002 809.8945 28.571 121.3096 99.4913 843.0583 32.9347 130.9097 638.8392 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     2
     175
     2
     f7c3030a-961a-4054-aefa-b16f8b5ba4c7
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 4 to page 175
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset -41.02, 632.48 Width 1025.46 Height 80.29 points
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 841.31, -70.95 Width 183.27 Height 735.71 points
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset -45.38, -70.95 Width 65.45 Height 771.49 points
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset -102.98, -70.95 Width 1177.31 Height 138.76 points
     Origin: bottom left
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226085313
      

        
     1
     Default
     0
     BL
     -407
     612
     qi4alphabase[QI 4.0/QHI 4.0 alpha]
            
                
         Both
         4
         SubDoc
         175
              

       CurrentAVDoc
          

     -41.0184 632.4757 1025.4591 80.2913 841.3128 -70.9456 183.2736 735.7123 -45.382 -70.9456 65.4548 771.4943 -102.9823 -70.9456 1177.3143 138.7642 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     3
     175
     174
     86d695e8-14e1-4d17-8b76-74aebd1b938d
     172
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 797.68, 477.13 Width 46.25 Height 56.73 points
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 791.57, 487.60 Width 27.05 Height 29.67 points
     Origin: bottom left
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226085324
      

        
     1
     Default
     0
     BL
     -407
     612
     qi4alphabase[QI 4.0/QHI 4.0 alpha]
            
                
         Both
         123
         CurrentPage
         236
              

       CurrentAVDoc
          

     797.6763 477.1296 46.2548 56.7275 791.5671 487.6023 27.0547 29.6729 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     4
     175
     4
     a6baf1cc-98a7-4056-a2aa-2aeb5be41cee
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 821.24, 365.42 Width 60.22 Height 130.04 points
     Origin: bottom left
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226085337
      

        
     1
     Default
     0
     BL
     -407
     612
     qi4alphabase[QI 4.0/QHI 4.0 alpha]
            
                
         Both
         123
         CurrentPage
         236
              

       CurrentAVDoc
          

     821.24 365.42 60.2184 130.037 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     12
     175
     12
     fccb7625-1e53-4292-aadf-2a29a07013f3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 0.00, 463.17 Width 68.07 Height 44.51 points
     Origin: bottom left
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226085343
      

        
     1
     Default
     0
     BL
     -407
     612
     qi4alphabase[QI 4.0/QHI 4.0 alpha]
            
                
         Both
         123
         CurrentPage
         236
              

       CurrentAVDoc
          

     0 463.1659 68.073 44.5093 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     13
     175
     13
     78f7367e-68d2-4f32-907c-a2730f5c676b
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 809.02, 331.38 Width 64.58 Height 116.95 points
     Origin: bottom left
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226085350
      

        
     1
     Default
     0
     BL
     -407
     612
     qi4alphabase[QI 4.0/QHI 4.0 alpha]
            
                
         Both
         123
         CurrentPage
         236
              

       CurrentAVDoc
          

     809.0218 331.3835 64.5821 116.946 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     16
     175
     16
     65ef3c1f-5d90-4cfc-8af1-5fdf9fa29a70
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 807.28, 589.71 Width 34.04 Height 50.62 points
     Origin: bottom left
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226085403
      

        
     1
     Default
     0
     BL
     -407
     612
     qi4alphabase[QI 4.0/QHI 4.0 alpha]
            
                
         Both
         123
         CurrentPage
         236
              

       CurrentAVDoc
          

     807.2763 589.7119 34.0365 50.6184 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     27
     175
     27
     e478d42c-3c98-4763-8b38-0cf9442cd5c1
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 813.39, 387.24 Width 4.36 Height 17.45 points
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 795.06, 385.49 Width 37.53 Height 29.67 points
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 799.42, 616.77 Width 20.07 Height 22.69 points
     Origin: bottom left
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226085408
      

        
     1
     Default
     0
     BL
     -407
     612
     qi4alphabase[QI 4.0/QHI 4.0 alpha]
            
                
         Both
         123
         CurrentPage
         236
              

       CurrentAVDoc
          

     813.3854 387.2383 4.3636 17.4546 795.0581 385.4928 37.5274 29.6729 799.4218 616.7665 20.0728 22.691 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     27
     175
     27
     3f6bd691-44ee-4941-892c-d4e7289d0bad
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 780.22, 536.48 Width 22.69 Height 44.51 points
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 102.98, 587.09 Width 17.45 Height 5.24 points
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 339.49, 610.66 Width 28.80 Height 24.44 points
     Origin: bottom left
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226085417
      

        
     1
     Default
     0
     BL
     -407
     612
     qi4alphabase[QI 4.0/QHI 4.0 alpha]
            
                
         Both
         123
         CurrentPage
         236
              

       CurrentAVDoc
          

     780.2216 536.4753 22.691 44.5093 102.9823 587.0937 17.4546 5.2364 339.4924 610.6575 28.8001 24.4365 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     28
     175
     28
     0a77b9f9-4d32-4a09-b642-aa75c7ee0300
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset -5.24, 197.86 Width 42.76 Height 42.76 points
     Origin: bottom left
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226085425
      

        
     1
     Default
     0
     BL
     -407
     612
     qi4alphabase[QI 4.0/QHI 4.0 alpha]
            
                
         Both
         123
         CurrentPage
         236
              

       CurrentAVDoc
          

     -5.2364 197.8556 42.7638 42.7638 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     31
     175
     31
     eaf4f4c4-c97a-4f06-a24c-653690f96fa0
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 405.82, 594.95 Width 34.91 Height 73.31 points
     Origin: bottom left
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226085429
      

        
     1
     Default
     0
     BL
     -407
     612
     qi4alphabase[QI 4.0/QHI 4.0 alpha]
            
                
         Both
         123
         CurrentPage
         236
              

       CurrentAVDoc
          

     405.82 594.9483 34.9092 73.3094 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     31
     175
     31
     cf72e18a-4cc5-454a-98bf-7e5caa544b21
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 431.13, 335.75 Width 33.16 Height 130.04 points
     Origin: bottom left
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226085433
      

        
     1
     Default
     0
     BL
     -407
     612
     qi4alphabase[QI 4.0/QHI 4.0 alpha]
            
                
         Both
         123
         CurrentPage
         236
              

       CurrentAVDoc
          

     431.1292 335.7471 33.1638 130.0369 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     32
     175
     32
     7d3be889-5e56-4f8d-b08a-a45064b4db3b
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 320.29, 607.17 Width 114.33 Height 46.25 points
     Origin: bottom left
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226085445
      

        
     1
     Default
     0
     BL
     -407
     612
     qi4alphabase[QI 4.0/QHI 4.0 alpha]
            
                
         Both
         123
         CurrentPage
         236
              

       CurrentAVDoc
          

     320.2923 607.1665 114.3278 46.2548 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     40
     175
     40
     74235613-dc7e-4141-8a01-c75199ccdf31
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset -3.49, 46.00 Width 55.85 Height 111.71 points
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 49.75, -12.47 Width 229.53 Height 92.51 points
     Origin: bottom left
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226085450
      

        
     1
     Default
     0
     BL
     -407
     612
     qi4alphabase[QI 4.0/QHI 4.0 alpha]
            
                
         Both
         123
         CurrentPage
         236
              

       CurrentAVDoc
          

     -3.4909 46.0004 55.8548 111.7096 49.7457 -12.4726 229.5283 92.5095 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     40
     175
     40
     9b4b1e86-ecba-4994-8d23-b57a55ceb6ef
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 43 to page 43
     Mask co-ordinates: Left bottom (427.64 306.09) Right top (466.91 366.31) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226085459
      

        
     1
     0
     427.6383 306.0903 466.9112 366.3087 
            
                
         43
         SubDoc
         43
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     42
     175
     42
     0d3787ed-6503-4f33-8564-437f031376de
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 42 to page 42
     Mask co-ordinates: Left bottom (13.09 503.33) Right top (79.42 633.36) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226085459
      

        
     1
     0
     13.091 503.3275 79.4185 633.3644 
            
                
         42
         SubDoc
         42
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     42
     175
     41
     d93cc286-e94c-4ea4-87c2-3a067fc0dfe8
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 407.57, 300.84 Width 19.20 Height 60.22 points
     Origin: bottom left
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226085506
      

        
     1
     Default
     0
     BL
     -407
     612
     qi4alphabase[QI 4.0/QHI 4.0 alpha]
            
                
         Both
         123
         CurrentPage
         236
              

       CurrentAVDoc
          

     407.5655 300.8379 19.2001 60.2184 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     43
     175
     43
     2cc69984-210e-42ef-bcf3-ba7d69f20ffb
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 105 to page 105
     Mask co-ordinates: Left bottom (397.97 276.42) Right top (460.80 323.54) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226085607
      

        
     1
     0
     397.9654 276.4174 460.802 323.5449 
            
                
         105
         SubDoc
         105
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     104
     175
     104
     3cfa086c-6ea5-49a2-8353-6e2e9aa4e338
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 105 to page 105
     Mask co-ordinates: Left bottom (-13.96 216.20) Right top (88.15 585.36) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226085607
      

        
     1
     0
     -13.9637 216.199 88.1458 585.3643 
            
                
         105
         SubDoc
         105
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     104
     175
     104
     a750ccd0-9683-43f2-9a3c-41fb8cd5fbf3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 101 to page 101
     Mask co-ordinates: Left bottom (786.33 156.88) Right top (932.95 478.05) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226085607
      

        
     1
     0
     786.3307 156.8805 932.9496 478.0456 
            
                
         101
         SubDoc
         101
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     104
     175
     100
     7317bd67-19c9-4f2e-9264-ff78aeeaba4e
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 98 to page 98
     Mask co-ordinates: Left bottom (782.84 -70.93) Right top (1013.24 139.40) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226085607
      

        
     1
     0
     782.8398 -70.9296 1013.2408 139.3986 
            
                
         98
         SubDoc
         98
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     104
     175
     97
     491ad797-b345-454f-9c51-cf3b4ae76628
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 84 to page 84
     Mask co-ordinates: Left bottom (415.42 476.27) Right top (437.24 512.93) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226085607
      

        
     1
     0
     415.42 476.2728 437.2383 512.9276 
            
                
         84
         SubDoc
         84
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     104
     175
     83
     3d8e6a09-3b71-485c-b078-85760a05689c
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 76 to page 76
     Mask co-ordinates: Left bottom (-5.24 582.59) Right top (28.80 635.83) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226085607
      

        
     1
     0
     -5.2364 582.5933 28.8001 635.83 
            
                
         76
         SubDoc
         76
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     104
     175
     75
     79444296-f2ec-4c33-8774-f025267d750a
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 75 to page 75
     Mask co-ordinates: Left bottom (402.33 311.33) Right top (421.53 345.36) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226085607
      

        
     1
     0
     402.3291 311.3267 421.5291 345.3632 
            
                
         75
         SubDoc
         75
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     104
     175
     74
     4b90ff3a-06c1-4381-9336-d16c3f5ffec1
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 57 to page 57
     Mask co-ordinates: Left bottom (406.69 553.07) Right top (430.26 648.20) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226085607
      

        
     1
     0
     406.6927 553.0732 430.2565 648.2009 
            
                
         57
         SubDoc
         57
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     104
     175
     56
     0bb631e0-c5ba-4cca-82e8-e5e3b131147a
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 55 to page 55
     Mask co-ordinates: Left bottom (408.44 590.60) Right top (434.62 640.35) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226085607
      

        
     1
     0
     408.4382 590.6006 434.6201 640.3463 
            
                
         55
         SubDoc
         55
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     104
     175
     54
     3bed24c3-a570-4f21-b78e-c9a11e22dac0
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 397.09, 243.24 Width 55.85 Height 247.86 points
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 774.99, 433.49 Width 102.11 Height 152.73 points
     Origin: bottom left
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226085616
      

        
     1
     Default
     0
     BL
     -407
     612
     qi4alphabase[QI 4.0/QHI 4.0 alpha]
            
                
         Both
         123
         CurrentPage
         236
              

       CurrentAVDoc
          

     397.0927 243.2376 55.8548 247.8556 774.9853 433.493 102.1095 152.7279 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     105
     175
     105
     019345f9-988e-4f8a-81a6-d0e35dc64872
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 148 to page 148
     Mask co-ordinates: Left bottom (252.23 621.52) Right top (285.02 638.98) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090052
      

        
     1
     0
     252.2344 621.5249 285.0196 638.975 
            
                
         148
         SubDoc
         148
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     147
     dfba9b21-0ade-407a-8607-8adeee99f46e
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 148 to page 148
     Mask co-ordinates: Left bottom (404.00 554.90) Right top (472.74 612.01) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090052
      

        
     1
     0
     403.9981 554.8969 472.7412 612.0066 
            
                
         148
         SubDoc
         148
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     147
     8616e1c8-c1c6-4beb-93e5-f6cf66d5ef85
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 148 to page 148
     Mask co-ordinates: Left bottom (223.85 390.86) Right top (246.76 396.09) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090052
      

        
     1
     0
     223.8544 390.8556 246.7635 396.0919 
            
                
         148
         SubDoc
         148
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     147
     5097e40d-33ec-4900-b119-4ad0d3a84120
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 146 to page 146
     Mask co-ordinates: Left bottom (175.42 375.91) Right top (315.93 400.35) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090052
      

        
     1
     0
     175.419 375.9088 315.9287 400.3452 
            
                
         146
         SubDoc
         146
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     145
     ea513121-d9e3-42c7-940b-19e2ab07fc58
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 145 to page 145
     Mask co-ordinates: Left bottom (-85.53 20.71) Right top (75.93 356.71) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090052
      

        
     1
     0
     -85.5276 20.7072 75.9276 356.7087 
            
                
         145
         SubDoc
         145
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     144
     cc9cc643-aeff-4809-9e40-e4a850e363a0
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 145 to page 145
     Mask co-ordinates: Left bottom (795.93 594.09) Right top (851.79 645.58) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090052
      

        
     1
     0
     795.9308 594.0916 851.7856 645.5827 
            
                
         145
         SubDoc
         145
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     144
     e0bd7c7a-84cf-4b67-8a12-6c40b7e2da45
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 145 to page 145
     Mask co-ordinates: Left bottom (384.87 621.15) Right top (871.86 691.84) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090052
      

        
     1
     0
     384.8745 621.1462 871.8584 691.8375 
            
                
         145
         SubDoc
         145
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     144
     e330a612-cd59-4a51-a546-d67f993dbb11
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 144 to page 144
     Mask co-ordinates: Left bottom (220.80 12.85) Right top (294.11 76.56) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090052
      

        
     1
     0
     220.801 12.8526 294.1104 76.562 
            
                
         144
         SubDoc
         144
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     143
     bc4dc93e-5c9e-4f30-9d03-42b96280ec9a
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 144 to page 144
     Mask co-ordinates: Left bottom (792.44 270.31) Right top (855.28 386.38) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090052
      

        
     1
     0
     792.4399 270.3083 855.2766 386.3815 
            
                
         144
         SubDoc
         144
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     143
     a39e698d-9544-439e-9b01-3eed9488faef
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 143 to page 143
     Mask co-ordinates: Left bottom (601.31 59.11) Right top (633.60 80.05) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090052
      

        
     1
     0
     601.3118 59.1074 633.6028 80.0529 
            
                
         143
         SubDoc
         143
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     142
     102a901d-25b7-434e-a2a4-19c5746caaaf
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 142 to page 142
     Mask co-ordinates: Left bottom (823.86 527.76) Right top (890.19 606.31) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090052
      

        
     1
     0
     823.8582 527.764 890.1858 606.3098 
            
                
         142
         SubDoc
         142
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     141
     79398568-2472-41ef-9cfd-64675c31adab
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 142 to page 142
     Mask co-ordinates: Left bottom (833.46 599.33) Right top (834.33 606.31) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090052
      

        
     1
     0
     833.4583 599.3279 834.331 606.3098 
            
                
         142
         SubDoc
         142
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     141
     716f916b-5c19-40f3-a1a2-2e676c59646c
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 142 to page 142
     Mask co-ordinates: Left bottom (420.66 504.20) Right top (449.46 542.60) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090052
      

        
     1
     0
     420.6564 504.2003 449.4565 542.6004 
            
                
         142
         SubDoc
         142
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     141
     62ca0f36-0410-4995-8ded-8b2f49d4fbcb
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 142 to page 142
     Mask co-ordinates: Left bottom (339.49 600.20) Right top (375.27 622.02) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090052
      

        
     1
     0
     339.4924 600.2007 375.2744 622.0189 
            
                
         142
         SubDoc
         142
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     141
     a3c0fa76-abf2-422f-9d6d-512c7856867b
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 142 to page 142
     Mask co-ordinates: Left bottom (333.38 616.78) Right top (642.33 662.16) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090052
      

        
     1
     0
     333.3833 616.7825 642.3301 662.1646 
            
                
         142
         SubDoc
         142
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     141
     22be6798-4fb4-44eb-bf56-f9f7d57f9515
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 141 to page 141
     Mask co-ordinates: Left bottom (472.15 599.33) Right top (544.58 643.84) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090052
      

        
     1
     0
     472.1476 599.3279 544.5842 643.8372 
            
                
         141
         SubDoc
         141
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     140
     ed31ea2f-6ca0-4e6d-aa12-d52991a6a3a4
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 141 to page 141
     Mask co-ordinates: Left bottom (-4.36 303.47) Right top (42.76 502.45) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090052
      

        
     1
     0
     -4.3637 303.4721 42.7638 502.4548 
            
                
         141
         SubDoc
         141
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     140
     c8e99004-6b5b-4568-bcc3-86bb17a645dc
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 140 to page 140
     Mask co-ordinates: Left bottom (373.53 619.40) Right top (608.29 664.78) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090052
      

        
     1
     0
     373.5289 619.4008 608.2936 664.7828 
            
                
         140
         SubDoc
         140
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     139
     e2b76ac6-3ca4-40f2-855b-e5202f2c75a4
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 140 to page 140
     Mask co-ordinates: Left bottom (829.97 288.64) Right top (877.97 377.65) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090052
      

        
     1
     0
     829.9673 288.6357 877.9675 377.6542 
            
                
         140
         SubDoc
         140
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     139
     4bc97665-2125-4c90-a41a-12c8de9b1580
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 139 to page 139
     Mask co-ordinates: Left bottom (648.44 60.85) Right top (761.02 96.63) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090052
      

        
     1
     0
     648.4393 60.8528 761.0215 96.6348 
            
                
         139
         SubDoc
         139
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     138
     ef5b517b-b2a7-4992-9db3-e78931180942
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 139 to page 139
     Mask co-ordinates: Left bottom (408.44 90.53) Right top (456.44 224.93) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090052
      

        
     1
     0
     408.4382 90.5257 456.4384 224.9263 
            
                
         139
         SubDoc
         139
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     138
     87364243-1c9b-4d4b-98eb-9fca8c09b89b
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 139 to page 139
     Mask co-ordinates: Left bottom (15.71 382.89) Right top (78.55 499.84) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090052
      

        
     1
     0
     15.7092 382.8906 78.5458 499.8366 
            
                
         139
         SubDoc
         139
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     138
     bff9d6da-f5a6-4532-9c79-516ce24aabfb
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 136 to page 136
     Mask co-ordinates: Left bottom (801.17 263.33) Right top (823.86 276.42) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090052
      

        
     1
     0
     801.1672 263.3264 823.8582 276.4174 
            
                
         136
         SubDoc
         136
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     135
     6ae1a22e-71b3-4cf3-a8db-74bd8dda5fe0
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 136 to page 136
     Mask co-ordinates: Left bottom (802.04 382.02) Right top (862.26 458.82) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090052
      

        
     1
     0
     802.0399 382.0179 862.2584 458.8182 
            
                
         136
         SubDoc
         136
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     135
     53ce194a-98a3-45d9-9b16-650843afcc7b
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 135 to page 135
     Mask co-ordinates: Left bottom (777.60 123.69) Right top (904.15 420.42) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090052
      

        
     1
     0
     777.6035 123.6895 904.1495 420.418 
            
                
         135
         SubDoc
         135
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     134
     59a24e6e-0a07-44af-9ee5-9d9b28a80fc0
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 133 to page 133
     Mask co-ordinates: Left bottom (790.69 243.25) Right top (850.04 321.80) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090052
      

        
     1
     0
     790.6944 243.2536 850.0402 321.7994 
            
                
         133
         SubDoc
         133
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     132
     dc5ef79f-d8fa-4bd2-91a1-2d6d30201dd2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 132 to page 132
     Mask co-ordinates: Left bottom (588.22 617.66) Right top (704.29 656.93) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090052
      

        
     1
     0
     588.2208 617.6553 704.2941 656.9282 
            
                
         132
         SubDoc
         132
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     131
     b78e9819-ca9e-4975-b8c0-6a0dfddfb187
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 132 to page 132
     Mask co-ordinates: Left bottom (-13.09 101.87) Right top (82.91 348.85) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090052
      

        
     1
     0
     -13.091 101.8712 82.9095 348.8541 
            
                
         132
         SubDoc
         132
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     131
     35f14d96-6846-4b1c-80b4-af1e65c0af4f
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 132 to page 132
     Mask co-ordinates: Left bottom (293.24 149.87) Right top (335.13 162.09) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090052
      

        
     1
     0
     293.2377 149.8714 335.1288 162.0896 
            
                
         132
         SubDoc
         132
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     131
     74635d46-0149-49da-8e5f-75f9c2e2c307
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 130 to page 130
     Mask co-ordinates: Left bottom (788.08 327.04) Right top (884.95 404.71) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090052
      

        
     1
     0
     788.0762 327.0358 884.9494 404.7089 
            
                
         130
         SubDoc
         130
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     129
     de3e7276-a1c3-41d8-82bc-d41870bb1f5d
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 129 to page 129
     Mask co-ordinates: Left bottom (360.44 73.07) Right top (403.20 95.76) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090052
      

        
     1
     0
     360.438 73.071 403.2018 95.7621 
            
                
         129
         SubDoc
         129
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     128
     3be3d944-8d18-493b-b1d6-aaecd8500c17
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 129 to page 129
     Mask co-ordinates: Left bottom (391.86 96.63) Right top (428.51 147.25) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090052
      

        
     1
     0
     391.8563 96.6348 428.511 147.2532 
            
                
         129
         SubDoc
         129
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     128
     d8de6e97-a3e4-44c9-b203-930834b87b5b
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 129 to page 129
     Mask co-ordinates: Left bottom (294.11 306.96) Right top (374.40 328.78) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090052
      

        
     1
     0
     294.1104 306.963 374.4017 328.7813 
            
                
         129
         SubDoc
         129
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     128
     f4a283d4-7f57-4ec7-9dd8-422a0dc047d4
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 129 to page 129
     Mask co-ordinates: Left bottom (89.02 617.66) Right top (443.35 668.27) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090052
      

        
     1
     0
     89.0186 617.6553 443.3474 668.2737 
            
                
         129
         SubDoc
         129
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     128
     4276448a-e6e0-4403-9e0b-963caed222a5
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 128 to page 128
     Mask co-ordinates: Left bottom (-17.45 30.31) Right top (76.80 183.91) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090052
      

        
     1
     0
     -17.4546 30.3073 76.8003 183.9079 
            
                
         128
         SubDoc
         128
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     127
     bc8047f9-0efa-47cf-bbf2-e90b20fad0c8
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 128 to page 128
     Mask co-ordinates: Left bottom (198.98 25.07) Right top (353.46 78.31) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090052
      

        
     1
     0
     198.9827 25.0709 353.4561 78.3074 
            
                
         128
         SubDoc
         128
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     127
     2d419bf5-0ff7-499e-95ca-27a1e6c6a714
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 128 to page 128
     Mask co-ordinates: Left bottom (438.11 42.53) Right top (473.02 168.20) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090052
      

        
     1
     0
     438.111 42.5255 473.0203 168.1988 
            
                
         128
         SubDoc
         128
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     127
     f80e9077-3093-4c13-9ec2-0fe0885b7648
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 128 to page 128
     Mask co-ordinates: Left bottom (-7.85 400.35) Right top (75.05 472.78) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090052
      

        
     1
     0
     -7.8546 400.3452 75.0549 472.7819 
            
                
         128
         SubDoc
         128
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     127
     08411eb5-2ed8-4b0d-bcca-8cbc01f6e2bd
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 128 to page 128
     Mask co-ordinates: Left bottom (722.62 615.91) Right top (792.44 642.96) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090052
      

        
     1
     0
     722.6214 615.9099 792.4399 642.9645 
            
                
         128
         SubDoc
         128
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     127
     25d2a74b-e1b2-451d-8f28-12eb128bb1ab
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 127 to page 127
     Mask co-ordinates: Left bottom (240.00 247.13) Right top (262.69 257.60) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090052
      

        
     1
     0
     240.0011 247.1318 262.6921 257.6046 
            
                
         127
         SubDoc
         127
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     126
     2b476c74-6675-48ca-9872-8187cc3f6746
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 127 to page 127
     Mask co-ordinates: Left bottom (228.66 278.55) Right top (246.11 289.02) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090052
      

        
     1
     0
     228.6556 278.5501 246.1102 289.0229 
            
                
         127
         SubDoc
         127
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     126
     6eaba1ab-f665-46c5-86f9-88b2f9e90abf
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 127 to page 127
     Mask co-ordinates: Left bottom (16.58 218.33) Right top (51.49 274.19) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090052
      

        
     1
     0
     16.5819 218.3317 51.4911 274.1865 
            
                
         127
         SubDoc
         127
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     126
     f2faeaa0-bd87-4a83-9356-4e4e98f1b778
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 127 to page 127
     Mask co-ordinates: Left bottom (789.82 412.95) Right top (864.88 497.61) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090052
      

        
     1
     0
     789.8217 412.9507 864.8766 497.6057 
            
                
         127
         SubDoc
         127
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     126
     d04cd7a3-a53c-43d8-b133-30cb77351a6b
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 127 to page 127
     Mask co-ordinates: Left bottom (393.60 362.33) Right top (461.67 577.90) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090052
      

        
     1
     0
     393.6017 362.3323 461.6748 577.8969 
            
                
         127
         SubDoc
         127
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     126
     882d5b6b-e351-4f23-a345-57fc71cc0e6b
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 127 to page 127
     Mask co-ordinates: Left bottom (13.96 373.68) Right top (72.44 490.62) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090052
      

        
     1
     0
     13.9637 373.6779 72.4367 490.6238 
            
                
         127
         SubDoc
         127
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     126
     6f037cb0-31e1-443d-9d40-563c5db7cfc2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 127 to page 127
     Mask co-ordinates: Left bottom (793.31 20.22) Right top (913.75 152.88) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090052
      

        
     1
     0
     793.3126 20.2217 913.7495 152.8769 
            
                
         127
         SubDoc
         127
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     126
     34c24273-6607-437a-9334-3e650de45db9
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 127 to page 127
     Mask co-ordinates: Left bottom (395.35 14.99) Right top (654.55 84.80) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090052
      

        
     1
     0
     395.3472 14.9854 654.5483 84.8038 
            
                
         127
         SubDoc
         127
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     126
     ca3b31e3-bf20-45bd-a4fb-80df93e4bc96
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 126 to page 126
     Mask co-ordinates: Left bottom (417.17 368.05) Right top (460.80 429.15) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090052
      

        
     1
     0
     417.1655 368.0542 460.802 429.1454 
            
                
         126
         SubDoc
         126
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     125
     cd3bf168-f298-4edc-82f2-30b4fb99c6ad
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 126 to page 126
     Mask co-ordinates: Left bottom (795.06 391.62) Right top (898.91 581.87) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090052
      

        
     1
     0
     795.0581 391.6179 898.9131 581.8733 
            
                
         126
         SubDoc
         126
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     125
     c1c18108-7bb2-4b8a-a3c5-7356d605b9f1
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 126 to page 126
     Mask co-ordinates: Left bottom (335.13 608.06) Right top (370.91 623.76) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090052
      

        
     1
     0
     335.1288 608.0552 370.9107 623.7644 
            
                
         126
         SubDoc
         126
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     125
     6084ecbd-eef6-4364-a2b3-d1302f9a9435
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 126 to page 126
     Mask co-ordinates: Left bottom (255.71 623.76) Right top (320.29 646.46) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090052
      

        
     1
     0
     255.7102 623.7644 320.2923 646.4554 
            
                
         126
         SubDoc
         126
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     125
     b41c8767-1a9f-4e99-ba99-a22f462deda9
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 125 to page 125
     Mask co-ordinates: Left bottom (240.00 70.45) Right top (263.56 87.03) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090052
      

        
     1
     0
     240.0011 70.4529 263.5648 87.0347 
            
                
         125
         SubDoc
         125
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     124
     07828b91-0148-42d3-ab62-23f858da3a9b
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 125 to page 125
     Mask co-ordinates: Left bottom (6.98 206.60) Right top (81.16 504.20) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090052
      

        
     1
     0
     6.9818 206.5989 81.164 504.2003 
            
                
         125
         SubDoc
         125
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     124
     7bab40ca-ad6b-4f28-a989-c3ee8e165296
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 125 to page 125
     Mask co-ordinates: Left bottom (798.55 0.63) Right top (906.77 103.62) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090052
      

        
     1
     0
     798.549 0.6343 906.7676 103.6166 
            
                
         125
         SubDoc
         125
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     124
     3724c6b8-dfe0-4526-8c5d-04a7cc51b304
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 125 to page 125
     Mask co-ordinates: Left bottom (437.24 607.18) Right top (523.64 642.96) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090053
      

        
     1
     0
     437.2383 607.1825 523.6387 642.9645 
            
                
         125
         SubDoc
         125
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     124
     518753eb-0281-4c66-bd58-571a99ac1a38
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 125 to page 125
     Mask co-ordinates: Left bottom (278.40 621.15) Right top (373.53 669.15) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090053
      

        
     1
     0
     278.4012 621.1462 373.5289 669.1464 
            
                
         125
         SubDoc
         125
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     124
     eed710cd-8f52-475b-b7f5-e0f31f75bd78
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 124 to page 124
     Mask co-ordinates: Left bottom (821.24 404.71) Right top (889.31 459.69) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090053
      

        
     1
     0
     821.24 404.7089 889.313 459.6909 
            
                
         124
         SubDoc
         124
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     123
     7f089baa-a265-4beb-8339-83ea33e82ca4
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 124 to page 124
     Mask co-ordinates: Left bottom (511.42 618.53) Right top (867.49 672.64) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090053
      

        
     1
     0
     511.4204 618.528 867.4948 672.6373 
            
                
         124
         SubDoc
         124
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     123
     404de8d9-f68a-4a42-872f-860aab860e96
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 123 to page 123
     Mask co-ordinates: Left bottom (827.35 341.00) Right top (877.97 425.65) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090053
      

        
     1
     0
     827.3491 340.9995 877.9675 425.6544 
            
                
         123
         SubDoc
         123
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     122
     3b69d9e9-43a8-4dcd-92f8-e035254c0f88
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 123 to page 123
     Mask co-ordinates: Left bottom (774.99 145.51) Right top (866.62 262.45) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090053
      

        
     1
     0
     774.9853 145.5078 866.622 262.4537 
            
                
         123
         SubDoc
         123
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     122
     528573fc-4d84-4387-9e79-e3908c5f5d97
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 122 to page 122
     Mask co-ordinates: Left bottom (758.40 51.25) Right top (791.57 73.07) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090053
      

        
     1
     0
     758.4034 51.2527 791.5671 73.071 
            
                
         122
         SubDoc
         122
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     121
     9ce89f1a-df85-4745-9714-25630937bb42
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 122 to page 122
     Mask co-ordinates: Left bottom (799.42 37.29) Right top (1028.08 464.05) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090053
      

        
     1
     0
     799.4218 37.2891 1028.0773 464.0546 
            
                
         122
         SubDoc
         122
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     121
     4cc9b9bc-6b0e-4926-947d-30871a01a88e
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 120 to page 120
     Mask co-ordinates: Left bottom (433.75 377.65) Right top (465.17 535.62) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090053
      

        
     1
     0
     433.7474 377.6542 465.1657 535.6185 
            
                
         120
         SubDoc
         120
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     119
     d98434c5-f3a7-4ea2-b52c-119663cc3870
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 120 to page 120
     Mask co-ordinates: Left bottom (298.47 608.93) Right top (341.24 630.75) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090053
      

        
     1
     0
     298.4741 608.928 341.2379 630.7463 
            
                
         120
         SubDoc
         120
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     119
     2283e7fc-0018-4724-902d-d5604a2222d6
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 120 to page 120
     Mask co-ordinates: Left bottom (222.55 27.69) Right top (296.73 73.07) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090053
      

        
     1
     0
     222.5464 27.689 296.7286 73.071 
            
                
         120
         SubDoc
         120
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     119
     64187638-fec3-4d1f-8567-c9f3bb215dfa
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 120 to page 120
     Mask co-ordinates: Left bottom (778.48 8.49) Right top (1049.02 609.80) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090053
      

        
     1
     0
     778.4762 8.489 1049.0228 609.8007 
            
                
         120
         SubDoc
         120
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     119
     d0bb6f71-ee42-40e9-b0e5-65e3a9c0fa68
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 119 to page 119
     Mask co-ordinates: Left bottom (780.22 138.53) Right top (855.28 268.56) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090053
      

        
     1
     0
     780.2216 138.5259 855.2766 268.5628 
            
                
         119
         SubDoc
         119
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     118
     f82f4511-7cee-4e16-9d27-b40b1d28fe15
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 119 to page 119
     Mask co-ordinates: Left bottom (610.04 37.29) Right top (670.26 77.43) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090053
      

        
     1
     0
     610.0391 37.2891 670.2575 77.4347 
            
                
         119
         SubDoc
         119
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     118
     7eef81ee-b2f6-43d4-a49c-3e4e88acea4e
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 119 to page 119
     Mask co-ordinates: Left bottom (13.96 497.22) Right top (87.27 584.49) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090053
      

        
     1
     0
     13.9637 497.2184 87.2731 584.4915 
            
                
         119
         SubDoc
         119
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     118
     96609156-9629-468a-9e9f-987fa0aef96c
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 119 to page 119
     Mask co-ordinates: Left bottom (119.56 622.89) Right top (157.96 643.84) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090053
      

        
     1
     0
     119.5642 622.8917 157.9644 643.8372 
            
                
         119
         SubDoc
         119
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     118
     fba47461-90ab-4d67-88c6-d5e40cbf26d4
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 118 to page 118
     Mask co-ordinates: Left bottom (802.91 477.15) Right top (842.19 514.67) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090053
      

        
     1
     0
     802.9127 477.1456 842.1855 514.673 
            
                
         118
         SubDoc
         118
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     117
     bfef4772-483b-4738-99ff-f0b9c2cfcc8d
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 118 to page 118
     Mask co-ordinates: Left bottom (810.77 458.82) Right top (902.40 555.69) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090053
      

        
     1
     0
     810.7672 458.8182 902.404 555.6914 
            
                
         118
         SubDoc
         118
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     117
     a2dcf087-d930-40cb-87fb-1b5eed5f3dba
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 118 to page 118
     Mask co-ordinates: Left bottom (714.77 620.27) Right top (761.89 655.18) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090053
      

        
     1
     0
     714.7668 620.2735 761.8943 655.1827 
            
                
         118
         SubDoc
         118
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     117
     5084a1f9-e574-4ce3-bc86-afd04dba0916
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 118 to page 118
     Mask co-ordinates: Left bottom (711.28 624.64) Right top (763.64 659.55) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090053
      

        
     1
     0
     711.2759 624.6371 763.6398 659.5464 
            
                
         118
         SubDoc
         118
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     117
     57e2629b-6cf3-49cd-90ad-8ce5c790bf2f
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 117 to page 117
     Mask co-ordinates: Left bottom (802.91 549.58) Right top (878.84 649.07) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090053
      

        
     1
     0
     802.9127 549.5823 878.8403 649.0736 
            
                
         117
         SubDoc
         117
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     116
     06bfea08-fdf5-4a94-a6cb-5d073c8b46e1
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 117 to page 117
     Mask co-ordinates: Left bottom (-49.75 5.87) Right top (82.04 229.29) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090053
      

        
     1
     0
     -49.7457 5.8707 82.0367 229.2899 
            
                
         117
         SubDoc
         117
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     116
     edaf0ef1-4c5c-4030-99db-d441bec0167e
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 116 to page 116
     Mask co-ordinates: Left bottom (-12.22 265.94) Right top (58.47 505.07) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090053
      

        
     1
     0
     -12.2182 265.9446 58.473 505.073 
            
                
         116
         SubDoc
         116
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     115
     232ac92b-0903-4e80-8f0d-58f6c2562952
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 116 to page 116
     Mask co-ordinates: Left bottom (799.42 240.64) Right top (918.11 419.55) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090053
      

        
     1
     0
     799.4218 240.6354 918.1132 419.5453 
            
                
         116
         SubDoc
         116
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     115
     a2b16754-e5c7-4b6c-ae36-4ae7d0671738
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 115 to page 115
     Mask co-ordinates: Left bottom (405.82 169.07) Right top (445.97 237.14) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090053
      

        
     1
     0
     405.82 169.0715 445.9656 237.1445 
            
                
         115
         SubDoc
         115
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     114
     fbc9c88a-e1ff-43dc-b231-4cd2000d68fa
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 115 to page 115
     Mask co-ordinates: Left bottom (805.53 443.98) Right top (923.35 638.60) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090053
      

        
     1
     0
     805.5308 443.9818 923.3495 638.6008 
            
                
         115
         SubDoc
         115
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     114
     ef386d34-7a51-4bb6-ad35-38c2f1eabb81
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 114 to page 114
     Mask co-ordinates: Left bottom (21.82 384.64) Right top (86.40 489.36) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090053
      

        
     1
     0
     21.8183 384.6361 86.4004 489.3638 
            
                
         114
         SubDoc
         114
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     113
     7f29b496-c394-4b34-a330-b9c7dc19442c
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 114 to page 114
     Mask co-ordinates: Left bottom (-34.04 12.85) Right top (89.89 375.04) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090053
      

        
     1
     0
     -34.0365 12.8526 89.8913 375.036 
            
                
         114
         SubDoc
         114
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     113
     130794bf-9596-4f46-be7d-6bc6b215fe21
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 114 to page 114
     Mask co-ordinates: Left bottom (400.58 447.47) Right top (441.60 556.56) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090053
      

        
     1
     0
     400.5836 447.4727 441.602 556.5641 
            
                
         114
         SubDoc
         114
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     113
     ba3cddd4-1b8c-4a43-b01f-76bacd9fcd1e
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 114 to page 114
     Mask co-ordinates: Left bottom (244.36 609.80) Right top (345.60 673.51) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090053
      

        
     1
     0
     244.3647 609.8007 345.6015 673.5101 
            
                
         114
         SubDoc
         114
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     113
     c13139a6-b709-4b47-b0cd-6afbf42a0cf0
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 113 to page 113
     Mask co-ordinates: Left bottom (357.82 608.06) Right top (595.20 652.56) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090053
      

        
     1
     0
     357.8198 608.0552 595.2026 652.5645 
            
                
         113
         SubDoc
         113
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     112
     102856ea-5b58-47a8-86f2-f9ca23384f06
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 113 to page 113
     Mask co-ordinates: Left bottom (813.39 296.49) Right top (841.31 325.29) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090053
      

        
     1
     0
     813.3854 296.4902 841.3128 325.2903 
            
                
         113
         SubDoc
         113
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     112
     f5c1a432-c9f2-4d18-a16c-bc8f61636ca6
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 113 to page 113
     Mask co-ordinates: Left bottom (775.86 373.29) Right top (870.11 490.24) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090053
      

        
     1
     0
     775.858 373.2906 870.113 490.2365 
            
                
         113
         SubDoc
         113
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     112
     293a9ec1-3f29-423b-b0ff-1f963fefcffa
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 113 to page 113
     Mask co-ordinates: Left bottom (752.29 47.76) Right top (858.77 80.93) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090053
      

        
     1
     0
     752.2943 47.7618 858.7675 80.9257 
            
                
         113
         SubDoc
         113
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     112
     5ce9db94-9314-4891-9ff4-b378b2441bfb
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 112 to page 112
     Mask co-ordinates: Left bottom (399.71 284.27) Right top (419.78 306.09) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090053
      

        
     1
     0
     399.7109 284.272 419.7837 306.0903 
            
                
         112
         SubDoc
         112
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     111
     44b40a4f-9635-4a53-89c5-d91be0f90008
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 112 to page 112
     Mask co-ordinates: Left bottom (405.82 183.04) Right top (458.18 312.20) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090053
      

        
     1
     0
     405.82 183.0352 458.1839 312.1994 
            
                
         112
         SubDoc
         112
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     111
     436b256c-be7f-47bb-9c96-da0b645aa5eb
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 112 to page 112
     Mask co-ordinates: Left bottom (9.60 25.07) Right top (71.56 161.22) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090053
      

        
     1
     0
     9.6 25.0709 71.564 161.2169 
            
                
         112
         SubDoc
         112
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     111
     cc351730-735c-4d99-bffb-2bca5583287c
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 112 to page 112
     Mask co-ordinates: Left bottom (0.87 354.09) Right top (69.82 561.80) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090053
      

        
     1
     0
     0.8727 354.0905 69.8185 561.8005 
            
                
         112
         SubDoc
         112
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     111
     fd0cf56d-d738-41f6-aa34-636fb6dba341
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 112 to page 112
     Mask co-ordinates: Left bottom (791.57 40.78) Right top (860.51 124.56) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090053
      

        
     1
     0
     791.5671 40.78 860.5129 124.5622 
            
                
         112
         SubDoc
         112
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     111
     3cc101ae-6598-49ec-b390-69d14785291c
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 111 to page 111
     Mask co-ordinates: Left bottom (795.93 44.27) Right top (895.42 169.07) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090053
      

        
     1
     0
     795.9308 44.2709 895.4222 169.0715 
            
                
         111
         SubDoc
         111
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     110
     9cb02ba5-f4b7-4a88-b387-fd0f55f29648
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 110 to page 110
     Mask co-ordinates: Left bottom (-29.67 225.80) Right top (84.65 462.31) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090053
      

        
     1
     0
     -29.6729 225.799 84.6549 462.3091 
            
                
         110
         SubDoc
         110
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     109
     9585c3e1-29be-45bb-ae62-93069eae6c28
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 109 to page 109
     Mask co-ordinates: Left bottom (-39.27 -70.93) Right top (412.80 232.78) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090053
      

        
     1
     0
     -39.2729 -70.9296 412.8018 232.7809 
            
                
         109
         SubDoc
         109
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     108
     87636001-a244-45e9-bcc0-7f4eb66c1192
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 109 to page 109
     Mask co-ordinates: Left bottom (778.48 243.25) Right top (912.00 398.60) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090053
      

        
     1
     0
     778.4762 243.2536 912.004 398.5998 
            
                
         109
         SubDoc
         109
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     108
     97d4e5bc-3066-4841-ace2-84aca6b84212
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 109 to page 109
     Mask co-ordinates: Left bottom (678.11 522.53) Right top (874.48 578.38) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090053
      

        
     1
     0
     678.1121 522.5276 874.4766 578.3824 
            
                
         109
         SubDoc
         109
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     108
     4e87484f-c125-4ad3-b1a3-747ed176846b
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 109 to page 109
     Mask co-ordinates: Left bottom (368.29 587.11) Right top (620.51 660.42) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090053
      

        
     1
     0
     368.2925 587.1097 620.5118 660.4191 
            
                
         109
         SubDoc
         109
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     108
     0616354d-2d0c-4cd9-be2d-ded772d79b03
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 108 to page 108
     Mask co-ordinates: Left bottom (464.29 377.65) Right top (474.77 412.56) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090053
      

        
     1
     0
     464.293 377.6542 474.7657 412.5635 
            
                
         108
         SubDoc
         108
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     107
     50d4d76f-91cc-4a19-bb10-d3bd324e9c8e
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 108 to page 108
     Mask co-ordinates: Left bottom (289.75 59.98) Right top (373.53 92.27) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090053
      

        
     1
     0
     289.7467 59.9801 373.5289 92.2711 
            
                
         108
         SubDoc
         108
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     107
     e2bd55aa-d3c2-4fd7-a3af-c1703772039e
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 108 to page 108
     Mask co-ordinates: Left bottom (777.60 -19.44) Right top (907.64 159.47) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090053
      

        
     1
     0
     777.6035 -19.4385 907.6404 159.4714 
            
                
         108
         SubDoc
         108
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     107
     9874a7ed-c6d6-4410-99ea-244b0c8b62c9
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 108 to page 108
     Mask co-ordinates: Left bottom (42.76 424.78) Right top (70.69 448.35) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090053
      

        
     1
     0
     42.7638 424.7817 70.6912 448.3455 
            
                
         108
         SubDoc
         108
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     107
     43e6cfae-5ded-4c99-af5f-00194a368a56
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 108 to page 108
     Mask co-ordinates: Left bottom (29.67 435.25) Right top (54.11 448.35) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090053
      

        
     1
     0
     29.6729 435.2545 54.1093 448.3455 
            
                
         108
         SubDoc
         108
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     107
     d711a607-a241-4549-ad7b-f89ade7ee58b
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 108 to page 108
     Mask co-ordinates: Left bottom (-10.47 567.04) Right top (41.89 629.00) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090053
      

        
     1
     0
     -10.4728 567.0369 41.8911 629.0008 
            
                
         108
         SubDoc
         108
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     107
     4931619a-57ca-4c0d-90d4-b3001ebbcfef
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 108 to page 108
     Mask co-ordinates: Left bottom (296.73 610.67) Right top (342.11 635.11) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090053
      

        
     1
     0
     296.7286 610.6735 342.1106 635.1099 
            
                
         108
         SubDoc
         108
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     107
     be1ee291-839d-4321-8db4-aa6504e653d0
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 108 to page 108
     Mask co-ordinates: Left bottom (397.97 597.58) Right top (489.60 650.82) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090053
      

        
     1
     0
     397.9654 597.5825 489.6022 650.8191 
            
                
         108
         SubDoc
         108
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     107
     43f1b3b9-a4a9-46fe-a128-86e792e4258f
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 108 to page 108
     Mask co-ordinates: Left bottom (212.07 618.53) Right top (352.58 671.76) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090053
      

        
     1
     0
     212.0737 618.528 352.5834 671.7646 
            
                
         108
         SubDoc
         108
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     107
     1518b366-5998-4504-b545-739eee1cbc6a
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 107 to page 107
     Mask co-ordinates: Left bottom (800.29 313.07) Right top (926.84 613.29) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090053
      

        
     1
     0
     800.2944 313.0721 926.8405 613.2916 
            
                
         107
         SubDoc
         107
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     106
     9ab06a93-bc7d-4b7d-a272-5e5a52baa7fa
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 107 to page 107
     Mask co-ordinates: Left bottom (459.93 612.42) Right top (640.58 685.73) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090053
      

        
     1
     0
     459.9293 612.4189 640.5847 685.7283 
            
                
         107
         SubDoc
         107
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     147
     175
     106
     4cab3324-34b8-4194-a6f1-bd506eecb401
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 159 to page 159
     Mask co-ordinates: Left bottom (404.07 -9.84) Right top (443.35 660.42) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090136
      

        
     1
     0
     404.0745 -9.8384 443.3474 660.4191 
            
                
         159
         SubDoc
         159
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     161
     175
     158
     ba1d31ef-f09d-44b5-86da-95517bac4088
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 158 to page 158
     Mask co-ordinates: Left bottom (410.18 69.58) Right top (459.06 217.07) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090136
      

        
     1
     0
     410.1837 69.5801 459.0566 217.0717 
            
                
         158
         SubDoc
         158
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     161
     175
     157
     f5bea262-4308-4fa4-8f26-5df68eb27063
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 155 to page 155
     Mask co-ordinates: Left bottom (39.27 312.20) Right top (68.07 379.40) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090136
      

        
     1
     0
     39.2729 312.1994 68.073 379.3997 
            
                
         155
         SubDoc
         155
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     161
     175
     154
     dd353a31-2ba8-4b9b-beff-fa2dd8bfc8a7
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 154 to page 154
     Mask co-ordinates: Left bottom (329.89 595.84) Right top (358.69 622.02) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090136
      

        
     1
     0
     329.8924 595.837 358.6925 622.0189 
            
                
         154
         SubDoc
         154
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     161
     175
     153
     e9efa18a-37f5-4857-a631-df7265551af6
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 154 to page 154
     Mask co-ordinates: Left bottom (418.91 448.35) Right top (457.31 524.27) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090136
      

        
     1
     0
     418.9109 448.3455 457.3111 524.2731 
            
                
         154
         SubDoc
         154
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     161
     175
     153
     296a8e0f-8d33-41fe-8e5c-6e04b8d9f7a1
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 152 to page 152
     Mask co-ordinates: Left bottom (20.07 513.80) Right top (43.64 566.16) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090136
      

        
     1
     0
     20.0728 513.8003 43.6366 566.1642 
            
                
         152
         SubDoc
         152
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     161
     175
     151
     d080f6d9-7c85-4b94-8b69-04ab1d7cb0d2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 150 to page 150
     Mask co-ordinates: Left bottom (17.45 2.23) Right top (463.42 233.50) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090136
      

        
     1
     0
     17.4546 2.2271 463.4202 233.5009 
            
                
         150
         SubDoc
         150
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     161
     175
     149
     4932bbdc-f02e-431d-91e2-0bb707373c94
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 149 to page 149
     Mask co-ordinates: Left bottom (421.53 94.89) Right top (447.71 157.73) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090136
      

        
     1
     0
     421.5291 94.8893 447.7111 157.726 
            
                
         149
         SubDoc
         149
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     161
     175
     148
     e087d9f4-3780-4144-99b2-1f1c794972a4
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 162 to page 175
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 413.67, -14.22 Width 35.78 Height 676.37 points
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 841.31, -70.95 Width 247.86 Height 730.48 points
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset -42.76, -70.95 Width 66.33 Height 759.28 points
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset -86.40, -70.95 Width 1173.82 Height 121.31 points
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset -88.15, 634.22 Width 1062.11 Height 82.91 points
     Origin: bottom left
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090159
      

        
     1
     Default
     0
     BL
     -407
     612
     qi4alphabase[QI 4.0/QHI 4.0 alpha]
            
                
         Both
         162
         SubDoc
         175
              

       CurrentAVDoc
          

     413.6746 -14.2181 35.782 676.3666 841.3128 -70.9456 247.8557 730.476 -42.7638 -70.9456 66.3276 759.2761 -86.4004 -70.9456 1173.8234 121.3096 -88.1458 634.2212 1062.1138 82.9095 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     161
     175
     174
     14c8c364-9154-4550-88ce-7e77d44660f2
     14
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 796.80, 344.47 Width 92.51 Height 288.00 points
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 781.09, 414.29 Width 31.42 Height 22.69 points
     Origin: bottom left
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090207
      

        
     1
     Default
     0
     BL
     -407
     612
     qi4alphabase[QI 4.0/QHI 4.0 alpha]
            
                
         Both
         123
         CurrentPage
         236
              

       CurrentAVDoc
          

     796.8035 344.4744 92.5095 288.0013 781.0944 414.2929 31.4183 22.691 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     161
     175
     161
     fabc2bb2-422c-4d11-9dd0-40320a34f6b4
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 157.96, 32.04 Width 147.49 Height 62.84 points
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 253.96, 78.29 Width 40.15 Height 19.20 points
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 10.47, 351.46 Width 73.31 Height 296.73 points
     Origin: bottom left
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090218
      

        
     1
     Default
     0
     BL
     -407
     612
     qi4alphabase[QI 4.0/QHI 4.0 alpha]
            
                
         Both
         123
         CurrentPage
         236
              

       CurrentAVDoc
          

     157.9644 32.0367 147.4915 62.8367 253.9648 78.2914 40.1456 19.2001 10.4728 351.4563 73.3094 296.7286 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     162
     175
     162
     d9e1faa4-86a8-4551-836b-5e74211e671f
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 174 to page 174
     Mask co-ordinates: Left bottom (692.08 525.35) Right top (898.04 589.94) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090254
      

        
     1
     0
     692.0758 525.3531 898.0403 589.9352 
            
                
         174
         SubDoc
         174
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     173
     175
     173
     c1ce01c7-57fe-486c-924b-addad1a57dcd
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 174 to page 174
     Mask co-ordinates: Left bottom (448.58 500.92) Right top (705.17 679.83) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090254
      

        
     1
     0
     448.5838 500.9166 705.1667 679.8265 
            
                
         174
         SubDoc
         174
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     173
     175
     173
     4562ae78-a4ef-4a28-8708-7abb1c4b1eae
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 174 to page 174
     Mask co-ordinates: Left bottom (709.53 246.95) Right top (934.70 551.53) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090255
      

        
     1
     0
     709.5304 246.9518 934.6951 551.535 
            
                
         174
         SubDoc
         174
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     173
     175
     173
     571f1453-33f9-45a4-abb8-8c89cd2e3d92
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 174 to page 174
     Mask co-ordinates: Left bottom (449.46 -70.72) Right top (1004.51 325.50) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090255
      

        
     1
     0
     449.4565 -70.7223 1004.5135 325.4977 
            
                
         174
         SubDoc
         174
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     173
     175
     173
     c5506a2f-a535-4f36-98e6-60392728df25
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 172 to page 172
     Mask co-ordinates: Left bottom (407.57 258.96) Right top (421.53 289.51) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090255
      

        
     1
     0
     407.5655 258.9628 421.5291 289.5084 
            
                
         172
         SubDoc
         172
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     173
     175
     171
     cca89ed5-d10f-47f0-a60e-3473b1433989
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 171 to page 171
     Mask co-ordinates: Left bottom (437.24 255.47) Right top (460.80 299.98) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090255
      

        
     1
     0
     437.2383 255.4719 460.802 299.9811 
            
                
         171
         SubDoc
         171
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     173
     175
     170
     827a38cd-79ac-4ed8-ae7c-624a014aedd4
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 171 to page 171
     Mask co-ordinates: Left bottom (775.86 243.25) Right top (809.89 269.44) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090255
      

        
     1
     0
     775.858 243.2536 809.8945 269.4355 
            
                
         171
         SubDoc
         171
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     173
     175
     170
     75aa8156-6eea-4338-864d-759250c8786a
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 170 to page 170
     Mask co-ordinates: Left bottom (-28.80 146.38) Right top (43.64 327.04) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090255
      

        
     1
     0
     -28.8001 146.3805 43.6366 327.0358 
            
                
         170
         SubDoc
         170
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     173
     175
     169
     aa376aec-3a8b-42ae-8fd0-d6efa0c22245
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 166 to page 166
     Mask co-ordinates: Left bottom (698.18 612.42) Right top (755.79 649.95) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090255
      

        
     1
     0
     698.1849 612.4189 755.7852 649.9464 
            
                
         166
         SubDoc
         166
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     173
     175
     165
     d402cbf0-b523-436d-b755-dedeef59450a
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 166 to page 166
     Mask co-ordinates: Left bottom (6.98 400.35) Right top (41.02 427.40) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090255
      

        
     1
     0
     6.9818 400.3452 41.0184 427.3999 
            
                
         166
         SubDoc
         166
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     173
     175
     165
     8347b149-5fb3-4b2a-88be-9ab0dc943bfc
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 165 to page 165
     Mask co-ordinates: Left bottom (825.60 394.24) Right top (864.00 436.13) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090255
      

        
     1
     0
     825.6036 394.2361 864.0038 436.1272 
            
                
         165
         SubDoc
         165
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     173
     175
     164
     b464f8c7-bdb4-4a87-a5b2-465c1d8faf7e
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: From page 164 to page 164
     Mask co-ordinates: Left bottom (817.75 314.82) Right top (864.00 379.40) points
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090255
      

        
     1
     0
     817.7491 314.8176 864.0038 379.3997 
            
                
         164
         SubDoc
         164
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     173
     175
     163
     a2f07fb3-7f2e-495a-b901-19f7a0e480aa
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset -18.33, -74.86 Width 68.07 Height 215.56 points
     Origin: bottom left
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090301
      

        
     1
     Default
     0
     BL
     -407
     612
     qi4alphabase[QI 4.0/QHI 4.0 alpha]
            
                
         Both
         123
         CurrentPage
         236
              

       CurrentAVDoc
          

     -18.3274 -74.8557 68.073 215.5646 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     174
     175
     174
     7699516c-01ef-41a0-8ee0-71d9e1cd4df1
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 11.35, 219.67 Width 57.60 Height 161.46 points
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 429.38, 147.24 Width 27.05 Height 61.09 points
     Origin: bottom left
     Colour: Default (white)
      

        
     D:20210226090426
      

        
     1
     Default
     0
     BL
     -422
     624
    
     qi4alphabase[QI 4.0/QHI 4.0 alpha]
            
                
         Both
         123
         CurrentPage
         236
              

       CurrentAVDoc
          

     11.3455 219.6739 57.6003 161.4553 429.3837 147.2372 27.0547 61.0912 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     160
     175
     160
     b173ed43-9edd-4afc-90c0-870c4f8434b0
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





