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Krona OG^ friilse 1 Sverige 1528-1594.
Sven A. Nilssons avhandling fullföljer en myciret förniimlig tradiiim i
svensk kameralistisk forskning. Aren
Länsväsende, Godspoli- 1869-75 utgav Hans Forssell de tvenile
tik. Lund 1947.
delarna av arbetet ),Sveriges inre historia
från Gustaf I ined sarskilt afseende på förvaltning och ekonomi».
Arbetet, soin var en generation före sin tid, konil att bli banbrytande i den svenska historieforskningen på det kamerala oal~rådet.
Dess liiavudresultat stå sig alltjämt, aven onn forskningen kuiiiiat
utbygga dem i inåiiga gunlster. El1 fortsattare fick Forssell i viss
måil i Sam. Clason, nar denne 1895 i sill doktorsavllandling tog
upp till behandling reduktionens fikhistoria, d. v. s. historien om
hur de gods ocl-i rantor, som indrogos genoin reduktionen, laominit från kronans ägo. Till dessa arbeten h a seiiare koininit J. A.
Almquists stora och oerhört nyttiga materialsamling »Den civila
lokalförvaltningen i Sverige 1523-1630», Per Sörenssons forskningar rörande rusttjänsten och Eli F. Heekschers framställningar.
Forssells undersökning var allsidigt upplagd. Afen hail fick
aldrig tillfille att fortsatta sina forskliingar frain över Gustav
Vasas söner. CBason tog sikte på en enda företeelse, gods- och
ranteavsöndringarna till adeln. Men dartill korn, att han icke Ilade
tillfälle skildra det i varje fall ur vissa synpunkter viktigaste skedet, slutet av 1500-talet och det begviinande 1600-talet annat an
översiktligt. Sven A. Nilssons avhandling fyller detta tomrum
mellan Forssell och Glason genom att följa förhgllandet i~iellan
krona och frälse under hela den iildre Vasatideil från Gustav
Vasas konungaval till brytningen mellan Sigisiliunb p h hertig
Karl. För Gustav Vasas regering har han kunnat fördjupa och
komplettera Forssells teckning och för den följande tiden ge en
helt ny bild, som redan nu antyder, att förhållandet mellan konung
och adel under 1600-talets första Ilalft, den forslii~ingsuppgift,
som förf. ursprungligen ställt sig, koininer att framst& i nytt,
delvis överraskande perspektiv.
I riktig insikt om att de olika faktorer, som konstituera
SVENA. NILsSON,Krona
och hälse i Sverige
1523-1594.
Rusttjänst,
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förhallaildet mellan kronla ocli adel, icke kunna ratt hedömas
var för sig utan eildast satta i rellatioii till varandra, har förf.
strävat efter en bred och allsidig utredning. Till avhandlingens
största förtjäiister måste maii räliila dess inånlgsidig=hel och viilnyanserade oindömeii utan att därför överskådlighete~ioch de
stora linjerna g& förlorade.
De trenne huvtadliiijer, på vilka förf. @tt fram i sin undersökilirig, anges i undertiteln på avhaadliilgei~,Rusttjiii~st,Lansväsende, Godspolitik. I den första avdelningen ffi vi följa, hur den
tjänst, rusttjäiisteil, soin kroaiari krävde sav58 för förlaningar
som för frälset på adelns arvegods, utmähtes vid olika tider. 1 det
darpå följande avsnittet oni liinsviisendet har förf. - främst genioin en originell statistisk beaïbetaiiiig av Alinquistc fögderilabeller - kuliilat belysa hur lansväsei~detefter hand andrade P~arakIlar och fraim att vara ett från niedeltiden arvt föi-raltnii~gssgrsrirm
blev ett avlöiiingssysteni. Förändriiigen Astadkoans framst genom
att 5 ena sidan deii kungliga fogdeförvaPtniiilgen trängde iii i de
mindre förl5lihgarna och ii andra sidan de större förläningarna
försvunilo. Den mycket nyttiga aitredningen bildar en verliningsfull bakgrund till det tredje avsnittet, Godspolitikeia, ur alla syiapunkter avhandlingens h~jdpunlit.Genom logisk och korisekvent
forslinbiig har förf. Imär utrett, hur den avsöi~drii~gsforn
av kroiians gods och rantor, som gerioin Norrköpings beslut 1604 blev
den enda formellt tillatila, sa srngningom varit fram under 85638kaliets senare hälft. Med detta problem samiilai~biängerintiarnt fragan o111 bur skatteböndernas stalliiinag iill jorden uppfattats imndrr
1500-talet. Förf. kan visa, att böndernas aganderatt till jordena
under akdre Vasatiden erkänts B betydligt st6rre utstr%ckiiiiig an
vad som vanligen hiivdats. En donation av ett skattehenamails
ranta var under iirhundradet regelbundet förknippat med tanken
på en försä'ljiiiaig, antillgen denna gatt före eller följde efter donationen. Xar så smaiiiiiigoin vid slutet av 1500-talet kroilan började doiiera räntan av i böilder~masägo befintliga hemmail utan
att bondens villighet att salja uppsattes soin vP11Pior, hanger detta
saanman med den förandring, som inträffat beeraffande godsdonationerna.
Har kallde kroilan laiige, sasoin förf. visat, endast allodiala
donationer. De ii?slir5ilkiiiiigar, soin ibland gjordes i donationernas iirftliglaet, rubbade e j deras allodiala g'reinidliaraktiir. Vid donationer till utläilningar, soni voro i svensk tjänst, galilde det exempelvis alf se till, att godsein icke genom sido- eller bakarv kommo
á utlandska undersåtars iigo. Det slogs fast, att donationen gälilde
donatarieil och hans akta Bivsarviilgar eiibart. Förhaillandet ar i
det avseendet fullstaildigt analogt ined vad som skedde P Daninark.
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Mera betydelsefulla förbehåll koinino först med hertig Karl. Nar
han skulle knyta adeln till sig. pallde det att göra doiiationierila
villkorliga och förbundna ined stadfästelsebestäni11ie1ser. Dartill
kom, att Jolian III sökte begrallsa hertigens donationsratt, Men
i hertig Karls donatioiispolitili ser fQrf. ocksa utländskt iiiflykande, niärinast från det i Ordeiisstatei?iutvecklade feodala systemet, och saminanstaller detta med de många estlaridska adelsananiien i hertigens tjaiist. Vi f & ekt exeinpel på huru utvidgningen
av det svenska väldet icke bara nnedfijirde förändringar för de
erövrade provinserna utan ocks; hade betydelse for svei~skt
statsslrick. Deii av förf. såluiida tecknade bakgruiaden för 1590talets inbördesstrider och Norrköpings beshk 8604 med dess
starka feodala inslag avviker i a-\rgöraride punliter f r h den
giiilgse bildeii. Resultateni ha underbyggts på ett satt, son1 lainiiar
utryiniiie för få inviindningar och aldrig i fraga oin huvudlinjerna.
Det ar emellertid naturligt, oin sarskilt det för de aIdre
perioderna ganska spröda källmnaterialet någon gång i detaljer
kan ge anledning till från författaren delvis divergerande tippfattningar. Rec. skulle sålunda önskat ett mindre kategoriskt omdöme om det godtyckliga i utinatiiingeii av rusttjänstbördan tinder Gustav Vasa, detta beroende p& att de bevarade rusttjanskregisterna lainna rum för olika tolkningar. Kallorna äro i första
hand ett register för FiiiYand, tillkoiminet i samband med de liela
riket oinfattande förlaandlinparna 8536-37, pilt fQr astergötland.
Vastergökliaiid och Sinåland fran förhandlaiigas 1553 samt ett av
förf. framdraget register för Finbaiid, troligen från 8554. Eftersom dessa register uppge både ranteavlrastnPngein och antalet
rustiiingar, som adeln skulle uppställa, är det naöjligt att faststalla rusttjansllivoteii. Enligt rec:s mening har förf. - Piksoil1
föregångarna Forssell och Sörensson - P-nar gått alltför sumnariskt fram. Frågan torde vara förtjänt av en något utförligare
disliussion. Utgångspunkten skall tagas i 6537 års finska regisler.
De adelsinäii, som rustat både för förlaiiingar och frälse, anföres
med siila forlanings- och arvegodsraaitor, antalek rustniiigar samt
riisttjanstkvoten, sadana dessa faktorer framgå ur registret:
Erik Fleming:
Ivar Flemirig:

Förlaiiingsranta: 3933
Arvegodsranta
519
Förlaiiingsranta 126
Saliöreil
200
Arvegodsra~ita 547

Rustningar: 62
>>
4
2
)
,

>j

U

3
4

Kvot
»
»
»

63
130
63
67
P37
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I<roila och iralse i Sverige 1523-1594.
Förläningsriiiita
Sakören
hrvegodsrän ta
Förliiiliiigsriinta
Björn Classon:
Sakören
Arvegodsrania
Gudiliutld Larsson:
Förliiningsranta
SakClren
Arvegodsriinia
Jöns Vastgöte:
Förliiningsränia
Saköseii
Arvcgodsränta
Anders Västgöte:
Förlaningsriinka
Saköreii
hrvegodsriiilta
Peder Svenske:
Förläningsriiilta
SaliGreii
.krvegodsriiilta
Torsten Saloi~ioiisson:Förlaningsriiilta
Sakören
Arvcgodsraiita
Förliiningsriinta
Peder Fleming.
Sakören
Arvegodsriinia
Förlauingsranta
Jakol) Wnndranck:
Saköreii
Arvegodsranta
Erik Boijc:
Förliiiiingsränia
Salröreii
Arvegodsriinia
Pcder Nilsson:
Förlii~irigsriii~la
Salröreii
Arvegudsriiiila
Jbn9 Xlichelssoii:
I'örlälliilgsriiiila
Sakören
Arvegodsriiilla
Mats Larsson:
Förliiiiirigcräilla
sa 1-~'.o.eni
Aïvcgodsriiiiia
(av d gard)
Förliiningsriinta
Saliöreil
Arvegodsriiilta
JOiis Iiiiutssoii:

Rus tliiligar
>>
>>

>>

D

>>
>>
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Tomas Skrivare:
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Förlaningsraiita
?
Sakören
200
Arvegodsranta
(1gård+3 p. smör) ?
Förlani~igsranta 163
Sakören
20
Brvegodsranta
93
Förlaningsranta 177
Sakören
301
iI
Arvegodsriirita

Rustningar
>>

5
3

Detta register bas i första hand avsett att utnaäla IörIanii~gsrusttg'ansten. Men för samtliga förlaningsinnehavare h a
också anförts ranteavkastiiingeil och deii utinatta rusttiai~stenav
arv och eget. Förf. står undrande iiiför detta faktuin: »Märkligt
nog siilfaltar det aven arvegodsen, vars rantor dock endast
föreligga omräknade i pengar)) (s. 29). Har förkiåller det sig så,
att det endast a r deras arv- och eget, soix även ha förläniilgar,
som anges. Detta ullderstrykes ocksh i rubriken: »Riiiitan sulilerat
i penniiigekall Aff alla Cronones fidrlailingar, lagmandzdöme,
haretzhöffdingsdöm oclr fögterij E Fiiilandt, feslikest och ranttai-i
d f f theris urff och eghit, som förlunirrg hcrffvn, och sakören f6rslaghin på en gissan, och sedhen huro mykiil rostning l i a ~ holdas
i
i Finland åff thet som nu förliint ar, och all laginandzdöme,
I-iaretzhöffdingsdöme, fögterij, och huro naykin rostning the
kunna inögbeligvijss bolla åff theris arff och eghPk». Meniiilgeii ar
uppenbarligen. att inan gå det sattel kunde jamka mellan förllaiiings- och frälserusttjai-ist, så att en för hög förlaningskvot
kunde konnpeilseras av en lägre friilsekvot och tvartom. S& Ilar
ocksa i ett flertal fall skett,, Forhållandet medför svårigheter, iiar
det galler att berakria å ena sidan kvoten för förläi~ingsrusttjaiisten, å andra sidan för fralserusttj~imsteii.Men den omstandigheteil, att förlänings- och fraliseräiitor slagits ihop vid utmatningen av rusttjänsten, indicerar att man icke raknat efter skilda
kvoter.
Förlaiiingsrusttj5nsten skulle enligt Gustav Vasas samtidiga
upplysiiing Piksom tidigare beräknas efter kvoten 66 V3 i ~ ~ a rDet
k.
kan också utan vidare konstateras, att denna kvot legat till grund
f6r registrets rusttjänsttaxering. När kvoten i några fall blivit
nainnvart större eller mindre än 66 2 1 3 , har detta kolmpenserats
med fralseranta. Frälserusttj5imsten har enrellertid berett forskningen svarigheter. Sörelisson beteckiiade det som »svårt att
finna, vilken norin soin tillämpats)). Han konstaterade endast, att
»för dein, soin höllo flera reistilingar, tyckes rusttjänstlivofera ha
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hållit sig omkring B30 mark, saledes ungefgr det dubbla mot den
för förlaningar)) l. Nilsson understryker ined ratta, att det vore
egendoinlagt, om ingen enhetlig kvot tillämpats. eftersoiim »taseringen ensidigt företagits av konanngeia. De stora variationerna
galler ocksa narmast dem, som endast hö11 en sustnilag - melilail
27 och 110 mark - och a r har helt naturliga, eftersom alla var
skyldiga att rusta, aven adelsman med relativt små siinteii?Promster. För dem som höll flera rustningar - endast 4 falB ligger kvoten något över 100 marli» (c. 30).
Vi skola först diskutera deii punkt, dar Söreia5sons och
Nilssons uppfattningar P stort sett överensstamma, iaiiinligcia i
fraga oin dem, som höllo flera rustningar. De 4 fallen hiinföra
sig till de herrar, som niiinnas först i registret, Erik Fleming
(kvot 138), Ivar Fleming (kvot P37), Jöns Rn~ilssoii (kvot 1011
och Björn Classon (kvot 144). Nu finnas vid Erik Fleming och
Björn CPassoin anteckningarna »%f l 1 2 uphyrtlen åff arff och
eghit)) respektive »%f l/-. partten åff arff och eghil)) och vid Jöns
Knutsson »arff ocli eghit åff 2 delan)). Anteekningarila ha uppmarlrsainmats av Söreiisson, som emellertid icke drar några slutsatser ilitan eildast konstaterar, att meningeil e j a r »fullt klar).
Nilsson har icke ngmilt antecknilagarila. Om maliii emellertid följer
deras anvisningar att rusttjainasten för Erik Fleming och Björn
Glasson heriilillats ei~dastpk halva aippbörden av arv- och eget,
för Jöns Knutsson på 2/3, får man för dessa herrar kvoterna 65, 72
och 66 "3. Detta innehar, att kvoten 66 V 3 varit gemensain såsoin
grund för friilse- ocl-i förl5i1ingsrustlj&nsten.Dc iiannilda herrarna
ha i stallet varit befriade fran alt rusta för en viss del av
arvegodsriintail. Vi ha eii tidig motsvarighet till vad soan f6rekom under Erik XIV:s tid, att adeln i Baonuiagens I-isv och tjiinst
erhöll nedsättning i rusttj5nslbördai1, ett system, som tillsammans
med förlaningarrias oinlaggning kali sagas utgöra led i utvecklingeii mot de seilare bestallningarila för adelsiilanneil. Niir konung Erik P561 lovade nedsattning i rusttj5ns'lbördan för dem
»som Hans Kungl. Maj:ls liuilgelige bov efterftilje heller eljest ariki
Hails h4aj:ts varv oeIa befallning arer (jfr förf. s. 52. 72 f , ) , var
detta ingen nyhet utan byggde p2 traditioner fran Gustav Vasa.
Erik Fleming och Björn Glassoil voro riksrad och av Gustav
Vasa högt betrodda ilaed tjansteuppdrag. Jöns Báilutssoim var sasoin befallningsman på Tavastehus liksoim de bada förskia5nianda
i kunglig tjänst. Man kan emellertid icke förutsatta. att det i
registret alltid star utsatt, nar rusttjanstei~utnialts endast av en
del av arvegodsrantan. Detta kan h a uilderförstitts. eftersom det
l

HT 1922, s. 111.
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för saintiden andå tillracliligt tydligt fraingick av kvoten?. Den
fjärde, soin utgjorde mer an en rustning av arvegodsen, riksrådet och amiralen Ivar Fleininq, tillhör u r alla synpunkter
samina kategori som de övriga. Hans rusttja~istkvotbör följaktligen reduceras alltillgen med
eller I/s. Välja vi det förra d t e r nativet få vi kvoten 69, d. v. s. nara i~ormalsiffan66 '/3. Meni
samma företeelse Itan iakttas bland dem, 9oan endast skulle
prestera en rustning. För amiralen Torsten Saloinonsson, som för
en arvegodssiinta på P70 inarli endast skulle utgöra en rustning,
star direkt utsatt, att rustning endast kravdes ialr halva arvegodsraiitail. Kvoten blir då 85. Bni mun på satt, som ovan antytts,
koinpenserar vad han skulle utgöra för i~laycketför lörlaningsrantaia, blir kvoten 65. Enligt samiiia beralrningsinetod har en av
Gustav Vasas speciella förtroeirdeizlan, krigshövitsnuannen Jöns
Viistgöte, endast rustat för
och fatt lavolen 68, befallningsmannen på Abo Peder Fleming för l 1 2 och fått kvoten 66, samt
Tomas Skrivare på Abo slott för ? I I och fatt kvoten 63. Alla
kvoter f5 på det sättet en enhetlig förklariiag. De ligga så nara
66 "3 soin överhuvud kan tankas.
Därmed torde det vara fasislagek, att fralrelcvolen enligt
1537 ars finska register a r deiisainma s o ~ nförlailingskvoteil, 66 "3.
De stora variationerna bero på, att personer, som gjort annan
tjansl iiii rusttjiiiisteil, kompeilserats genoni att en del av arvegodsraaitan, l 1 2 eller l / 3 , gjorts rusttjänstfri. Alpeia iiveii de laga
rustltjailstkvotei-raa beträffaiide arvegodsen f å en förklaring. Förf.
har angett, att de lagsta iiro 27 mark, och anaser detta naturligt,
eftersoin aven de, som I-nade små riintelnkomster, enligt landsHagen voro skyldiga att rusta. Principen a r E ocla för sig riktig.
Men fråga ar, oin de, soila uppförts B registret med aiigivcn ränta,
skola raknas iii h5r uiader. Det ar att lagga ii15rke till, att vi under
en sarsliild rubrik ha uppf6rt de adels~niiaa,soan hade %5grerankeavkastiaing och som icke tidigare ruskat. 1; alla handelser ar det
tydligt, att man i registret straval efter kvoten 66 2 / 3 ge110~11gående. Nar frälseräntaia ensam avsevärt understigit denna
siffsia, har deii slagits sainnnail ined förlaniiigsrantan, i första
hand sakören, sa att deii önskade kvoten erhallits. I de bada fall
?xempelvis, dar arvegodsrantan endast ar 27 mark, har denna
snmmailslagits ined salsören, så att kvoten i realiteten blir 67
respelitive 5
:
.
De tvenne oinstaildigheterna att en del adelsinan i koriuragens hov och tjailsk endast rustat f6r eil viss del av arvegodsrantan redan enligt I537 ass register och alt i en del fall förlaniiajis- och arvegodsrantalz slagits saanman vid reistkjanrlber5knirigarna medföra koiisekveiaser för dislrussionen av fsalserust-
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tjaassten överhuvud under Guskav Vasa. Det later sig icke giDras
att utan vidare rakna int medelkvoten eller avflrda stora variationer i kvoterna med föl-klaringen att ai&goia enhetlig norm ej
tilläinpais ulan att allt varit godtyckligt. De i rusktjailstregistren
upptagna personerna maste granskas var för sig och inan inaste
försöka fastställa, om det var meningen att de skulle rusta for
liela ra~itaneller endast för en del därav. I 1537 ars fiiiska register Iiunna förhållaiideila tydligt ritlasas och systemet i stor
eitstoiäekiaing avslöjas tack vare dess detaljerade uppställning. De
upplysningar, det ger om ber2kilinagssätiek, sadant detta nppenIsasligen sanktionerats av Kungl. Maj:t, maste Iilallas i aninne, niar
anan gar att granska övriga, mera sumnkaariska register.
Kasta gang man laas möjligl-net att iaktta uttaxeringen av
frälsesusitjänsten ar i det register, som kom till stand vid fajrhandlingar ined adeln i Götalandskapell 1553 under hertig Erilis
medverkan och som av förf. disliuteras s. 30 ff. Registret grundar
sig uppenbarligen p6 foirhandlingas i orten under hertig ErPks
ledning. Men i marginalnotiscr a r tillagt den juisleriiag, soin cedermera skett, av allt alt döma i Bainmas~n.Nar det g28ler Kaangl.
Maj:ts inflytande p2 uttaxeringen torde det därf6r f & betraktas
som 1 det närinaste jämställt aned del- fin~sliaregistret av 31533.
1 följaiade tabl% uppföras de taxerade adelsilaliii-nen p& samma
satt soin betraffai~deP537 års finska register. Den av Pöirf. tilllampade persedelviirdesiiigeii har blbeballits, eftersom det har
IiPison? i förf:§ framstallniimg ar likgiltigt, uilXen kvol soni anvants. Iisom [ ] tilläggas de förandringar, soin marlieras genaom
inarginalnotiserna. Endast iriilserusitjiii~ste~
anges.
VästesgiPtBand.
Nils Ribbiiig:
Per Andersson:
Bengt Gylta:
Sven Ribbing:
Mato Iiaggc:

240 Riistniiigar 4 Knektar l Kvot
177
»
3
r
O
»
151
»
2
»
1
180
B
3
»
1
»
336
»
4
~
2

Sten Erilrssoi~:
Jöran Bonde:
Jöns Olsson:
Erik Månssoil:
Olov Galle:
Krabbe Pedersson:
Henrik Jonsson:

357 Rnstilingar 4 Iilielitar 4 Kwot 54
165
»
2
»
1
62
48
»
1
»
O
>
48
BO
»
1
»
O
GO
S7
1
»
1
»
52
12
O
»
1
»
18

)

51
58
57
49
~

Smaland.

8

18

u

1

»

O

»

X8

6

3
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Måns Pederssoii:
Lasse 39nsson:
Olov Pedersson
Esbjörn Skrivare:
Måns Olsson:
Peder Andersson:
Arvid Kaase:

Jerker Rosén.
144 Rustilingsr 2 Kiiekior 1 Icvot 72 [kil. av haradsratten]
2-1.
»
O
a 1 » 3 0
42
»
1
X
O
»
42
1-1,
O
»
1
»
21
GO
1
O
GO
9
1
O
,
1
14
12
0
»
1
)I
18

>.

.

)

)>

J)

Bjsiergöklaiid.
Måns Johansson:
Birger Nilsson:
Jöran Eriksson:
Axel Eriksson:
Karl I-Iolgersson:
htans Svensson:
Jakob Tiirsson:
Ulf Henriksson:
Lasse Tidemailsson:
Erik d0nsson:
J6ns i Naleby och
hans mag:
Jons Bonde:
Knut Posse:
Bror Eriksson:
Erik Gustavsson:
Måns Knutsson:
Peder Xilssoni:

789 Ruslilingar 4 láilelrtar 4 livot 118
1845
»
4
>
4
>
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E

»
)>

»
»

»
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GO
37 [ 2 r. 2 kn., liv. 301
38 [3 r. 2 h.,
hv. 331
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Registret har lilcsoin det av A r 4537 komri~eiiieratsa v
Sörensson och Kilsson. Den farre konstaterar, alt enligt den :iv
honom tP1Pampade persedelv5rderiilgen adehi synes h a »cïbjindit
sig att hålla en rustniilg fös i allilaaiihei nilellail BB och 88 marks
raiita. Nagra av de föriliiinsta och rilra$te, Måns Joliansson,
Birger Nilsson och Karl Holgersson, erbjödo dock endast en rustning. för omkring 150 inark» l. Nilsson slik- last. att variabioneraia
för Ostergötland äro »sa stora alt det knappast kali vara tal om
nagon genomförd kvot. k ena sidail höll kre förmögna adelsinan,
Måns Johansson, Birger Nilsson ocli Karl Holgersson flera inaiz
enligt livoteriia 618, 157 och 136 mark, 5 andra sidan Bror Eriksson, Erik Gustnvssoii och Mins Knutsson rikas; flera inan enligt
kvoterna 37, 38 och 32 inark» (s. 3 2 ) . Maii kan således koiista-
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teïa, »att en del förinögna adelsman betingat sig lailge biittre
villlaor Zn de övriga» (s. 35, jfr t, ex. is. 45).
Eftersoila taxeringen verkstiillts under Esiks direkta niedverkaii och - sasoin av marginalnotiseriia framgår - uppenbarIigeil jasterats, skulle mail ha raitt alt ralana rned att åtminstoile
de justerade siffrornia visat Qamna kvoter. Tv%rlom ha dessa
justeriiagar icke bidragit atk utjiiinna kvoterna. M2iis Jol-raaassons,
Birger Kilssons och Karl Holgerssoaas kvober p& över b00 lia bilsehallits, niedan de laga kvoterna p5 37 och 38 mark ytterligare
siiiakts genoin uttaxering av Bnaiu eii Biilelit. Om det verkligen
skulle f6rllAlla sig sa, att ?)en del förmaignare adelsman betingat
sig lgizgk hattre villkor 511 de övriga)).%rdelta inagot soin sanlitionerats av Ku~zgP. h1aj:t. Men just den omst5ndigheten3 akt registret justerats med bibePi5lllrma ojainn~heter ger en bes-k5md
fi~agervisi~iiig
om at%det ligges eft system bakonan dessa o j a i ~ ~ n heter lilisom i 1537 Ars regiskr.
Vi bortse kil8 en början fran de exeeptioriellt h6ga och de
exceptioiaellt laga kvoterna. TPLB de förra rS.kna vi Mans Johanssoais ( á % 8 ) ,Birger Nilssons (157). Ear8 H-Eolgerssoi~s(131) och
Måns Sveiassoils (91). samtliga i hBsterg~8Baiad.Dessutom far nn:an
bortse fran kvotena 90 för Jöns i Waleby och hans msg, eftersom
rusttjiinsfen skulle presteras av lver~iaepersoners sainmanlagda
ranta. De exceptionellt I5ga kvoterna phtriiffas Bikaledes i QfstergöLBand sami.i Smalanad. P det förra lanidsliapet representeras de
av Bror Eriksson ( 3 7 ) , Eril; Gus&afsson ( M ) , >lans Knutsson
( 3 2 ) och Peder Nilsson (36), i det senare av Krabbe Pederssoai
(18): H-IenriS Jönsson (Is),Lasse Jallsso~i(36), Esbjörai Skrivare
( % l )Peder
,
Anderssoi~(14)ocli Arvid liaase (181,
Med dessa toppar och dalar ulmd;~ntagna blir anedelkvoleis
f6r de eirriga %O herrarna 57 med en spridning f r h l 42 till 7 2
och med era tydlig B;oaieentrahion kring niedelkvoten l. Det rader
ingen kvekaii om alt P dessa fal1 eii beslanid kvot tillampals. JZan
stiilles tinder siidana oiaastiindigheter iinftir deh ofr~nakomligaproBBe~i~et
att fbirlilara & ena sidaii de 4 exceptionellt h6ga Itvolerana
5 andra sidan de 10 exceptionellt låga. De förra, soin alla hiini6ra
sig till Osl-ergajeland, iiro BatEast att tyda med tilPhjaPp a v de upp-lysningar, som 1537 års regisler ger. H detta sluppo de trenne
~nedleilianarnaav sadet Erik Fleming, Ivar Fleming och Bjoirrn
Clasoiz att raasta för mes &n halva arvegodsriinha1-i. Mans Johansson (Natt och Dag), Birger NiBssona (Grip) och Karl Wolgersl Hirvid har rakilats med de justeriiigar, som skett beträffande Jörsn
Erikssaii, Jakob Sursson oh Erik Jölisso~i.Rakilar mail med dessa herrars
ursprungliga kvoter, blir medelkvoten 59.
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son (Gera) i 1553 ars register intogo ur alla syiipinnkter sainma
stallning. De voro alla tre riksråd och aven i övrigt betrodda med
uppdrag i rikets tjiinst. Om niail gör experimentet att enligt anvisningarna i 1537 års register lialvera deras kvoter, f5 vi siffrorna
59, 53 och 66, d. v. s. så nära inedellivoten soin inan kall begara.
Den fjärde ined hög kvot i 1553 ars regisler ar den av Gustav
Vasa högt betrodde amiraleii 34511s Svensson Some, soim har
siffran 91. Det ar endast naturligt, onii haim i rusttjanstavseende
jiiinstallts med exempelvis Jönas Knutssoia i P537 ars register och
endast behövt rusta för 2/3 av ranitan. ITan fan. d å kvoten 61.
Ingen tvekan torde kunna råda orn att betriiffande de
nämnda herrarna samina principer kommit -till användning som
fallet var ined herrarna i koilungens hov och tjiinst P 1537 ars
register. Det ar icke fråga om några »förinögna adelsnian», som
i den egenskapen på egen hand betingat sig bättre villkor, utan
vi laa att göra ined adelsman, som enligt ett fixerat system av
kungen kompenserats för att de hade annan tjaiist än rimsttjiiiisteli
att utföra. Denna slutsats rubbas knappast därav, att ena medlem
av rådet, lionungeias svåger Sten Eriksson Eeljoiihinfvud i Sinå-.
Band, rustat enligt den vanliga kvoten. P analogi sned senare förhållanden var det ej utan vidare givet, att just rådsherrarna B
denana sin egeiaslcap skulle ha nedsatt rusttjänstkvot l.
Om det får anses för salcert, att de höga kvoterila betriiffande Ostergötlaild i 1553 års register skola förlslaras med
att vissa adelsman på grund av sin speciella tjäristeställning
sluppit rusta för nier an en del. av railtaii, sa ar det svarare att
förklara de exceptionellt låga Bivoteïna. Betriiffande Sinaland
kunna de på ett uladalatag niis förklaras ai~edatt alla voro 4kgldiga att rusta, även om den faststallda kvoten icke eiypi~åddes,
eftersom de laerrar, till villra de laga kvoterna hanföra sig, regelAtt det a r principen, att vissa Iierrar voro befriade att b s t a fOr en
del av räntan, som ligger bakom de höga kvoterna, fUr en oförniodnd men
slåeiide bekraftelse i 1562-63 års r u s l t j ä i i s l s a m i n a n d ~ (Rosenblads saml.
vol. 3., ICA, jfr förf. s. 72). B a r upptagas för Oslergötland &ny0 Birger Nilsson,
Karl Holgersson och Måns Sveiisson, d. I.. s. alla med höga kvoter i 1553 års
rcgister utom den avlidne Måns Joiiansson. De ha alla fortfarande atnjutit
lindring. Birger Nilsson har endast fått utrusta en ryttare Tör varje 300 marks
förlaningsranta mot normala 200, Karl Holgersson dessutom endast en ryttare
för varje 400 marks arvegodsrailta mot normala 300. Måns Sveilsson har
visserligen formellt fått satta upp en rustning för 300 marks arvegodsränta.
Men om man riikilar efter, ha över 300 mark efterskänkts. Härmed kan
jämföras, att Sten Eriksson fått rusta i full utsträckning liksom 1553, detta
trots sin höga vardighet.
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bundet eildast skulle uppställa en knelit, B ett fal1 eii ryttare. id
Ostergötland kan emellertid icke denna förklaring tillgripas,
eftersom vederbörande presterade flera rustningar eller knektar
enligt den lägre kvoten. Med bestamdhet kan endast fastslås, att
v i har - liliaval soin bekraffande de höga kvoterila - ha att
g6ra med ett system, icke med godtycklig taxering. Att s& a r
förhallaildet fralngar tillraclillgt tydligt av det faktum, att tv5
adelsiniin nied laga livo-her, Bo Erilisson och Erik Gilstavssoii,
rid eii senare revidering fatt sin rusttjai~stytterligare utvidgad,
så att kvoterna sankts från 37 och 38 kil1 38 ocki 33. De[ far anses
för otankbart, att mail vid en senare justering ytterligare skarpt
en redan innan osedvanlig rusttjaaistbörda, anedana man A andra
sidail låtit fyrdubbelt högre kvoter passera.
Liksoii? för de höga kvoterasa inaste för de laga ett bestgint
systein anlas, aven orn detta systein för de förstnainnda ej helt
kan utläsas ur de bristfälliga registren. Del kan emellertid vara
skal att erinra om, att i de betydligt mera detaljerade finska
registren av 1539 en låg fralseränta vid berakniiilgarna sammanslagits ined förläniilgsrantan, fraansit sakörena. Detta fakt~iinkan
jamföras med en marginalanteclciling i P553 Ars register för Småland, dar det i den urspruiagliga Ildelsen betraffailde Mans Pedersson heter, att han fön 644 niarks arvegodsriii~laskall laålila
två rustningar och en knekt, varefter senare tillagt?, att knekten
Biallles av häradsrätten. Andra inkomster ara arveqodsrantan kunna
ha medralmats, ehuru detta ej alltid aniniirkts i ett register, som
framst avsåg att utnaäta fralserimsttjanst.
Upplysningar om fralserusttjansten under Gustav Vasa
Iiimiiar även ett av f6rf. (s. 32 ff.) framdraget och disliuterat
finskt register, troligen från ar 1554 och tillkommet i samananBiang ined de förlaandliiagar, fran villca Götalandsregistren utgöra
el1 rest. Med sina myclseh varieraiide kvoter fareter det en helt
annan oregelbundenhet 5n de bada föregående registren. Fairf.
konstaterar också, att variationerila äro »myelset stora, s& stora
att det knappast kan vara tal om en verklig rustl janstkvot, endast
en inycket bristfälligt tilllannpad princip, att den sona hade större
ranta borde hålla iner folk)). Förf. hetoa-iar iiveii, alt det i »intet
fall ar fraga om någon mankerad anhopiiiiig i narl~etenav medelkvoten utan tvärtom en påtaglig spridning)). Uppfatlningerm %r i
stort sett otvivelaktigt riktig. detta aven om inan ger alit på de
faktorer, som förf. förbisett och soin visat sig liinnnia bidra att
förklara de tidigare registren. oregelbundenheten 5s trollgeii till
en del att tillsliriva deii omstaiidigheteil, att registret förelligger k
oreviderat skick. Men om man iiiisoiii betsaffande de tidigare
registren tar haiasyii till det faktum, att adelsman i konungeris
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hov och tjänst voro befriade från att rusta för en del av rantan.
torde också det finska registret alnilinstone delvis låta sig förklaras.
O m n ~ a i ifrånralinar dein, soin eiidast skulle ställa upp pil
rörskytt, n~otsvarigheteil till en knekt i det sve~iska registret,
Aterstå 34 adelsmän, vilkas ränta ocli atagna sirsttjänstbörda äro
angivna. Eftersoin det finska registret koiliinit till i sainina saminanhalag soin Götalandsregiskret. är det antagandet rimligt, att
de förhandlingar, soin föregått dess upprättande, letts av ungefar
samma principer. Förf. har ocksi vid beräkningarna insatt
samma siffror för persedelvarderingarna soin i Götaland. Oin
man därför gör experiineiaiet, att lata samma siffror soin i Götalandsregistrek utgöra grans f ör ïusttjäi~s
klrvoken, sedan de excep tioaiellt höga och låga kvoterna tagits bort, d. v. s. siffrorna 42
ocli 72, finner man, att iii0111 dessa gränser. falla 12 av de 34
adelsiuaianen. Medelkvoten för dessa blii - mot 57 i Götaland - 55.
De kvoter, soin ligga under 42 och som miste beteckiias
såsoiil exceptionellt låga, äro 7. De ligga alla iiiellaii 29 ocla 40,
d. V. S. på exakt saanma raiv& som de laga kvoterna i Ostergötland
för dein, som gjorde iner iiii e11 rustning. De exceptionellt höga
kvoterna, till antalet 15, ligga - om niaan bortser från ett fall
på 145 - inellan 76 och 113. Men det ä r att marka, att de koncentreras oinliring 400 enligt följande tablå: 76-84: 3, 87-92: 4,
99-105: 6, 113: P, 145: P. Detta innebar, att en viss anhopning
sker omkring den dubbla ~iledelkvotei~
för de »normala» fallen.
Erfarenheterna från de tidigare registren ger anledning till misstanken, att Sven det finska registret -- trots siii stora oregelbundenhet i övrigt - tagit hänsyn till personer, som voro bebiade
fria1 ? / z till ' 1 3 av rnsitja~lstskyBdigheten.Del ar eiidast siatmligt,
onn dessas antal varit större an vanligt i Finland på 1550-talet,
då förhållandet till Rysslaaid kriivde stiiiidig beredskap hade p&
slotten och vid armén. 11 Fiiiland fanns en mera tripriiglad tjansteadel än i landet i övrigt.
Aven om oregelibunde~lheterförekoinina, ä r det ocPas2 tydligt att de höga kvoterna i stor utstraekniiig hiinföra sig till adelsman med speciella tjansleuppdrag. Den högsta kvoten (14.5) tillkommer salunda Erik Olssoii (Stalarm), som var fogde och i
slottsloven på Tavastellus l. H det sammanliaiagei karm narnilas, akt
Erik Olssoiis höga kvot ar iiagot osäker, eftersom i registret nnteckaiats: »Item än haver Erik Olsson ett härad och till samma härad ar iiig-iii
railta utan allenast sakören, därav haller han riktigt till tjänst en välrustad
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deii elisainstående höga kvoten (145) bland dein, som endast
skulle halla eii rörskytt; tilllioii~lnerproviantinasiaren p& Viborgs
slott Tönne Olsson. Blalid de höga kvoterna nröter man vidare
ryttmästaren Nils Boije, som 1552 förordnats att årligen Tnönskra
och avlöna allt krigsfolk i Finlaiid, Henrik Clason Horn, sonil
1554 fått order att ta befälet over Ptrigsfolket i Flnlai~d,ankan
efter Tornas Skrivare, som 1537 hade fått Iiilidring i rusttjansten,
hovinarskalken Jöraii Flncke, befaIlnlngsmannen p& h o Peder
Fleming, som uppenbarligen haft samnia neds5ttiiimg som 8537,
befalningsmanimeii på Nyslott Gustav Fiiicbie, fogden Over Borga
lä11 Nils Persson till Pegott, proviantinastarens gå Viborg broder
krigsP-iövitsmaniien Arvid Olsson, som tidigare varit fogde på
Raseborg, den förre fogden i Borga Pari Johan Olsson till Dragsb'y,
den förre fogden i Lappvesi Bertil Jöiisson. Att nagra adelsman
med höga kvoter (Lasse Hanssoim, Jöns Christersson, Johan
Görtzhagen, Mårten Jöiissoil) icke kunnat konstateras Baa haft
sarskilda tjiiiisteuppdrag och alt 5 andra sidan vissa aildra med
norinala kvoter skulle förväntas laa fatt lindring l, utesluter Icke
att de höga kvoterna san~manliangermed systeinet att specie81
tjailsk Boinpenserades med rkisttj5nsLiiedsältning. Vara personhistoriska Biunsliaper torde vara för b'ristá'iilliga för detaljerade
och uttiimmande studier i det avseendet.
Deil föiregående utredningen har e j Paeiler syflat till afk helt
förklara rustkjanstberäkilii1gar1aa under Gustav Vasas tid. Syll-et
bar i första Iiland varit negativt: att deinoi~strera oinöjligheteaa
av att utan vidare beraliiiia kvoter p; och dra slutsatser av föreliggande siffror utan hiinsynstagaimde till vederb~randeadelsmans
stallning och utan i ~ a r m r ekunskap om de principer, som tilllainpats men soni icke alllid direlit omtalats i de bevarade summariska registerila. Av positiv betydelse ar att det tidigare först
under Eril; XIV pgvisade systemet alt ge lindriiag i rusttj5risken
för personer i kontingeils hov och tjaiise existerat redarm forsia
gangeil ett rusttjai~stregisterger oss iaaojliglaet att for olika adelsanän iaktta, Biur rusttjäiastbördan graderades, 1537. Det 5s emellertid sani~olilit,att denna lindring 1 rusttQ5nstbördaaa satts ifsaga
häst och en sörsliytt till fots.» Det kan tänltas, at1 fraIsereisttjiinsten fatt
kompensera för tung Eörlaniiigsrusttjailst.
Det galler exeli-npelvis Jöns ViistgOte ocli Jöns ICnutsson, som båda
atnjiito Bilidring cnligt 1537 års register. Betraifande den Förre kan emellertid
anm5rkas, att ban just vid denna tid föll i onad. Den sistnän~ndesItvol är
något osiikcr, eftersom han enligt anteckning i registret »icke beskrivit sitt
lagmaiisdöme och häradsrätt, endast sitt arvegods)) och inail därför icke
y r t , i vad måii hänsyn tagits härtill.
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under Gustav Vasas sista år och att detta utgör balrgrunden till
Erik XIV:s ovan citerade utfästelse 1561.
De följande tvenne huvudavdeli~ingarnai förf:s avhandling
ge lika litet som den första anledning till manga eller betydande
invändningar, knappast ens till fragetecken. Den noggranna utredningen om länsväsendet skulle kanske - Piksoin vissa företeelser, som förf. behandlar i partiet om godspolitiken (räfsterna
betriiffande adliga livinnors ofriilse gifte, s. 229 ff., adelns återbördande av jord, s. 233 f., adelns förvärv av skattejord,
s. 240 ff.) - kunnat sättas i mera inarkerat samband med den
kamerala och politiska nyorientering, som tiden omkring l540
betecknar i Gustav Vasas historia och som p& det inre området
fick ett så tydligt uttryck i segernentsordningm för Vastergötland. 1 grunden torde de olika företeelser. som förf. behandlat
på olilra ställen, vara följder av den regiinförändring, som de
facto intratt.
Om maii mot det innehållsrika och u r alla synpunkter metodiskt mönstergilla avsnittet olla godspolitiken icke har några
väsentliga invaridningar att göra, inii det likväl tillåtas att peka
på ett par detaljer, dar det torde vara nnidjligk att dra ut konsekvenserna längre an vad soin skett E avhandlingen.
Förf. redogör (s. 287 ff.) för donationer av hemman i kronans eller konungens ägo. Han h6rjar med evärdliga godsavsöndringar under Gustav Vasa och konstaterar: »Under Gustav
Vasas tid synes alltså endast ett fatal evardliga godsöverlåtelser
h a ägt rum, varav blott ett par kan visas galla adelsmail. Nos
Clason spåras en viss tendens att rälina Gustav Vasas fralsedonationer som en nyhet. Han saminanstaller dean med det tyskfeodala inflytandet omkring 1540 ocl1 tallar oin deras betydelse
som föredöme för de senare 1580-talsdoilationierria. Som vi tidigare funnit, har emellertid aven under senare medeltiden förekommit enstaka evärdliga avsöndringar av shval kronogods som
förbrutna gods och kungafainiljens egiaa gods. Varken forilaellt
eller kvantitativt innebar Gustav I7asas donationer något nytt.))
Man kunde har önskat en anera inarkerad grans ~nellail
olika kategorier gods i kronans ägo. Förf. skiljer icke strängt
mellan gammalt kronogods, konungens privata arvegods, av adeln
förbrutna gods och 4 sainband rned reformationen reducerade
kyrkogods, aven om distinktionen givetvis icke varit honom obekant (jfr s. P93 f., 287 f., 290, 359, 370, 381). Att en bestämd
gränsdragning har %r onskvärd beror darpi, att icke alla gods i
kronans ägo intogo samma ställning ur abalieilationssyilpunkt.
Redan långt före tillkomsten av MELE harskade principen att de
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gamla kronogodsen, Uppsala öd, ej fiugo ahalieileras. Daremot
låg det i konungeils hand att ge bort saväl fOrbrul~iagods som
gods, vilka han fått sasoan sakören. Detsainma vas förhalltandet
med nyodlingar på kronans alliaianilii~gar.Sainina insliranknainqar
torde galla P landslageris förhud mot avsöndsii~garav kronans
p d s . Meniiigen var att kronans inkomster icke skulle minslnas.
A andra sidaii uppstod snart fösestalliminagen att av friilset förbrutet gods sliulle ges bort igen enligt priiiclpei~att lika Bitet
som kronans wrsgruiigliga godsbestAnd fick minskas s& fick
adelns göra det l. Det a r denna tradition, soin utnnviinar á b?starnmelsen i 8617 Ars adelsprivilegier, att ftirbreitila gods sliiullie
överlairanas till slalnten. I Danmark blev det 1 stallet sa, akt
kungen var förpliktad att sälja dem till adeln. E n aiinan grupp
iaytillkoinna gods utgjorde kyrkogodsena i sainaband med reformationen. EJ heller dessa raknades utan vidare in bland de gamla
kronogodsen och konungen minskade icke kronans inkomster
genom att ge bort det ban sjalv fOrv5rvat. Det var först sedaii
kyrkogodsen sanlmanblandats med de gamla lnsoiaogodsen som
distinktionen uppl-iavdes.
Oin vi ined denna titgåiigspunki se på de evärdliga godsavstindringarna under Gustav Vasa, sa finna vi, att dessa B första
hand bestå av förbrutna gods och gamla Sayrkogods. Av de av
förf. anförda beläggen ingår eiidsst en enda donatioii av ett
kroi~ol-iemlanari1557, och med denna donation iis - sasom nedan
skall beröras - särskilda oinstaindiglieter förknippade 2. De anförda exemplen visa icke, att Gustav Vasa bortdonerat gaminalt
krornogods, endast nyf0rvarv. Om lian beträffande evärdliga avshiiidringar av kronogods K egentlig mening kunnat stödja sig p&
en medeltida tradition, s& synes Ilan icke h a utnyttjat den. Men
fråga ar, oin hani kunnat stödja sig p5 en sådan tradition.
De nnedeltida belagg, soin anförts av Glason och förf., lämna
nainligen intet bevis för att en medeltida koniniig gjort en evardliig
donation av gaminalt kronogods. Den till Stötslef Plata B465 av
ärkebiskop Jöns Bengtsson och Kettil Karlsson Ibortskänkta gården Tåiiga var av Karl Knutsson förvärvat friilse, som iiateriinsregeringen tydligeil ansig sig kunna disponera över efter konungens
- - landsflykt. Garden övergick sedermera att blii fôs11aniilg3.
i Framställningen ovan grundar sig på en genonigång av urkundsbestånidei före landslagens tillkomst. Wec. Iioppas Iruiina utförligare återkomma till fragan.
De av förf. anförda doiiatioilerna till bisltop Heiirilr 1548 och 1549
galla tvenne gårdar, som tidigare b i d a tillhört bishopsbordet P VBsteris
(Ekstrbm, Vztsterås stifts herdaminne 1, s. 307, GVR 18, s. 8021.
Se härom numera H. Gilliilgstam, TAilga iigarelangd, Olaildsbygdc~i1947.
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Donationen till Knut Posse 1496 är gjord av rådet, icke av inpildig konung, och terinen är »uiiiia och förlana)). De doneradc
gårdariias öden ha icke kulinal följas. Det tredje och sista
exemplet gäller en Karl Knutssons donatioii av Boe gård i Finland
till väpnaren Peter Rok. Redan dolialioilsbrevets Iraderii~gsförballanden äro dubiösa1. Boe gard befann sig p& Gustav Vasas tid
i kronans ägo. Utsikterna till en &lergång hade varit iniilimala,
om deii verkligeii allodialiter bortgetts.
Vi h a i själva verket intet beliigg p2 IP&YIII bestående allodialdonation av gammalt kronogods, verkstalld av korrungeia, varken
under medeltiden eller under Gustav Vasa. Vad soix getts bort a r
gamla frälsegods och kyrkogods. Förf. liar ratt i siii uppfattiiiiig,
att Gustav Vasas %id icke inneburit nytt nytt. B denna punkt
liksom p5 så manga andra, exeinpelvis förvaltniiigeii och kyrkopolitiken, framträder sainbandet mellan medeltidens slutskede
. en det geinensainina torde i detta fall vara,
och vasatiden? M
att allodialdonationer av ksoiiogods undvikits, icke alt dc ägt
ruin. Det var emellertid helt naturligt. att en sainnianbland~iiiig
av kronohemmanen och de reducerade kyrkohemmarien efter
hand sliulle ske under 1500-talets lopp. Denna tenaeiis sammanfaller ei~iellertidaned en annan, deii icke minst geriom utlandskt
feodalt inflytande inträngande begransningen i donationernas
giltighet. Medan en äldre period, omfattaiide iiaedeltidela och
Gustav Vasas regering, endast synes ha kant till deii donalioaisform, soin innebar evardlig avsöndriiig utan villkor meii & aladra
sidan synes h a uppehallit förbudet mot avsöi~diringav qaminalt
kronogods, har under 1500-talets senare hiilfl respekten för
kro~iogodsavsöndringai~
slappats saintidigl med att begransiiing
infördes P donationernas arftlighet. Men detta nya tillhör icke
Gustav Vasas tid utan halis söners. 11 det saminai~liaiigctskall av
allt att dömma den ovan izainnda donationen av i557 insiittas.
Men för att detta skall kunna ske, ingste vi dröja vid en annan
punkt P f6rf:s frainstallning.
Förf:s kalla för donatioricri till Peter liolc a r uppenbarligen Lagus,
Undersölrningar oin finska adelns gods och atter (1860), eller Allardt, Borgå
lans sociala och eironomislra förhållanden aren 1539-1571
(1S98), dar vi
mota både dateringen 14% och beteckningen av Peter Rok såsoni Karl ICnutssoiis frände. Urkunden, som a r en seii skrift p5 papper, förvarad på Boe
gård, ar utgiven i FMU 3395. Den ar dat. l l / ~ i 1470. Eftersom Karl Kniitssoii
dog I 5 / ~ s. å., a r årtalet 1456 liksoiii det i FMU fbreslagiia 6469 rekoiistrnlrtionsförsök. Karl I<nutssons afraiide)) ar icllasniiig för »tjanare».
"e
särskilt G. Carlsson, Gustav Vasas Ironuiigagiiriiing, Ord och Bild
6923.
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Förf. har utrett, hur begr5ilsiiii:gar i deil allodiala donationsforineil efter hand vulmiio iiisteg under Gustav Vasas söiler.
Särskilt nar det gällde utlaniiingar och konungarnas eUer liealigasnas arviiagar p5 sidolinjen var det av intresse att begrgnsa arvsratteil pal sådalit satt, att den inskriinilikes till barnen i rätt iled
stigande led. En foraiiel i donationsbrev med denna iiii1eb0rd var
att godsen gavs till vederb~randeoch hans efterkommande (ratta)
Eiuscrruiriyar. Förf. konstaterar med ratta, att »även om det e j
talas oin aterfall till krsiaan, bbir detta innebara eri arvsratt begriiilsad till donatarkils atklingar med uteslutande av hans syslisn
och övriga clalitingar» (S. 329). Brev med denna lorrnel dylca upp
P betydande omfattiaiiig under Johan 111:s regeringstid. Det ä r betecliiiailde, att de h a sira iaar~i?asteföregalngare B ett doi~atiomsbrev, utfärdat av Johan sasoin laertig till hans iiIskariiilia Karin
Hailsdotter och daterat , b o slott 1561 (s. 325).
Ku liar det undgatt föri., att det av Gustav Vasa P557 utfärdade brevet är av exakt sarnina typ ?. Medan alla övriga donationer iilader Guslav Vasa getts till vederbörande, hans »efterIioiiamande barn och rätta ar.va'~zgcir.s,
galler denima donaiiorm ,)hans
efterhomiliailde Isarri och ralla biusclrl)il~gar
» . lil&rmed överenmsstailamer, att donalioneia gjordes till eia inflyttad utlanning,
Joncliim Bulgriia. Brevet överelisstammer saledes hide till sin
formulering oelm ii~nebördhelt medl den rad brev, som sedermera
utfardats crv Jolaan sa sola^ hertig och kontang. Under sgdaiaa omstiiildigheter förefaller del knappast vara en tilXfaUighek, akt det
utfardats vid en tidpunkt. då Joacliina Rulgrina sattes vid hertig
Johans sida fëbr att Enista lnonom P lörvaltniragen av hans finska
Bierligdöme. Iled all sannolikhet iir brevet uppsatt 1 Irerilgeims
kansli ?. Men även oin donatáoraeni 1557 silunda fraanstår sasom
en as- Johan iimförd nivliet i förli2l%andekil1 Gustav Vasas dona
tioiier, %r det värt sitt ai~rniirlia,att ftiregiiigare till derina typ av
i11shr511diniiagar i de allodia1a doi~alioiaernasgiltighet ej salinas i
s\ ensb medeltid 3.
,\lani kan peka g?& smärre iimadverteiiser i för$:§ framstailning. delvis förorsakade av att del personhistoriska och politiska
Anankrkas bör, att donationeri foriiiellt ej gallde 2 kroiiogårdar, s&soii1 f6rf. uppger, utan en skattejord och eii Iironojord i Hyppi~ige.Skattejorden torde dock tidigare ha koininit i lirotiaiis iigo.
' Brevet ar ej bevarat i GVR utan i Äkermarlis Bopieholr över hrev,
soni saknats i registraturet,
Exempelvis Iiertigarna Eriks och Valdeinars aiikors doiialioiier 1340
och 6346 (DS 3474, 4123).
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intresset fatt stå tillbaka för vad som måste vara huvudsaken P en
avhandling av denna typ, det kamerala. Men det ina till slut
understrykas, att de raildanmarkiiingar och kompletteringar, soixi
kunna göras, icke kuilna rubba det höga värdet av avhandIingen. Den logiska och konsekventa Porskiliilgen för att få
grepp oin de viisentliga linjerna i intreckliilgen är utan tvekan
arbetets och dess förf:s främsta lianneanarke. De resultat. som
barigenom uppnåtts, iiro betydande, så betydande att det ar med
verkligt intresse, som man ser fram mot den fortsättning p5 arbetet, som ställts i utsikt.
Jerker Rosén.

(Tryc1it rior. 6947).

