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Drottning margaretas svenska riifst.
1.
H januari 1396 hyllades Erila av Poanaaa~ernp5 ett herremöte B Viborg som koilting I Daninaark. P5 varen begav Hian
sig iitfiojd :iv drottning Margareta till Sverige, dgdkeangaarcalet
eigde r a m p5 ett mOfe i Skara, bevistat av det svenska ridet.
Yaleg stadfastes P Bradiklonella former, niar Erik deal 23 jti%B
hyllades p5 Mora iing. Icungavallet &afoljdesi b5de lilaammark
och Sverige alr red~iBtionsbesPuQ.
Om reduklioneil i DaasranarB; stadgade den allmanna fiirordining, ssam drottning Margareta utfärdade P slutet av januari
B396 och som enligt sin ordalydelse %i81liommitunder medverkan av drottnia~gena s a m t Eriks »råd och main»'. Alla
skattebönder och alla kronogods, som kommit f B - h Bronaha,
sedan Taldenmar htterdag Ianmnade Bandet 1368, skulle itea-ga.
Det svenska a-edeiktioi~sbesBute%firellgger P N~li6jpB~7g~
recess av elena 20 september 3396, ~ i f a r d a da v Erdks sveiaslia
radslirets och beseglad a v lionungen, droltning Margareta
samt en omfaltande stormaaanaf~rsamBi11g'. 1 recessen anges,
att beslutet kommit t1%1 i samrad mellan utfardarna och
konurngen b i d e f6re och efter valet.
Y det svenska reduktionsbeslolet sattes den Bidsgm-ans,
inom villieia avsöildrlngarnaa sklille laa skett f6r att kunna Aterdömas till kronan, till A1brePils av Mecklenburg aaakomst till
Sverlge 1363. H>etta Iian oclisai nittryc%;as så, att di%lst5aadetp&
den tid, da Rl[argarekas make, Hakan, tillsammans med hIagnaas
Eriksson styrde landet, skulle aterstallas.
?

Aarsberetniiiger fra caet Iiongelige Gelieimearcliiv 'iT,
s . 52 ff.
SST II, s. 655 ff.
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J e r k e r Rosén.

H hade Danmark och Sverige h a r reduktionen - i flallgod övereiasstamn~elsemed bakgrunden % s Margaretas regentstallning -ideologiskt inneburit en restitution av tillstindet, d5
drottningens anförvailter regerade. Den meH8anBiggande tidens
förändringar lia betraktats sasom ogiltiga. H Qvrlgt a r o bestämmelserna helt olilia formulerade i denm svenslia recessen
ocli i den danslia förordningen. Sarsliild haiisyn togs i Sverige
till sådana gods och bönder, soni kommit i »fogdars och
anabetsmaras» laiirader. Dessa sliulle atergå Bil1 krono eller
skatte utan nagon ersattning ii11 denm, som Inneliade godsen
vid tiden f6r reduktionen. Om sliattebönder sålt sina jord till
frälse, skulle liöparen dareniot aterfa Iiöpeskillit~geninona elt
år efter det att egendomen donits till skatbe. J ä m n a byten
sliulle bestå. En a n n a n form av 6vergBng fran skatte 2111
fralse utgjorde nyadlingarna. Om dem bestamdes, alt alla,
sona icke p& lagligt satt erballit adelskap efter Albrekts trontilltrade, skulle dömas kmtider sliatt. Sedan stod det kung Eril;
fritt att av nAd utfärda nya adelsbrev B de fall, dan- s i d a n a
ansågos böra ifrågaliomma.
Den genom recessera bes1iitade reduktionen gick 1 verkställighet, aven o m det Icke sliedde så snabbt, som man hade
tänkt sig vid heslutels fattande. En ingicket stor procent av
del bevarade ur8iuiadsmateraet från perioden 1396-1414 Ilar
sitt ursprung i riifsferiia efter kronans förlorade inkomstkällor. Mena u r 8 ~ ~ ~ i i d s m a ~ e r i a5rl e ticke jarnnt %rde%atöver
denna period. RUfstetingena ha i stort sett iigt r u m aren 1396
-97, 1399 och 1409, Dartill kornnaa räfsten i Finland d405
samt återvinniiagsdomarraa från kronan 1413-14 i samband
med realitionena efter drottiling Margaretas död.
Rafsteni liar betecknats s i s o m »den märkvärdigaste åtgard,
som under drottning Margaretas tid vidtogs i avseende på
Sveriges Inre styrelse)) l. Den h a r sedan Iiinge uppmarksammats av forskningen. H vissa avseendena a r ej heller myclset
al&tillagga utiPver arad sorn 'tidigare framhallits. Detta galler
delvis o m riifsfslens faktiska resultat.
QSLgife,

Bidrag till Slrandiiiaviei~sInistoria II, s. L S .
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EIur mycket kronan vann k a n icke exakt anges, eftersom
det bevarade k5llinaterialet endast lillater slutsummeringar
for vissa spridda omradeia, franaf6r allt delar av Vastergötland, Vastmanland och Uppland. Om m a n raknaar i »fastiglaeter», laar antalet reducerade i hela Bandet approsimabiv%
beraknats till 5tsBrPBliga tusen1. En jam6relse mellan den
reducerade jorden, raknad i markland, och antalet skattebönder i vissa htindaren i Eppland och &Tast~nanalaiad1413
och P539 laar gett tiR1 resultat, alt den reducerade jorden i
dessa li~~nndareaatorde Baa utgjort fr3n l/.& bill '/i2 av deni totala
skattejorden Siffrorna vibtaia håde o m förskjutningen mellan
sliatte och frälse under ~rpplösningspesioden efter Magnus
Erikssons f6rdris.ande ocla o m delm firandring i besittningsförlmållandei~a,som räfsten innebar.
Margaretas reduliiion blev betydelsefull Sven i det avseendet, att den mera bestamt a n tidigare fastslog gransen
mellan gammalt fralse ocli skatte 3. Den statsrättsliga princip,
som kan fölljas tillbaka ta11 1200-talet och som vunnit Insteg
i Magnus EaiI~sso~as
larmdslag, att »aura regni» icke fingo varaktigt avsöndras, blev krafiig"8underskrhnken 4 .
Ur andra synpunkter kan drottniang Margaretas rafs8 bli
"remal för fortsatt dis%cuissioni.

En ej oviliiiig fraga f i r bed6mnPngen av Margasetas regin1
ar, vad som förinKft den svenska andliga och varldsliga aristokratien att P396 Stniinstone formellt samhycba fil%en redaaktion,
som skulle komnaa att drabba de egala stanmderi.
Man Blar hiinvisat ilil%många olilia faktorer. Reduilrfions"tgffe,
Bidrag HI, s. LXVI, Ersler, I>roiiniiig Margretlie, s. 296 ff.,
Brilioth, Svensk l ~ y r k a ,kungadöme ocli påvenlial<t 1363-1414, UUÅ 1925, s. 302.
Lön~lrotli, Statsmakt ocli statsfinans i det medeltida Sverige, GHA
1940, s. 180 f.
Styffe, Bidrag II, s. I,XXII, I,önnrotPi, a. a., GHB 1940, s. 181 f.
K o s h , ~Cronoarsöiidringarunder äldre naedeltid, Skrifter utg. av Hiim.
%'et.-Samf. i Lund XLVI, passim.
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atgarderna fulIföOp'detraditioiie~.fri-an folliilmngatiden l. NIargareta
var enligt best5mmePserna i Magntms Erikssons landslag i sin
fulla raitt att anbefalla reduktionen. Dairti18 Biom hennes reella
malitstallning 1396. Rad och stormiiii kunna b i d e jr~rldiskth r m e l l t oc8a reellt h a varit försatta i ett s5dant tvangslage,
att d e endast haft att fatta beslut 1 enlighet med drottningens
diktat2. Man Biar också sökt en firPiBasinmgsgrund dara, att
den förecaende Bidens olyckor fatt den anidliga och vairPdsPiga
al-istokrabien att inse »att f6rstairkandet av kronans inakomster
v a r ouardgGngPigt &r bevarmdet av deras egen trygghet)) 3. Å
a n d r a sidan h a r nian icke allenast hiinvisat till Margaretas
reella och jusidislia maktstillning aniian ocksd till hennes rent
personliga inflytande över sinnena Vad speclel8t prelaternas
laallning angir, h a r framhallits, att de knappast i rahtefrigaii
kurinat "rfgkta en aiinaaa meriing an adeln" och att de vid
beslutets fattande riiPcnaat med »att de kyrkliga organisatloilerna i
skulle kunna p i r a k n a ett visst uradseende friin drottningens sida», ett undseelade, som helt kom
alt tntebli
Att recessen i vilitigca ptanXiler utgör ett led i förverkligandet av Margaretas plarner p5 att starka kungamakten genom
onailaggning av "rva%tralngeni a r BydHBg%. Frun det Bgonblick,
d a hon antogs s o m Sveriges regent, h a r drottningen striivat
efter att behirska sBo8tslainera. Kedan i den s. k. deilaborgsBverenskommelsen 1388 fingo Bo Jonssoims %estamentsexekuforer avsta de flesta av den forne drotsens mariga paaall5am.

"

..-p-p

Roseii, a. a., S. 101 ff.
"rslev,
a. a., s. 207, Löiii~rotlm, Sverige ocli I<alrnaruiiioiieii 13976437, s. 44 F.
Slyffe, Bidrag II, s. LXH.
»Ilet s a l t , p5 vilket frågan framdrevs, vittaiade uppenbarligen om
Margaretas r e n t liápnadsvlckande förrniga att ulaii opposition viiina sina syften.
Det vas ett led i Iieinnes lugna, men saltligt kraftiga politik)). (H. Kosman,
Bjärka-Saby och dess ägare I, s. 290 K). » I Paeraiies närvaro synes all oppositiol], sBväl andlig som världslig, städse Bia avsevärt dampats)) (Brilioth, a. a.
1925, s. 256).
Brilioth, a. a., UUA 1925, s. 276.
q.
Carlssori, Sveriges Iiistoria till v i r a dagar PHI:I, s. 127.

UUA

'
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De 11ehöPBo endast Viborg sch NyBcöping med V5stnaaawIai1d
och Iialva Dalarna. P5 s6derköpingsmotet 1389 fastslogs principen, att slottslanen P fortsattningen icke skulle förpantas.
Genom eai iiverenskomia~elseP juni 1390 h e r f o g Bo Jonssons
n j r m a s l e frande, Sten Bosson (Natt och Dag), ensam alla de
panter, s o m 3Iargareta Bim~iah Bos barn. Den stormanncikoalition, som exektatorerna utgjort,
diriiled upplost och
~ t e s t a i i g dh a n slotten l.
Tendensen att behárska slotten fick en forisattning i
recessens besaammelse o m droltniiagens svenska underhallsla~ader. Hon erhöll darigenom Ostesgöt1aiad, R~imEaboi-gsIan,
Skara stift, Vásterss slott med Korrbo haraad ocla Bergslageni.
Omraderia I;ornmo att stallas under fogdeförvaltning.
RedeaPrtionen lian ses u r s a m m a sgmpennkt. Den slit~gle
bidra att öka kroaaaims fasta inkomstkallor, samtidige med att
dera minskade de harskande skilateras. Recessen ger ingeim
direlit motivering tPPB den medgörliga B-iilHning, sona det auadliga och varldsliga frd-alsets represeaatawter visade P denna
punkt. De i Iitterattaren n a m n d a orsalrerna k u n n a mer eller
nxindre h a spelat in. Men de utga alla fria1 fGruts5ttnlngeii,
att reduktioneaa genomdrl~ritsutan att aa5gon kon218ipensatloin
forespeglats. Det $r icke troligt, att f6rBaai%Bandenasetts e n bart u r denna aspekt 1396. % alla handelser lian problen~et
- oavsett drohtniiag Margaretas pers011 och maktresena-ser iiven stallas p; elt annat s5tt. Man ha11 fråga, villca agitataonsmedel, drottaiitagen ferfogade över och 3~1~211ele
sig av
vid besliahets genomdrivande. UBg5ngspuiakten Bian lagas i en
analys a r formbaleringen i recessens stadganden.
Hkcessen framstar i flera avseenden som en slnluppg6relse, sedana freden med Meckleanbui-g f395 gjort slut p5 krigstillstandet och Margareta genom Eriks av Psaaamerni Belaagaval formellt fråntratt: stillnln?igeim som isaterimsregent. %>ek
faktum, att krigstillstindet betraktades som slut, m e d f ~ r d e
att missfirh5lilaraden under orosperioden borde unda~aröjas
H. Rosmaii, a. a., s. 286 ff., Lijiirirotli, Sverige och ICalanarai~ioneni,s.
12 ff., G. Carlssoii, a. a., s. 9 ff.? 42.
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och att oppositionen mot dessa missförhillaamde hade herattigade krav att vinna gehör. Opposltioniens krav framtraida 1
recessens forinuleringar.
De kyrkliga ansprålien p& att f i tillbaka vad som under
orostiden utkrävts godtyckligt reglerades. Samtidigt tatlovades
battre förlaållanden för framtiden. Man skealle »biittre hålla
på var herre Bioxiungens brev och p i vår frti drottningens
brev harefter än härtill.» Det skiille vara förbjudet f0r alla
att pålagga skatt eller tainga »i nagot fögderi i Sverige, nian
laan have var f6rnaSmiade herres elPer frus brev darpå, vad
de skola utgöra». Stadgandena rikta sig mot lokalförvaltningens
organ. Nar garantier skapats imst deras godtyclie, har avgörandet lagts i liungamalitens Piiinder. Man skaille baltre halla de
kungliga breven, t, ex. prlvilegiebre\ren, i helgd. Extra skaller
Gngo utkrävas endast på kiaiiglig befallning.
Stadgandet om redulilion börjar Bi%ialedesmed ett angrepp på »fogdar ocli ämbetsman»:
Farst ;er wmi alla the fogdha oe z m b e t z m z n , som Irronanne
godz i wacrio hawa hafft eller til pant eller %il laans, sidhan tliet orlog11 f w s t b ~ r i a d e srnzllen konung Magnusse oc rikesens i n z n i Swerike?
swa so111 rer tliet aar, som konung Albriclit f m s t inkom i S\vaerike. Alt
tl-iet godz oc bsnder, som iPie fornaeinpde fogdha oe zeilibetzrn~nharva
fangil fra Ironiingzd~initsidhan tlizesse forscrefna tiid, tliet scal alt i geen
dsmas oc korna ~ ( n d e r )konungen o c lirononna altiid at bliwa, oc aenga
pzeninga tlier b r e giwas oc radlias boot vppa oc garas ey mera swa.

Därefter följer i recessen bestämmelser h u r man skulle
f ~ r f a r a ,o m sliattegods p; annat salt Iiommit B frälsehand.
Om nigo11 hade gistat eller beskattat en bonde, så att denne
sålt eller pantsatt sin jord till nagon annan 5n deni, som
begått övei-greppen, skulle jorden återgå men köparen återfä
sin köpeskPl%ing.
En generell distinktion mellan skattegods i fogdars s c h
~ m b e t s m a n siigo å ena sidan, l Qarriga frglisets å den andra,
skulle varit omöjlig att praktiskt genomföra '. Den a r oelis5
l Stadgandet om »fogdar ocli &mbetsmiin»liar i forsliningeil icke ~ i a r m r e
disliuterats. Jfr emellertid den helt olika iiyaiiseringeil hos Erslev, a. a., s.
296 f., ocli Eöilnrotli, Sverige och Iialmarunionen, s . 15.
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okand under de rafster, som 131evo RiIjdeaa av Nykhspings
recess
Något rimligt skal, v a s e r en fogde, som kopt skattegods under sainrna betii-igelser som andra medlemrnar av
fralse%,i oliltlaet aned dessa icke skulle få tillbalca kiPpeskillPaigen vid godsets återgaing till skatte, kan ej araf6sas. Under
sadana omstandigheter maste avseende fastas vid att begreppen
»pant och Ian)) framhavas vid fogdars s c h ambetsmains godsinnehav, pant och köp vid övrigas, dar ersattning skulle uBg3.
Kôpen h a icke varit aktuella vid stadgandet om 5mbetsmans
och fogdars godsförvgrv,
Nar dessa raamnas f6r sig med sassliilda regler, avses
sannolikt förrarr, sonra gjorts i samband med ilmOetsni0vzzingen. Sasom fogdar och lansinnehavare h a de haft speeiella möjliglneter. Vad som uppenbarligen barvid varit a1i;tuellt ar fôrviirv, som 1396 laavdats h a kommit till genom
missbruk av ambetssta%BnPwgen. Slutorden »oela radas bot
upp5 och göres ej mera så» stöda denna tolkning2.
Jfr t . ex. tie generella bestiiinmelseri~a om a t t alla slrulle aterfå sitt
t)wetlliergi~ld»1399 (Styffe, Bidrag II, s. 72 E.).
Skulle stadgaiidet tollias s5som gallailde indragning alr alla lail o c h
panter ocli slrulle de förl~liiridragiia i framtiden, h a r Margareta omedelbart
överträtt förbudet. I decenaber 1396 gav Iion nämligcii e n f ~ r l a i i i n gtill vápiiareix Sigge Laureilsso~iför trogeii 'janst (Udvalg af dailslie Diplomer og Rreve,
ed. Molbecli-Peterseri, n r 37). P recessen lovade Iion a t t pantsatta gods för
20.000 m a r k silver (nedan s. 181). Vad som avses med förvarveii i samband
m e d ämbetsstallriingeil frarngar atminstolie delvis av ett p a r samtida laällor.
1 det bekanta haiinbrevet fran Arboga i mars 1396 patalades, att »principes,
milites e t mililares» förbehöllo sig panter ocli sedan uiiderliito a t t avriikila
pailtegodsens iiiliomster f r i n pantesummaii, so111 därför icke amorterades
(iledaii, s. 180). I deil kommeiitar till recessens redulitioiisbestämmelser, som
gjordes tinder räfsteii i Vástergötland 1397, i t e r k o m m e r talet om fogdar och
ainbetsmln i tyclligare sammaialiang: »item o m the gotz, tlier foghetre eller
embitzmen fore salrö]-a aff scattabondom inileii tlienna forsagthe tid11 ( D : sedan
1363) tinder sith eller siilre fonigit Imafue, a t bönderna tliom igeen foiiga, oc
Bruriaia suo manga p ~ i l i i a g aaff boiidanoin, som sakfallit til siglier, t h e r gotzit
fore w t gik)) (Styffe, Bidrag II, s. 53 f.) Kornmeiitaren fÖrutsitter, a t t fogdar
och ämbetsmän lagt beslag p 5 skattegods för uteblivna böter till kronan. De
nia beliallit godseii för egen räliniiig utan a t t lata inkomsterna f r i n dem amortera bötessiirilinaii. Jfr härmed uttrycket »mat» tinder räfsten i Vastmaiiland
1399 (nedan s. 188).

a ;a
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Udden naot fogdarna och Bäi~sinnel-iavaraiakommer igen
i recessens fortsatta redulitPonsbestammelser. Efter det ovan
diskuterade avsnittet heter det, att om ))riågon» »trängt eller
beskaital eller gastat någon bonde)), s i att denne m i s t avyttra
sin jord till nigon (d. v. s. niagon annan) fralsemail, skulle
godset åter bli skatte ocli innehavaren f5 sin Biöpeskilling
igen. Aven laär är det de loliala för~altniiigsorgane11~
soin f5
sliulden. Frälset i övrigt urskuldas för sina köp. Nar köpen
gingo tillbaka, skulle iivela köpeskillingen utbetalas.
Talet om att bönderna tv~ra~gits
alt sälja genoila beskattning och gastning bör ses i samband med det ovan citerade
stadgandet mot lokalt utkrävda skatter och tungor. Att beslutet skulle gälla alla skattegods, sona sedan 1363 Bomtiait 1
frälse ago, i ~ i m n e sendast 1 förbigåeiide i samband med Bndragniilgsfbrfasaildel. Där talas om »delta "reslirivnia gods
och allt annat gods och Bönder, vein som 611 Innelzar. dem,
som Iironan ä r fr5n ginget iiiilan denna föreslirivna tid».
E n aamalys av recessen ger till resultat, att denna utformats
i golemili mot de lokala fbjrvaltningsorganen, so111 under deil
f6regieimde ~app8ösnings-och krigsperiodena fåit för fria tyglar.
S5 ar fallet med garantierna mot lokalt godtycke och lokalt
iatkravande av skatter och tungor utan kiingldg befallnarig.
Reduktionsstadgandet har byggts upp med denna ideologi
"r ogonen. Darav har det f5bt sin annars oförklarliga formulering. Mera problemet iterstår, om och P vad man denna
recessens medvetet utformade teiadens mot lokalt godlyeke
har haft resonans 1396. Dess f6rhistoria isr denna speciella
synpunkt kara i sina huvuddrag följas.
Reslriktionerna gen temot avsbjndringar av Pironans inlItomsi8iallor i form av Oversang av Brono eller skatte till
frälse hade tidigare samband med att en extra beskattning,
som iiven drabbat frilset, börjat tynga. S& var fallet tinder
Magnus Ladulås, d i teseil om »itara regimis» inabalienaitet
blev aktuell. Vid tiden för tillkomsten av Magnus Erilissons
landslag med dess avsöndrPngsförbud har ocliså den ökade
extra besltattningeri diskuterats. Denna dis8iussion ledde icke
endast till att man sökte satta en bestinaad g r i n s anot fort-
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satta avs6l1driaigar utan oclish till en rafst efter förlorade
skatte- och lironoegendomar l. Saviil det andliga som det
var%dsIiga friilset has statt iiafir v a k t mellan begriinstming i
expansionen p5 skattejordens bekostniad eller ~ l i a d ebordor,
som drabbade aveal friilset.
Denna prob%emstallninmg Inar fortfarande varit aktuell
vid 1300-talets slut. ICoamung Albrekts regering har icke endast
karakteriserats av frilsegodsets ökning p i skattegodsets beI;ostnad utan iiven av skarpt besltattniimg i olika fornaer.
Aven o m kallmaterialet a r bristfiilligt, lcani mana fastsla, att
fr5lselandbônderna icke all tid gatt fria '. Margareta har fortsatt p5 denna vag. Den 24 oktober 1389 liungjorde radet,
att nian naed drottillimgen óverenskonaamit om en »bjiiHp»,
som slrulle tatga med en mask »aDver allt riket, b i d e Over
Biskopars, klerkers, k ~ r l i o r soch Hilostess, riddares och svenners Bandbor och v5rdriader, s& ock 6ver alla siltsens skattebönder i vilket bislropsdöme eller Bagsaga de $n hyggande
3e

Samtidigt lia halseblasserna reagerat mot garder och
tungor av olika slag. H siil försiikra~ip5 dalaborgsrniölet 1358
Bsvade 31argareta alla stånd att »städja och Linna och lata
allan den rátt, frihet och privilegier, sona konungar dem och
deras förfides friast tant och gjort hava, förrlin Icoratzng
Albrekf in dill Sverige koniu 4. Det har framBiBBlits, att loftet
fGreb5dar nyliöpingsn.eeesseais redulctionsbesluf, då Margareta icke godkant förandringar efter 1363" hkena föïsiikraari
h a r iiven en positiv sida, som saltert dominerat i dera situation, som ar radaimde 1388. Udden var riktad mot Albrekt och hai-ns regemente. Privilegierna slitille icke, sôsoni
slteht taimder ABlsreltBs tid, ganas illirsorislia genom extra skatter
och Itingor. Ej eibdast relatioaaen mellan skatte oePm fralse
utan också privilegiernas reella PrinebUrd skeille iterstallas
.
p

Roskil, a . a., s. 92 f., 113 ff,
Löiiiirotli, a. a., G H 1940,
~
s. 1 7 4 f.
"FXIU
lir 982.
ST 412.
q.
Carlsson, a. a., s. 57.
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till det idealtillstånd, som ansags jaa rått dessförinnan, under
konungarna Magnus ocla Hakan.
Drottning Margaretas försaltrapai av 1388 vidimerades p&
sdBderlt6piragsm~tet1389 samma dag som kungörelsen om maskgarden utfardades l. Markgarden beteclaaaas p5 den nu bevarade
kungorelsens balisida med något senare hand )>contribeiciofacta
tempore Margarete regine, que dicitur wlgarlter drotning
marop 2. I samma avskriftsamling fran 1408-talets B~örjan,som
bevarat vidimationen av dalaborgs"rsakran, ingår ett odaterat
aktstycke. Det liar rubriken »Detta lovades svenskom maniiom
hållas, da drottningmarken gavs av landena)) 3. Även detta alitstycke hör sannolilit liemina p& söder&Bpingsmötet4Aktstycket innehåller en rad krav, uppsatta som villkor
för att den åstundade rnarligarden skulle beviljas. Ånyo
möter privilegiefrågan. Kyrka, klerker och ridderskap sliulle
»a-?jaibasina frilieter och sitt fralse och privilegier, s5 som de
hava av $Ider haft au godom gamlom konungorn, herrom och
pavoni)). Orden »godom garnlom konungom» korrespondera
nied »f6r a n konung Albreltt in till Sverige kom» i Margaretas dalaborgsförsakran. Vi ha åter en antydan om, alt de
sista folliungaregenternas tid fra1nstaIlts såsona ett idealtillstånd, som skulle åteïstaIIas på privilegiernas område. Mera
riu anges mera lionliret vad detta skulle innebara.
Den beviljade Bajiilpen fick icke göras till »sedvanja»,
så att privilegierna därigenom i fortsattilingen kränktes. Det
var garanti mot extra beskattning av fralset i dess helhet,
utkrävd av kungamakten, som m a n därigenom ville skapa.
E n garaniii med den inneb0sden hade tidiga f ~ r e g å n g a r e1
svensk historia exempelvis 1319 och i landslagen. Men garalltierna togo nu icke endast sikte på kungamakten och de
extra garder, som utltravdes centalt av hela riket. Texten
-

ST II, s. 469 noten.
F M U n r 982.
Reuterdalil, Swenslra kyrlians Iiistoria PII:2, s. 528 f. .Jfr Aliter rösande arlrebiskopsvalet i Uppsala 1432, utg. af A. Lindblom, s. 16.
G . Carlsso~i,a. a., s. 10 f. Andra dateringar Iios Erslev, a. a., s. 2 6 5 ,
485, 492 ocli Löiiriroth, Sverige och Iialmarunioi~en,s. 64.
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fortsatter: :,>Deninahj5lpen-i göra vi med sa f6rskai, att viEdgastnirig och denna oratta landridan avlagges, s5 ock alt
fogdarna med sina tjasnare oss och v i r a virdnader ingen
sliatt eller orátla tunga tillagga nmot lagen».
Frälselalasserna h a vid gardens beviljarade skikt skapa
garantier fbjs att deras garnla privilegier slaaalle laållas vid ~iaalát.
Faror kunde hota fran laeiaigamaláleil i form av estra garder,
som utkriivdes av hela riket. En sadail %iadepilagts efter
bevillning 1359. Men aven fr511 fogdar, krlgsbefiil och 1511sinniehavare, o m dessa LPBlatos att p i egen hand lagga »olaga»
skatt och tunga p u a n d b ö n d e r n a inona sina förvaltningsdistrilit. Slotten och Iailsvasendets utveckling under Albrekts
tid hade medfört, alt de flesta extra bördorna gingo till d e
Bokala helaoveia vid slotten l. De B-ia taiider orostiden ocksa
p i l a g f d l o ~ a l t ,nigot som var en given följd av den allapagaana
upplösningen och deni svaga centralregeringei~Polemiken mot
det loliala godtyeket 5r tydlig.
Men krigstillstindet fortsatfe under Margaretas regering.
De fortsatta kraven, n u speciellt f r i n kyrkans sida, som blero
följden, framtrada i en linliöpiaagskapitlets sltrivelse 6391, f ~ r orsakad av fogdeil Evert Moltkes på Stegeborg htgarder. Det
lagliga t i l l v ~ g a g ~ n g s s a t t evid
t utliravandet av extra g i r d e r
ställdes skarpt mot d e BoliaBa f~69sva%tniiigsorganens
godtycke.
Eai extra g5rd fick icke pslaggas endast i en del av riket utan
sliulle loevilgas i hela ralaet p5 en ghng. Den sliulle ufga, sedana
Itapitlet gett si%%»ja, godvilja eller samtyckt till» och sedan
m a n fatt »vår fria drottningens brev att bon f6r riksens stora
nytta och hestindelse k a n skalt pålagga över all! ganska riIcef».
Margareta skulle h a lovat, att »ingen m 5 skatt eller a n n a n tunga
till kyrkovirdiiad lagga utan biskops och kapitels saantyclie
oela fiillbordan» Tvenne i r senare har Margareta fhraananat
fogdar och ambetsmin i bjstergötland att icke betunga kyrkocacli klosterlandbor med skatt, dagsverken och gastning 3.
Lönnroth, a. a., G W A 1940, s. 169.
Sutim, Nistorie af Daiimarlr S I V , s. 561 t
"R11
54, Liiilröpiiigs stiftsbibliotelc f. 147, Liraköpings biblioteks Iiaiidl i ~ i g a rI., s. 103, Briliotli, a . a . , s. 265 f.
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H m a r s 1396 - efter freden med hIeeliileiibiarg och
omedelbart före kungavalet - f ~ l j d eprovineialkoaicilietB
Arboga, bevistat av samtliga sveiiska biskopar utom abobiskopen. P5 konciliet rilttades arigrepp mot de %okalastyresmatinen p 5 bred frorit < KlagomAIen ö ~ e den
r extra beskaltningeii fortsatte, ocli ånyo a r det fogdar och ambetsman, som
stå i sliottlir-ijen. N5gra »presides et terrarum e a p i t a n e i ~~ 1 % armade aven de delar av latadet, sona icke ber6rts av krlget,
med »exaceiones et Balliacionies~. Byrlcans landbor fvungos
till dagsverlien vid slott och gardar. Det patalades kraftigt,
att »prinelpes, milites et milltares)) förbehöllo sig landomraden, b y s r och gods s o m pant %r e n fixerad peraningsunrima
m e n underlato att avraltna pantgodseris Inltomster fran pantsumman, varför denna Pclte amorterades '. Fogdarna brultade
bl. a. också p 5 tingen för att driva sina anspråk igenom srniidca
sanniiigsenliga friaiide vittnen. Bannbrevet sliitade med af%
lagga hela landet under interdikt fr511 den 26 juli. Afgarden
motiverades med att de banlilystas antal ocli varldsliga makt
var för stor för att enskilda banillysaiingar sl;ulle ha effektiv
verkan. AI1a anklagelser riktas formellt mot den Poltala förvaltningens rnari, icke niot kungalnakten 3.
I forskningen laar hävdats, alt asbogaltonciliets atgarder
tillkommit mot drottningens vilja och i opposition nnot henne 4.
Men det ar ~ippenbart,att balinbrevet -- villtet dess syfte a n
varit - med dess angrepp p 5 fijrvaltningen och Pioé o m iliterdikt blev det för tillfillet bästa taiikbara propaganidavapriet
P haargaretas hander. Arbogabrevet ar fijr drottniingens syften
s5 lampligt formulerat, att det Icke lieinde varit battre, o m
det forniailerats av henne själv. Interdiktet sIteille trada i kraft
den 26 juli. H nykopingsrecessen Biaiivisas till, att dess beslut
---

Keuterdalil, Statuta syiiodalia, s. 9$.
»Item priricipes, milites et militares contractas, provincias, villas
aut quaelibet alia predia pro certa summa peciitiie ii1 pigiius recipiunt, ilicliil
tameii propter fructiis levatos de principali summa et capitali sorte fiiialiter
tlefalcai~tes)).
Jfr G. Carlssoii, a. a., s. 48.
Briliotll, a. a., s. 269 ff. Jfr C. Carlsson, a. a., s. 47 ff.
i
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aitgOr en kodifiering av vad soin b\rereiiskomrnils i samband
med Eriks li.eang:aliyllrali~g den 23 juli l.
Recessen bygger g15 arbogabrevets ideologi. Deaa v i n d e r
sig lilasom detta mot lokalförvaltningens srilan, deras 6vergrepp
och ~~jalvsvild.Extra beskattning eller g~aliiggarade av andra
t~angorf 3 icke företagas i iiagot fögderi talan på kunglig order.
Lanen dragas in utan ersattrllng av paiatsuanmorna. Det var.
fogdar och ämlbetsm5ri, som ge110111 gastmilng och beskattning
drivit skattebönderna att silja sin jord till frälset. RäPStetBngenm
skulle icke endast rani~saltaefter förlorat sliahtegods. De skealle
ocksi hringa rättvisa gentemot tidigare Overgrepp.
Baliom dessa laestammelser ligga de kyrkliga kraven.
Kyrkan blev genom recessen ocksa gynaiaad genom löftet om
%iontarntdonationav ytterligare 10.000 m a r k silver ii11 de 10.000,
som tidigare utlovats. Den sl;uille ersättas f ~ vad
r som annder
Itriget iitltravts egennyttigt av befalhavaana. hien den avstod
fran vad soiii verkligen kommit I;roilan till gods. S5rsliiljandet mellan d e lokala organens ocla kronans intressen ~ O W I mer fram iiveil liar.
Endast ett samtida belägg fiairis p5 laiis recessen uppfattats av de anedverliande. Enligt besleitet skulle räfssitetirag
laållas i Sbriingniis stift omedelbart efter Mårtei-dsmassan. Den
B3 olifober utskrev dirfbir biskop Tord eia gärd av kyrkans
Bandbor för ait bekosta de kyrkliga representanternas de%tagande P räfsten ! Daana skulle enligt biskopen jaa till syRe
att »hjälpa den helga Biyrkain och Bmeiines landbor, ridderskapet och dess landbor, bonderna s c h aPi mena allniogeni
till ratta)). Samtidigt ftirbjöd Tord alla, vem det vara nnmande
- adressen naot PoBalf6rvaltnirigenis m5lsrniin i r uppenabar iinider bannlnot att lagga någon ckatt eller tainnga p5 kyrkans
landbor »utan vart och vart Biapitels vilja och fullbordan».
Motiveringen till detta f6rbead var, »att var förenämnde Baerre
Boraung Erik sela var f~reilamrmda Ifrii drottning Margareta
äro sa 6ver enas vordna, att vi sliola bliva vid vara privilegier
Briliotli, a. a., s. 274.
Stgffe, Bidrag II, s. 35 f.
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ocla ingen skall bevara sig med kyrlian med någoal skatt eller
tiaaiga utan vi, som p i Guds vagnar hennes förman iiro».
För biskop Tord, som jämte arkebiskop Henrik beteeknats såsom den svenske prelat, soni hade störst föreats5ttnixagar
att Inta en sjalvstandig h å l h i n g gentemot Margareta1, har
sammanstallningen räfsten och garantier mot fortsatt godtycklig beskattiling varit given. Han bar icke betraktat &yköpings recess som »en IiapituHation infor det varldsliga
samhället)), sasom man gjort gällande att fallet skulle ha
varit med den Biyrlaliga ledningen20
Drottning Margareta has kommit den 8396 förefintliga
oppositionen mot upplösnings- och Iirigsperiodens olágenheter
aiP1 mötes, Men hon Baar gjort det på sådant sätt, att hon
samtidigt utnyttjat den i kungamaktens intresse. Garantier
mot fortsatt godtycke i den lokala forvaPtnlngen skulle soikas
i den centrala, i kungamakten. Man skulle battre iaktta
kungens och drottiiingeils brev. Extra beskattning fick ske
endast efter kunglig befallning. Kritiken mo& förvaltningen
av lanen, sarskilt pantlaneaa, stod i överensst~mmePsemed
Maqaretas noggranna kontroll av lansinnehavarna tinder
hennes fortsatta verksamhet. Reaktionen mot upplösningstidens loliala Bvergrepp Baar lett över i e n forstarkt kungamalif. Utvecklingen ar icke ovanlig vid omvalvilingar, förorsakade av inre oro och krigstillstand. En ökad kontroll
starkt
över lokalf~rvaltningenkravde med nat~arn~dvarmdighet
centralregering. H u r kungamakten 1 sin tur skulle Biontrolleras,
omnimiles icke. 1 den mån disliussioni darom förts - villiet
uppenbarligen varit fallet befraffande rafstetingens sammansättning - har resultatet av denna diskussion Icke skrlftf~sis
i recessens bindande form.
3.
Frälselilasseriaa ha vid rafstebeslutets tilllrornst firespeglats
fördelar P form av privilegiernas lielgdl och kontantersattningar.
Briliotli, a. a., s. 269 f.
Bsiliotla, a. a., s. 275 f.
Nedan s. 137 ff.
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Fralsejordera hade under den "regiende tiden 6kat P osapfgng,
mena privilegierna %madeB realiteten miraskat framst genom
fogdars och Ianasinnehavares godtyckliga itgarder, Ej endast
fralsejordens oarnfhng utan ocliså de reella privilegierna sBtuBle
iterföras ti81 tidigare status.
Det innebar harvid ingen uppoffring fr511 deni p5 n y k ~ pingsrnötet samlade aristokratiens sida, att under Albrekt a v
Mecklenburg fCsretagna nyadlingar fbrklarades f6r ogiltiga.
H 6vrigt kan m a n icke betrakta fralset som en enhet vid diskussioiaen av %r- ocPa asaclidelar. Kyrkan, soan bevisligeal
uriderlattat besBeatets tillkomst, maste behandlas f8r sig. Det
varldsliga fralsets stalilr.alng till beslutet a r beroende p5 i vad
man den nya frälsejorden varit Iioncentrerad p5 vissa kategorier, exempelvis fogdar, utlanningar eller Bca Jonssons
testainentsexekutorer. Rallmaterialet fran rafsten a r icke a v
den beskaffenhetenm, ait det tillater generella on ad bi men^ i dessa
avseenden. Dessutom vek m a n icke, om riifsteras praktiska
genomförande skett á överenssP5mmekse med recessens anademening eller om jamknixagar skett av taktiska och politiska
skal. Magra antydningar om laur rafstenis resultat i stoa-t
fördelats p2 olika fralsekategorier kan man emellertid utvinaaa.
Det a r Iampligt att "rst dröja vid k5llmaterialets karaktnr
och tradering.
Materialet utgöres av fr5i-n rafstetingen utgaende handBingar i reduktionsm5l. Dessa handlingar kunna dels vara dombrev tY11 kronans formaii p5 brono eller skatte, som kommit i
fralse ago, dels dombrev till fralsets f ~ r d e l .De bevarade breven
ta11 kronans förman gro i regel summariska f6rteckningaa- p5
vad soan reducerats inom ett st6rre område, oftast ett helt
harad l. Men ocksi reduktion av en enstaka gard eller ett godskomples h a r ibland fikanlett ett sarsbill brev tP11 kronan 2.
Dombreven tP11 de kyrliliga institutionernas och enskilda
fralsemedlemmarnas föranian aro i sin tur av skilda slag. Vi
möta brev, där besittningsrätten till hemmani stadfistes och
Nedan s. 185.
T. ex. dombrev på Vinas, Valkebo liarad
1309, ocln på Svintuna,
L ~ s i r i g shärad "/s 1399, Styffe? Bidrag II, s. 64 f., 67 t
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Piäromålen, alt de Froro redcicibla, ogillades. Dessa brev h a
motiverats av en öiaslian från innehavarnas sida att skapa
salierlaet mot fortsatta krav fiåii broiian. Men ocliså ~iaal,
som resulterade i att hemman reducerades, gåvo mycket oHa
ai~lednlrigtill dombrev ej endast till ki.onari bitaii också till
den förlorande parten. Deriiia Ilade, som iiiimnts, ratt att
Birava lillbalia liöpeskillingen av sin szljare inom ett år. P i
denna rätt utfardades brev. Om hade det sunninariska brevet
till Brorians förmån oelm brevet 1i11 deil eriskilde att iiterPi
k6pesBilliilgen 5ro bevarade, mötes alltså uppgift o m del
reducerade godset på tvenne skilda stalleil l .
Dombreven till kronans f6rmiin - h i d e de surnn~arislia
och de, s o m röra enskilda gardar eller lagenheier - 5ro n u
ui~daritagslöslatt fannia p5 ett ocli samina stalle, i det danska
riksarkivet, tidigare Gelaeimearliiarek 2. 0rsal;en hartill ar, att
drottning Margareta infordrat dem till Danmark 3. Även efter
Margaretas död h a breven, ona de avsågo att visa lironans
ratt, förts över till Danniarlr 4 .
T. ex. SD 1092 jfr med SD 1090, SD 1162 jfr nied SD 1163 ocli SI>
1156 jfr ined SD 1160. Genomgåiigeli av otryckta dombrev liar underliittats
genom DiplomatarieliomrnittEns bistGi><l.
E t t undantag skulle möjligen e t t i SD forbiginget dombrev frår1 Bro
n r 670, RA) Pruilila utgöra. hferi d&
h ~ i i i d a r c ' 4 / ~ 1409 (Sifstaliolmssan~li~~gen
detta brev h a r a n n a n formulering 511 de samtida suminnriska breveii frau
Uppland ocli ej u p p t a r alla de i taundaret reducerade egcndoiiiariia, h a r det
av allt att döma liaft till i n d a m å l a t t tillförsäkra köparna köpeskilli~igen,trots
sin snmrnarislta baralitar.
I ett p a r finska doinbrev - de enda, som anga indragniiigar till lrroiiaii,
ocli de enda fiiislia, son1 bevarats i Danmaili - o m t a l a s a t t Jusse Due »anaminade)) domen »in til kronen» (SD 536, 562, StyRe, Bidrag II, s. LSTTII not ""1.
Hans Braslc uppgav 1523 i brev till Gustav Vasa, a t t lian i det i S t r a n g i ~ a förvas
rade riksens register sett uppgift om » a t drotning Margaretta oc lc. Erik loto före
aff rilrit al breff oc instrument pa Slrane etc. Tesliliis al t h e breff tlier giord
vora i reffstern (GT'R I, s. 201). J f r deii från Urasks brev Ilimtade iiotiscn
hos Rasinus Ludvigsson i D 19 (SKS III:I, s. 80), Erslev, a. a., s. 248, 482.
SD 1737. I det 1476 tilllaoinna registret från ICalundborg upptas
de ailiiu bevarade dombreven friii Visiergötland 1396-97 s a m t e t t likaledes
5niiu bevarat domhrev fråt] räfsteting i Södermaiilaild 1399 röraiide gods, soin
f r i n d ö m t s EslUBril Djäken (De zeidste danske Arcliivregistrailter I, s. 76 f*).
Nigot nu förlorat riifstetingshrev sgiies daremot iclie r a r a registrerat.
andra

A
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Medan dombreven till liroiiaris f6rmå1-1 av naturliga
sltäl iiro samlade på ett enda ställe, s5 ]tia av lika naturliga
sliali de till kyrkliga institutioiier och enskilda personer utliimnade breveii frani början varit sp%ittradep i lika många
liander som det fanns brevnaotlagare. De Pia enidast sliimpvis
bevarats, oin vederbörarides arkiv bevarats.
Det ligger ena viss fara P att det stora material, sonil de
fran rafstetingeal Biiirröraride b r e ~ e r i eitgi4ra9 skymmer bort
a n d r a faktorer i sainbalid raied redulitioneii. De brev, soni
iiro utfärdade ii11 ensliilda inistituliorier och personer, kunna
- Biur m h g a de iin iiro -- endast vittna om att rafsteiing
Iiallits vid angiven tidpunkt, ocli vilka metoder, sotii kommit
till ailviiiidniing. Det $r oraaöjligt att av dem dra slutsatser
o m räfstens firaelning inom friilselilasserna eller dess i.esultat. Att dornarna till %ayrlaansförman övervaga, gr exempelvis e n given följd av traderiiigsförh5Plandena
I deni mina
slutsatser 6ver lieivud 5ro aii6,jliga att dra, m i s t e dessa grnndas på de sumrnarislia firtecknirigarrma.
För Vastergötlands vidkommande iiro sirmmarislia rafslelingscloniar bevarade f r i n Vartofta, Fröliind, Vadslm, E[<biw~ie
och Valla hiirader
De lia tillkonamit vid arsskiftet 639697. De reducerade cliattehemmanen anges i >>gArdar~.F r i n
riifstetiilgeri i Vaskaiian%and p5 hi9steri 1399 föreligga summariska domar fr5ri alla Piiirader iatoiii a k e r b o s c h D a l a 3 Jorden anges i marklatid och öreland. S a m m a berälcningsgr~miidh a r använts vid rafsten i Uppland 1409, diir de summariska domarna äro bevarade f r i n Ullerålter, Vala, Tierp
och Håbo Iiiirader i Titandalaiid, Sollenteana, Il,yhuiadra, Vallentuna och L4i-ling~i~andra
härader i Atttandalarad samt fran
stora delar av Hoslagera
sidaii Ila uppeiibarligeii [le 51iii~ii Danmark 1,eraiacle breven f r i i i räfsten i
K~irnlaborgs fogderi, T'iistmaiilaiid ocli Upplaiid icke laniiiat spar ~ a r k e ~i i
1i:rluiidborgsregistret eller i i~figoiiaiiiiao inecleltidsförteckr~ii~g.'rioligeii lia dc
förvarats p5 aiiiiat 11511 iiii p5 I(a1~iiidborg.
Jfr liaremot delvis Uriliotli, a. a., s. 377 fl,
V t y f f e , Bidrag 11, s. 42-52.
"Styffe,
Bidrag 11, s. 76-101.
Styffc, Bidrag II, s. 147-89.
P det föUaiide Iia de summariska listorna
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Efter dessa summarislta dombrevs tillkomst har ~nppenbarIlgen räfsten i vederbörande oaniråden betrakfals sisom i huvudsalr avslutad l. Under Margaretas Pivstld ha inga Iranda förandringar av betydelse gjorts. H5r böra alltså vissa relatioaaer
kunna fastställas B fraga o m vem som drabbats av räfsten,
P de namnda haraderna i VastergBtland ha 54 gardar
indragits från kyrkor och Iiloster, från det varldsliga fralset
nara det dubbla, 96 gårdar2. De sistnämnda Bia reducerais
frAn sammanlagt 48 fralsemail. Darav framgår, att reduktionsbeslutet har satt in p5 hred front och att förlusten fis
var och en varit jamförelsevis obetydlig. Av de namngivna
fralsemanilen 5-0 de flesta helt ocla hållet eller så gott son^
okanda utanfir dombreven. De tillhora till största delen ett
lokalt lågfralse, som under deri föregående orosgerlodeni
i gemen utvidgat sina besittningar på skakteböndernas beltostnad.
Bland de 48 frälsemännen inga 7, som namnas bland
nyköpingsrecessens 83 beseglare. De iiro riddarna Magnus
Sture (1 gard), Algot bIagnussoai (2 girdar), Sten Bengtsson
(5 gårdar), Aiiund Hatt (118 gård), Karl Båt (2 gardar) och
Knut Uddsson (1 gård) samt viipnaren Jöns Eskilsson (Forstenaslakten, 2 gårdar). Vidare möta Margaretas troman Claus
Dowit, hövitsmanileii Nils Jönsson SvarteskSning, Anund
Hatts broder, Peter, samt Torsten Simonsson (sehackspelsrutad spets), som oclisa hade sate i aiamnden. Av dessa
herrar ha Claus Dowit och Nils Jönsson Svarteskininig i
nykopingsrecesseri fatt försikran on1 fortsatt innehav av sirla
från Dal 1397 (Eignell, Beskrifning öfves grefslrapet Dal 11, s. 478 ff.) ocli delar av
Kiimlaborgs län, socknariia Habo och Fiskebaclr i Vartofta Iiarad (Sfyffe, Bidrag
II, s. 69 fC.), ej medtagits. De meddelade uppgifterna äro i dessa alltför knapphändiga för a t t medge säker gruppering.
Jfr uttrycket » t h a jord11ar;ekniiigen Iioldes)) om 1399 å r s riifst i Vastmanland i e n urlrund från 1405 (SD 627).
I siffrorna inga Icke vissa i dombreveii nniniida tomter och smärre
&rar. P5 samma satt h a r för Västmanland och Uppland icke marlrlaiidsaiigiveii
egeildom utel5mnats. Den $r niinaligen av s i obetydlig omfattning, a t t den
icke inverliar p; resultatet. Till rubsilreii kyrkor och Itloster h a h ä r liksom
i det följande förts egendomar i enskilda prelaters och prästers besittning.
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f6rlaraingar. Av det för förlaningarnas vldlcomn~andesparsamt
bevarade kä18materialel framgår dessutom, ait Mgot Magnusson och Torsten Simonsson innehaft f6rlSningar tinder
Margaretas tid l. Anund Hatt beliimaides 1397 hovitsman i
Varmland '. De bibehållna f6rlaialngarna ha förmodligen betytt mera 211 de obetydliga slcattegodsförlusterá~a~
I Vastnananland f6rdeIar sig resrnlfatet av r e d dit'lonen
1399, raknat i Breland, p5 Edjande satt.
Kyrkor och Prloster: 335
Världsligt frälse:
1103
Summa 1438

-

H miradre grad iiw vad fallet var i VastergötHand kan det
varldsliga fralset har behandlas som en enhet.
236 bireland fBsdela sig i genoaragaende smaïre poster
p2 36 helt eller s5 gott som helt okända personer, förmodIjgen till stiirsta delen tillhörande ett lokalt Iigfriilse, Satesstoden, S67 öreland, iiso koiicentrerade på ett n-elalivt litet
antal poster, som Iiampligen kunna firdelas på tvenne grupper.
Den ena rymmer personer, som med större eller mindre ratt
%caaranarailinas till den gamla aristokratien:
Ragvald Philiysson (Srstyckad sköld) 29
Nils Bosson (Natt och dag)
48
Sten Stensson (Bielkc)
3
Bo Jonssons arvingar
350
Nils Geastafsson (båt)
7
Magnus Tlnrottasson (Ekaatten)
33
Sten Bosson (Natt 0611 dag)
93
Sten Bengtsson (Bielke)
7
Ragrald Magnusson (laluven slröld)
5
Knut Bosson (Grip)
86
Ulf Bengtsson (sparre)
2
Arvid Bengtsson (Oxenstierna)
4
Suinma 567

De höga posterna hanföra sig markant till sterblausek.
efter Bo Jonsson. Sterbhuset sel] sonen Knut Bossoii svara
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eiisamma G r 336 öreland, Bo Jonssoaiis båda övriga narmasfe
aiif6rva11ter~bröderna Nils och Sten Bosson, ha tillsammans
mist 1.21öreland. Den sistnamnde var med blaiid Bo Jonssoris
testa~neiitsexekutorer~Enligt uppgörelsen med Margarela
P388 skulle dessa sasom namnis bl. a. disponera Vastnzanland som pant, F r i n 1390 var Sken Bosson ensam esekator.
Den fr5n Sten Bosson reducerade sliattqjordein a r spridd
i olika harader P Vastnilanland. På annat satt f8rhåller det
sig med brodern Nils Bossons sliattejord. Denila ä r visserligen liksom Skens fördelad på na5nga småposler. Men de
falla p5 ett par undantag nar inom ett enda harad, Norrbo.
Det ar ingen tillfilligbet, att herr Nils var Baaradshövdlng
dar l. De minga små och spridda besittilingarna äro uppenbarligen f ~ r o r s a k a d ehärav. Wagvald Philipssons reducerade
29 öreland iiro på 6 när belagna i Siende härad. Herr Ragvald var haradshövding P Siende '.
Med denna iakttagelse skall samnmanstallas, att vid d i g r a
av Nils Bossons srniposter P Norrlbs - men vid ingen aiiinaia
persons inom haradet - åtkomsten anges med det oförklarade ordet »mat». Darmed avses av allt att döma alt godset
tagits i tatmalriiing för sakören eller utebliven s9iattebetaPning.
Det reducerades mot att sakörena eller skatten erlades till
kronan 1 kontanter4. 'Termen »mat» fös a t t ange åtkomsten
anviirades i övrigt vid en del Bo Jonissons godsinnehav i
Siende och Tjurbo. Deil a r med dela har givna tolliningen
B%tffirlilarlig med hänsyn till Bo Jonssons tidigare stallning.
Av de poster i förleckailngen, som på grund av sin slorlek iiro varda att nämnas, Stersta sedaii endast Magnus Throttassons 33 örelaaid. Dessa böra ses á samband nned den sista
gruppen. Till denna Iianföra sig filjande:
SD 80.
R A P 2284, 2599.
"Söderwall,
Ordbok, a r t ))mzt», mom. 4.
Jfr utirycl<eii » t h e gotz, t h e r foghetz eller embitzineii fore saköra
aff scattaboiictom . . . viider sith eller sin= fongit hafu=» (Styffe, Bidrag II,
s. 53 f., ovan s. 175 iiot 2) ocli sm:etin fore seateii)) (Styffe, Bidrag 11, s. 170).
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Philip Olofsson (ginastycl<acl sköld) 17
Gereke I)etmarsson
2
Olof Djkliens arvingar
50
Foc' arvingar
7s
Xesbos arvingar
B O4
Sinion Iiörnitigs arvingar
S
Dröglies arvingar
41
S~iiilina300

Olof Djiiken, vars arvingar sk~alleiterlämraa 90 örelarad,
hade varit fogde i FTiistmanland le lPhilip Olofssora var hans
son. Afagaiins Throltnsson, som uppförts Inland aristokratien,
var Olof DjSQakewsmag. Uppenbarligeaa h a r fogdestallninigen
vase~a%ligt
spelat in vid skattegodsförvarven.
Den Nesbo, vars arvingar f6rlorade hela 104 Qreland,
a r helt okand i tillgäiigligt kallmaterial. Ternanern »mat» möter
"r att ange atkomsten vid en rad av de red~aciblagods, soan
i Tjni%o h i r a d innehades av hans arvingar och som iiro helt
koncentrerade IBH ~iiirnaadaBaarad. hliani torde ha ratt alt sluta,
att Nesbo varit BmaradsImövdiaig eller eareiiterellt innelialt nagoit
annat Sanhete i Tjurbo '.
Era kategori nined laöga siffror aterstir. Den representeras
av Dröghes arvingar oela Fos' arvingar. Dröghe hade varii
borgmästare i Viisterasj. Harald Fos ägde tomt I V5sterås4
och var Isrmodligen son ii81 borgaren dar, Tydeke Fos5*
Salaabandet med horgarkretsar galler av allt att deinia ilven
Gereke Detmarssoni b, Siinon 1;örniiag och flera, aven o m
liallrnaterialet icke iir tillrackligt f6r säkra sl~alsatser En
RAP 561:. Jfr SI) 1751.
J f r a t t »viilboreii inan)) Bengt Nesbossoii 1420 gav siil hustru morgongava i Tjurbo h i r a d (SD 2831). Eli Bengt Nesho v a r arliebisltop Johaniies
Gerecliinis sven 6417 (SLB 2360 jfr 2829). Hari a s ideiitislr med Ideligt Wesbossoia
(Svenislia M e d e l i i d ~ ~ e g e s t e1434-1441,
r
iir 523).
RAP 1962, 2558.
K A P 1647.
"AP
168.
G SI4 2032.
RAP 2468.
S .Jfr esernpelvis namiieia Haiiese Djiiken, Gulleue, Haaiiies Sagliil, Hannrislia Sudli ocb Lasse Hiiillarsven.
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narstående grupp, som ej heller niarmare kan specificeras,
utgöres a v bergsman l.
I de delar av Uppland, från vilka f~illstarmdigalistor
bevarats fran räfstena 1409, a r firaelningen mellan kgrrka och
världsligt frälse följande:
Kyrkor och kloster: 529
Världsligt frälse
6337
Summa 1866

Av det fran det varldsliga frälset reducerade skattegodset %tomma icke mindre an 793 Orelland p5 63 helt eller sa
gott som helt okända personer utanför aristokratiens Bed.
Det a r mer an möjligt, att borgare inga bland dem
Mer eller mindre avgjort böra filjande raknas till arrstokratien :
Karl Karlsson Osa
1b
Tord Bonde
9
Gotslrallr Bengtsson (tillbalcaseende ulv)
25,s
Erik Stensson (Biellie)
6
2
Nils Bosson (Natt och dag)
Greger Magniisson (snedbjelke)
4
Sture Algotsson
12
Iirister Nilsson (Vasa)
7
Johan Andersson (spets fran vansler)
2
F r u Katarina av Vaxem (g. m. Jolian Sigvitsson) G
Knut Bengtsson (blåvapnet)
12
Jöns Bengtsson (Oxenstierna)
B1
Knut Eskilsson (Oxenstierna)
3
Magnus Thsotlasson
2
Bengt Nilsson (Margareta Dumes maBre)
7
Finvid Ragvaldsson (sjuuddig stjiirna)
3
Karl Magnusson (örnfot)
2
Peter Finnsson (sjunddig stjärna)
1
Summa 125,s

-

Till jainförelse med denna forteckning Itarn anföras en
annan, upptagande Margaretas fogde i Stockholm sedan
Eilgelbrekts avlidne fader och Sywilia Simbla (SD 753) kunna namnges.
J f r exempelvis namnen Ercmar, Hiillza Mattesson, Hennikre Shuronz,
Heyilaman och Symoii Skelehorn.
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1403, Bo Diure, oela personer som varit borgare eller tysliar.
Olof ISannegjulare
Nisse Daen »i Stockholm)) l
Claus kbrenberg q
Bo Djure
Tlzorliib Sporasinid
Lydeke van dem Berglien
Micl-iel van der A
Henric Svinge
Gise Iiriises arvingar
Olof Tröho
Sumriia

8,s
19
8,5

l5
15
3Gfi

35
3
3
4,.s
i48

Deil gamla aristokratien har i ifrågavarande omrAde
icke förlorat s5 mycket som ett fåtal borgarelenaent av till
stcissta delein utländsk extraktion. Förlusterna äro vidare för
aristokratiens vidkonmmande så gott som genomgående "rdelade på sm5 poster. Dartill kornmer Blar liksom eljest den
osaikerhet, som liompensation i form av förläningar utgol-.
Gotskalllc Bengtsson, som f6rPorat aiaect skattejord (25,s öreland), innehade således 1413 hela Harbo soclieai i Vala harad
i förläning 7. Tord Bonde innehade redan 8403 Viborgs slott
och Pan *. Av aristokratien inneliade aven Iirister Nilsson
och Karl ZCarBssoaa 6 r a förläningar Att drottning Margareta
1410 kompenserade fogden Bo DJUR fOr vad han Sret innan
förlorat i rafsben ar naturligt. Han erlaoll då Aslcers socken
i Narbelo. Ocliså en del andra personer, som -66rlorat Band-

'

.Jfr Johan Daene, borgin. i Stocltliolin (Stockholms radhus ocli rad
11, s . 3)q Radmaii i Stoclcliolm 1414 (SD 1909).
Lydeke liar försveilsltats ocli var sedermera IiaradsliG\lding i Vallentunia
(Sv. Aledeltidsregester n r 748).
" SD 2360, Sv. Medeltidsreg. 749.
SD 2642.
Aåclmari i StocP<liolm, Stoelrholms rådlins ocla radl II, s. 83.
Sumleii, a. ed., s. 168.
SD 375.
"umlei~, a. ed., s. 168.
SSD 1251.

"
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bor i räfsten, ha innehaft förläningar vid. tiden fdjr drottningens död. '
Vid sidan oril de riananda fralsegrupperila eirsbiljes slutBigen ytterligare en :
Erila Ingemarsson
57
Bengt Ingemarsson -10,s
Mats Ingemarsson
19
Inngemund Jonsson 452,s

-

Summa 269

De fran dessa personer reducerade skaltegodsen aro
alla i småposfer fhrdelade på Lylimndra barad och Attundalailds rod. Av allt att döma ha vi att göra med en fogdekategori. Ingemiincl Jonsson, soram liksom bröderna Erili,
Bengt och Mats Iilgemarsssn förde en vase i vapnet, namnes
på 1370- och SO- talen som fogde på Aland
Mats IngeInarsson var besvagrad med Lydeke van dem Berghen 3. I
alla hiindelser ar det friga om en lågfralsegrupp, som genom
speciella resurser, fogdestallning eller f0rbindelser med kapatalstarka borgarkretsar, expanderat p5 skattegodsets bekostiiad.
Det kan disliuleras, om "rhållandena i de områden,
från v i k a sumniarlska Iistor bevarats, iiro representativa "r
landet i dess helhet. Att på grundval av dem beräkna redliktionens tolala resultat ar givetvis og0r%igt. Annorlunda f0rhaller det sig med faststal%andetav relationen mellan olika
fra%segraipper, En garanti för Iåkformigliet föreligger, om
relatiorierna nHgot sa näs överensstämma i de trenne ollka
undersökningsomradena.
Mest osäkra äro B det avseendet de siffror, som kunna
a n f ~ r a si6r det varldsliga friilset.
För Vastergötland kan man endast slufa, att högasistokratlen synes Ima drabbats jamförelsevis obetydligt i förhalBande till det loPcala lagfralset. För Västmanland s c h Uppland
blir resultatet p5 grundval av den tidigare gjorda uppdelninge~n
Seimleii, a . ed., s. 168 f.
"RAP
1220, 1394.
SD 873.
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f ~ l j a n d e - givetvis med reservation f ~ felaktig%aeler,
r
som
iiro följden av vara bristf51liga kunskaper i tidens personhistoria.

V&stmanland.

1 orel. 1 proc. Ii proc. av red:s tot. resultat1

--__-_________---_--____-___-

I)

1 Fogde-

och borgarliretsar
%o Qonssoras arvingar
Bo Jonssons anforv.
Andra medl. a v arist.
Summa

,
1

i

l

'

2 3 6 ) 21 l 67
300
25 1 21
336
31 23
141
13
10
901
8 16
1103 ( 100
77

1

1

,
1

1

l
l

1

--

Uppland.

/

p

p

p

p

p

proc. / i proc. av red:s tot. resultat1
l
I
l

Oliiincla
Fogde- och borgarkretsar
Arisloliratien
Summa

Endast s5 mycket kan konstateras, att det slag, som
reduktionen utgjorde, till ganska vaseaatlig del traEahvid sidan
av dela gamla aristokratien. Fogde- och borgarelelnent av
delvis tyskt ursprung, som under orosperiodera skapat omfattailde godskomplex, h a drabbats %lart.De&lokala B5gfriilset
B gemen h a r förlorat smarïe besittningar. H övrigt iiro de
reducerade sil~attegodsepnstarkt koncentrerade på Bo Joiissons
arvingar och friirider.
Medan derana f~rdelaaingi stort ar vad som Ban viintas
med hansyn 8111 förhallandena P landet f i r e Margaretas tid,
aro inga sPu4satser möjliga nar det galler den gamla aristokratien i dess helhet. Vi salina garantier for att icke en enskild
stornian, vars n a m n saknas i listorna fr5n de undersökla
ornraderia, koncentrerat sina skat"hgodsf6rvarsr i andra delas
av riket. Dartill komma andra osakerl-aetsmomermI. Reducerade sl~attegodskunna ha varit fQrviirvadegenom byten med
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exempelvis Bo Jorissorn, dii bytet slrealle gai tiilbalia och vederbörande innehavare allts; lliillas skadeslös av Bos arvingar '.
$5 siilrrase mark befinner man sig bekraffande relationen
naaellan reducerade skattegods i lcyrlrans och P det viirlidsliga
friilsel-s 5go samt mellan kyrlsans slilsa institutioner liibordes.
Relationerna frarngii av f ~ l j a n d eöversikt:

1

/ ~ å r d a r l proc.l
i

1

''

i

i proc. av red:s tot. resultat

4 1 7 ' 3
Domkyrkan
Sockenkyrkor
41
76
27
9
1
7 6
Kloster
Ensk. yrastiiiiin
~_-~L!L~---l
Sininnila / 54
100 1 36

1

1

Västmanland.

1

(

Orel. ( i proc./

i

i proc. a v red:s kol. resultat

Donilcgrkan
SocPtenkyrlcor
Kloster
Ensk. prästman
333

i

100

!

23

Uppland.

1

1

e

. i o

.

i proc. av red:s tot. resultat

1

Doinkyrlian
5 8 1 1 L i 3
Sockenkyrkor
327
61 ( 17
Kloster
13
4
67
Ensli. prastrniin
15--4 -- 77
Suinnia i 529 1 108
28

1

1

Den goda överrensst2mmelsen i relationerna mellan
alla tre undersöliningsområde~~a
borgar för att siffrorna iiro
representativa för laiidet P sin helhet.
Jfr K A P 2890, 2985, 2991, 3028, 3030, 3055, SD 1040, 1109,1149,1187,
ISIG, 1835, 1836, 1887, dombrev 1 7 / 9 1409, B15 f. 65, RA.
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Siffror~iage en a n n a n Isild av rafsteris resultat a n vad
som förnnodats i forskningen, d 5 det antagits, att liyrkan
förlorat ungefar lika mycket sorn adeln l. Den fr5n IigrrBcan
reducerade ~ l i a t t e ~ j o d ehra r endast utgjort ' 1 3 1111 '14 av hela
det redticerade godsbest5ndet. Deam i-bagot högre procenteii
i Vaistergötland 211 i de Isida övriga i in der söl ini ng som rid ena
torde bero på den grövre ralcniaageii P g i r d a r
Ett annat faktuna, vart att tiaiderstrylias, a r deim obetydliga utslracliriiiig, vari doii~liyrkornasstora godskomples drabbats. Deras reducerade skattejord aatgör i genomsnitt endast
BP O/O av vad liyrkan förgorade, 3 O/O av redulitioneins totala res~altat,medan genoinsiiitlligt respektive 6'9 "10 och 261 ' j o
liom~~ma
p5 sockenkyrkoriias del. Sasom jamföreise kana anfBras, att Uppsala domkyrlias nnarklandslndelade godsbeshand
1344 uppgatt till omliring2.500 öreland. Att ~iiadersokxilngenicke
r
2n vad som kan förmodas
ger biigre siffror f ~ donikyrliorna
vara representativt för landet 1 övrigt, kan slutas darav, alt
de B-iarader, som undesshkts, i stor utstrackiiing a r o belagna
omkring stiftsstäderna. FCpr Bvrigt ligger det P sakens natur,
att soclienkyrkorna skulle drabbas Biardast. Det var nulmligeia
till dem skattebönderisa testamenterade jord, medan domkyrkornas förvarv oftare gjordes fran det vulrlldslign fralset
och allts5 var »gammalt: fralse)) 3.
F ö r bedömninigen av kyrkans stallning till rafsten tillkonamer ytterligare e n faktor. Det h a r i forsliningen framhållits, alt kyrlian förlorade jämförelsea7is mera p5 reduktionen
a n det varldsliga friilset, eftersom dess egendomar oftast fór-

' G. Carlsson, a. a., 127. J f r Briliotli, a. a., s. 302 not 3. Uppfattiiingeri
torde hero p6 a t t maii r a k n a t i antalet ar fas tig lie ter» i stiillet för i värdet
ocli omfinget.
.Tfr aven ovan s. 1SG not 2.
"11
aiiiian sak är, a t t domkyi~korna Itanslie iclte alltid förlorat ens
deii obetydliga del, som av reduktiolieiis resiiltat borde falla p6 dem. I listorila
fran Västmaiiland aiitecknades vid något tillfalle rid skattegods, som horde
reduceras från domkyrka eller sockenkyrka, .under Boiiiiiigs iiad» (Syffefe,
Bidrag HI, s. 75, 101), Orden iiinebära, a t t mail förväntat Irunglig dispens i
det aktuella fallet. J f r s a m m a uttryck lielraffande u n d e r Albrelrt nyadlade,
som Irunde förväntas f6 sina adelsbrev förnyade av Erili.
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aairvats genom donation eller testamente. Därför skulle vid
reduklionen ingen ersättning ha utgått till slaillnad fran vad
som var fallet med det världsliga frälsets merendels genom köp förvarvade skattegodsl. Uppfattningen a r icke
riktig. 1 alla de fall, som kunna BiontrolPeras, lma de
kyrkliga Institutionerna tilldömts ersattning av testators
arvingar, nar testanmenterade egendomar återdömts till
skatte
Kyrkan har varit minst lika gyriuad som det
världsliga frälset.
Aven mot denna baligrund blir biskoparnas hållning inf6r
iedrali8ionsbeslutet 8396 mindre galfull. Drottning Margaretas
till synes generösa penningdonation, som i franasta rummet
var avsedd att komma domliyrkorna till godo 3, kunde beralriias Piompensera den obetydliga verkan, som räfsten skulle
få för dornkyrkoraias godskomplex. Och det var dessa godskomplex, som biskoparna väsentligen intresserade sig för eller
hade rnöjliglmet att överblicka. Rafsten skulle till sina verkningar främst drabba andra kategorier, icke minst ur byrklig synpunkt misslmagliga Iaiisiimnehavare och fogdar. Kyrkan
till%srsalrrades samtidigt trygghet gentemot fogdeövergrepp
och fogdebeskattning. Det varldsliga friilsets hållning var
beroende p 5 h u r mycket var ocli en kunde beraknas f~förlora
eller få i kompensation. I den m511 rafsten drabbat fogde- och
borgarelement samt utlänningar har den varit i god 6verensstammelse naed den mot framlingars godsförvärv fientliga
tendens, som u imarker reaktionen efter Albrekts av Meclilenburg regering4. Men h u r den i detager skulle drabba, berodde
Icke endast på rafstebeslutets formulering utara oelrså p5 vem
som hade inflytandet på räfstetingen.
Erslev, a. a., s. 297, (i. Carlsson, a. a., 127.
R A P 2861, 2870, 3013, 3016, SI) 1034. Jfr det geiierella uttalandet i
SI> 1125: «Tha damdom wi al tliesse for:da godliz tif skat olr raettom
aerfwingiom til, ok aerfwiogiomen til a t gora klostreila lika fore godlizit, hwat
tliet war heller kopt, pantset, slcipt aeller gifmril fore testament aeller laegliirstadli, innan iiat olr aara.
Brilioth, a. a.. s. 186 f.
Om främlingsfientliglieten se G. Carlssoil, a. a., s. 44 f., E. Lönnroth.
ELI annan uppfattiiiiig, s. 110 ff.
1
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Enligt recessen skulle de redaicibla krono- s c h skattegodsei-8 omedelbart belaggas med kvarstad för att undvika
sliö~lliigf r h i in~aehavarnassida f6re aterlamnandet. Avgörandena sk~allesedara aga r u m p5 rafstetingen. Det 15%P friilseklasserrias Intresse, att dessa följde sa snabbt sonan möjligt p&
ilyköplngsbeslutet f6r alt förhindra godtycke vid kvarsiadsli~elaggandet. Mot den bakgrunden h a r m a n alt se den Borta
frist, sonan i recessen utmaittes, Bills rafstetingen skulle haHBas.
Med början i Uppland den 15 oktober skeillie de h a varit
genomförda i hela landet inom ett laalvar. Eftersom recessen
ä r daterad deil 20 sepiermaber, iamiiebär detta, att ivern akt f5
elt snabbt avgörande till stand varit sa stor, att m a n asidosatt landslagens föreskrift, att räfsteting s l i d l e lysas sex veckor,
innan de skulle hallas l. Med hansyn till den korta fristen
naellaim recessens utfärdande och rafstelangens begynnelse Iigg e r det 1 saltens natur, att fragan om räfstetingens sammansattining varit ali%uellpå nyköpingsmötet. Eftersom de fragor,
som sliulle avgöras, ingalunda alltid v s r o sjalvlilara, var det
av betydelse, vem som kom att utöva iinflgrfande p5 dem, den
Iibinglige fogden eller fralseklasserna.
Enligt praxis armförtroddes kungsdomen p 5 rafsteting Bt
raågorn nnediienn av r i d e t eller den varldsliga aristokratien.
Trots beteckningen laa de kungliga r2fstetinigsdomstslarna sa
efyelitivl varil skilda fr511 konungens person, att denne icke
sjalv agerat, aven onn h a n varat narvarande p i tinget
Vid
domll-aavai~denssida uppträdde lagsagans lagman.
De 1396-97 konstituerade rafstetingen beteckna i det n u
siamnda avseendet intet avsteg. Brevmaterialet ger upplysningar orn Piuilgsdomlaavaitmdena i alla Göta- och Svealandskap iitorn BiastinaiiPand ocPi Dalarna. De v s r o i Uppiand
Sten Bengtsson (Bielke) 3; i SödermaiaPaiid-N5r1ce UppiiaiidsAIELL, K B S X X I S .
"e
t. ex. SD 23, 13/2 1401: Sten Berigtsson (Bielke) avkulinade ku~igsdom »iiiilan mins herra konungens nzerwaru oc flera riliesins raclbgifuara)).
VI>ombrev 7/ii 1396 (E 73, RA), RAP 2832.
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laganannen Karl Ulfsson (Sparre) l, båda eselieiforer av Bo
Jonssons testamente; i Osterg~tland underlagmaniaen Peter
Tomasson (tre rosor) som tidigare ofta deltagit i kungsrafsten och som under Bo Jonssons malitperiod sjalv varit
inveclilad i omfattande afffarer med skattegods, i Varend och
Finnveden riksrådet Erland Knutsson (ginbalk) 4, som redan
tidigare handhaft kungsrafsten i lagsagan5; i Västergötland
riddaren Heyne Snalienborg samt 1 Värmland riksriidet
Anund Hatt (fyrdelad sköld) 7.
De nanilnda räfstetingsdomarna ha alla utom Peter Tomassoia varit närvarande 1 Nyköping, d5 reduktionsbeslutet
skriftfastes. Förordnanden som kui~gsdombnavandeha upperibarllgera samtidigt utgått. Ledarna f6r rafstelingen ha darvid
utsetts bland dem, som sjalva varit med om att fatta beslutet.
E n tendens att öka det världsliga frälsets inflytande p i
rafstetingen har gjort sig gallande 1396-97.
Nämnden bestod tidigare av tolv av Iaäradshövdingen I
vederbörande harad utsedda personer, bland vilka haradshövdingen sjalv ingick. Eriligt landslagen skulle den bes85 av
llalften fralsemiin och hälften bönder. Men 1 praxis har den
kommit att vara sammansatt av enbart bönder B.
När rafstetingen började i Vastergötland på hösten 1396,
har namden undantagslöst bestått av 6 bönder inom haradet
och 6 friilsemiin inom lagsagan. Eftersom de vastgötslia
räfstetingen bevistades av drottning Margareta har samman-

"

R A P 2838-39, 2841-42, 2852, dombrev
1397 (A I:23, Helsingfors
UI3, fotostat i Dipl. Iiom.).
Se iiedan s. 209.
Tidigast 1381 (RAP 1643).
* Ilombrev ' / e 1399 (U 1 5 f. 62 v., RA). J f r dombrev 31/1 4398 (Nydala
klosters kopiebok, A 134 a, KB), d a r en gard dömes till frälse, sedaii areridet
varit »tvem siniiom fore koiiniigx iiaempd».
RAP 2671-72, 2754.
G Styffe, Bidrag II, s. 38 ff. .Jfr B 1 6 f. 5 7 v., 36 v., HA.
DN VI:352.
Ii. N. Iiarlssoil, Deii sve~islreIroiiungeils d o m s r i t t , s. 53, 74.
W e u t e r d a l i l , a. a. III:2, s. 478.
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sattniiigen å t n ~ i n s t o n eformellt haft hennes gillande. I sjalva
verliet hal- Inan efterlevt den danska r2fstetlngsförordi1inge~i
av a r 1396, enligt villien nanmiraden sPiulle bestii av hiilften
riddare och svenner. KUllmaterialet billiber k l t e bestiiinida
slutsatser o m h u r u förh5lIaildena gestaltat sig i andra %agsagor 1396-97. Vi kunna endast lionstafera, att era tendens
i s a m m a riktning gjort sig gallande i Ostergötland l .
Meil mera markant ar det inflytande på rafstelirigeri,
sona tillerB5nts kyrkan. Det kataonislia kravet p5 att mal,
soin angingo 1ayrl;ans egendom, icke Gngo avgöras av en ren
lekmanriadomstol, h a r iakttagits. De rafsfeting i Vastergötland, som dömde fi'5Bse landbéinder åter till skatte, bevistades a v biskopena, domprosten och arkedjakraen P Skara »upp5
biskopsdömets och Biyrkans vagnar»
Harmed skall sanamaiast2llas, att biskop Tord i sin ovan citerade Piungörelse
för str5ngnasstiftet omtalar att h a n erP-ia%li&
konungens ocla
drottiiingens befallning »att vi upps de fCarera2mnda r5fs'steting
sitta skola)). Avtal o m kyrklig representation h a r triiffats på
nyköpingsmötet 1396 3.
Rafstetingens sammans5t8nlaag h a r aradrats till iFöljd av
Nyliöplngs recess. Redan vid reduktionsbeslutets tillkomst
h a kyrkan ocli det viirldsliga frälset tillförsakrafs inaflytaride.
,'atgärden gr i feill överensst2n1melse med d e n mot lolialf6rvaltnlnge~ariktade tendensen scla med blngomalen i de&kyrkliga b a n n b ~ e ~ r eöver
t
fogdarnas ingripande p5 tingen mot
sanningsenliga vittimeii. Det as ocksa i Overe~1ss"dmme1Semed
Ile bicia bevarade riifstetirigsdomariia f r i n Uppland 1396 narnuge icke
riiimiideiis medlemmar. Så sker ej Iieller i det enda kiinda dombrevet fråii S m i land 1397. Treiirie brev från rafsteil i Södermaiifaiid-Niirlie i jaii.-febr.
1397
riamrige en ren bolidenämnd. Om förliallaiideiia i Östergötland se nedan s. 210.
Slyffe, Bidrag II, s. 46, 51, jfr s. 39, 41, 54, Ligilell, a. a , s. 177, 178.
Niin Byrklig medverkan icke direkt framträder i de få bevarade
dombreven fr511 a n d r a lagsagor a n Viisteigötlaiid 1396-97, a r detta sal;erligen
beroeiide p% a t t förhållandet icke ansetts behöva särskilt omtalas i dombreven
till enslcildas förmåii, de enda, som h ä r iiro bevaracle. Sålaiida namnes e~ heller
den kyrliliga representationen i de enskilda dombreveil fran Skara (3 brev ' 1 2
1397, B 16 f. 36 v., 57 v.) och Strangiias stift (ovan s. I97 f.), trots a t t deiiiia
represeiitaiion 1,evisligeii existerat.
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Margaretas politilr att bill synes gii fralselrlassernas önsBern51
till naötes.
Missnöjet har likva1 tinder räfstens fortsatta verbstallande vuxit sig starlit. Det framtrader samlat under drottning
Margaretas sista å r och i samband med a-eaktionen efter hennes
död. PS arbogalaoneillel i septeniber 141"2com nnlssriöjet fr511
kyrkails samlade representatater 1111 synes. Det riktade sig
mot akt domar röraiide kyrlrogods falldes utan Bcyrklig medverkan. Man deklarerade: »npnllum laycoruin habese auctoritatem super bonis eeclesiasticis iudicandis, yrnano omnia judicia
contra eccfesiam i n bonosum si?loruni abiudicaclonibus per
solos laycos attem~ptatadieimkis et diffinlmus iure eanoamlco
esse nulla» l.
Efter Margaretas död resulterade oppositionen P deii
förordning om rafsteiing, som ritverkades av Erik av Poinmern p& ett rådsmöte i Stoc%ihoImdeni 9 april 1413. Den
utgick i skilda exemplar -till de olika stiften med bestammelserna om tingens sammansattniaag och tiden för deras ballande sasom enda ski'jalitigheter
Förordningen gallde Icke endast sedulctlonsfrågan utan
motiverades allmant med att det »Jiirige oskäliga haver stått
i Sverige, både för örlogs och ofrids skull, SS ock f6r månaga
andra vanskelser och oralt, som PiärtiIH B riket varit haver.»
Därmed bverensstammer, att den iclre endast slrealle ha
temporär giltighet. Rafstetingen skeille fortsatta irligen på
bestarrida tider.
I fråga om redulrtlonen stadgades, att )>om iiågoil vår
annbels~i~araeller fogde rasgot gods liandra ville för någon
man, fattig eller rik, klerIc eller lekman, Iiyrka eller Brloster, . . .
att man ock därom döilae som lag ocl-i ratt utvisar, och arara
förenamnda fogdar och ämbetsmän slcola det inte uppskjuta
till vår -tillkomst». Den mot hgdeövergreyp riktade tendensen
p
-

l SD 1616.
VS»1702 (for LinBoping), 1703 (för Uppsala). Enligt KuiieI1-I-'almskiolds
kronologisl<a register, RA, Pia på lians tid fyra instrument funnits. Regester av
förordningen for Skara stift finrias i B 1 7 f. 518-22, RA, s a m t i Genealogica
41, f. Sogr, RA.
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21- uppenbar. Deil gamla oppositionen mot fogdarna h a s levt
kvar och raii áven riktat sig mot deras Insatser i redu8-b'
i loraen.
Margaretas fogdar och ambetsman h a lagt beslag p i godsen
utan att avvakla d o m av riifstetinag. Diirernot saknas uppgifles o m att oppositionell riktade sig m o t den L396 B~esluhade
riifsien soin såclan eller mot den san~masisattningav rafstetingen, soin uppenbarligen samtidigt avtalats l.
Det a r 8413 alltjämt fogdarna, som sta i slsottlinjern fbir
oppositionei-a. Deai fraga, soin uppstar, Sr vilka m6jligheter
dessa ha haft att göra sina eventuella avarikande intentioner
gallaside trots rafstetingen. Fragest5llningen kan utvidgas och
iririktas på d r o t t n i ~ ~Margaretas
g
persona. Hennes stora intresse
för reduktionens genomförande a r viil bestyrkt. Den inierasifierades genomgAeride P s a m b a i ~ dined hennes anppekiall p5
platsen oc%ihon utfardade raga direktivz.
Margareta Blar givetvis trots rafstetingen haft möjligl~eter
att se genom fiiigrarna aned skatteinnehav hos personer,
som h o n ville favorisera, och att g5 fram med s t ~ r r strauge
het, d a r s5 kunde anses Biimplige. Endast ett par exempel
beh6va namnas.
11 samband niled räfsten i Vastergotland 1396-97 aeducerades ivexa n y f ~ s v a r v a d esliattegods p i Dal. D5rvid miste
arvingarna efter en av Bo Jonssons testamentsesekuforer, den
just avlidne marslien Erik I<etbilsson Puke, mangder av gods 3,
s o m sannolikt delvis förvarvats i samlbaiid med hans ambetsutövning i landskapet. Traditioineri o m drottnilagens harda
l Riifstetiiigen slrnlle enligt 1113 a r s stadga Iiallas av bisltope~i»ined
tv& av balis lrapitel)) s a m t G för varje stift sarsltilt namngiviia riddare ocli
vipnare. Orn maii jainför deriiia represeiitatioii med den, som tillämpats i
Vastergötlarid 1396-97, s5 a r cleii reella sliillnacleii ringa. Bcstiimmelseriia om
biskop och tvenne Itanil~er 5ro identiska. Retrafraiide tie 6 riddarna ocli
~ i i p n a r i l a föreligger deii olililieteri, a t t dessa 1396-97
iiiginigo i aiami~den,
medan de enligt förordriiiigeii 1413 flyttades u p p såsom bisittare vid domIiavandens sida. A t t bisl~oparriai de räfsteting, som bleve följden av f ~ r o r d iiiiigei~, Irommo att fuiigera som ltungsdomliavaiide i r en iiyllet, s o n med
Iiänsyn till representatioiieii i övrigt maste h a f t föga reel I>etgdelse.
? SD 1136.
Ligiiell, a. a. II, s. 178 ff.
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framfart mot Erik Iiettilssoii levde Iávar i sltitet av 1400-talet l.
Fraii räfsten 1 Vastmanland 1399 saknas srammariska listor
från Dalarna, ehuru rafstetingen aven berört della laridskap '.
När efter Margaretas död klagomål riktades mot fogden dar,
Jösse Finnsson, visade det sig, att haila innehade mycket nyförvärvat skattegods 3. Jösse Finnsson, sona1 var drottnirigens
betrodde man, liar haft möjlighet att utvidga sina besittningar
p& samma salt som före Nyköpings recess.
E n annan och viktigare frn-aiga var, Biur drofiningela eller
Biennes ombud kunde motverka de härnilbngaï, som rafstetingens fralserepresentation utgjorde. Margareta kunde spela
ut olika Intressen mot ararandra och se till, att namnden fick
en för stinndeim lampllg samanansattning. En annan och mera
radikal iitvag v a r att avvika från den ordning, som avtalats
vid räfstebesli~itets fattande. E n möjlighet dartil% laar frsia
början statt öppen, eftersom räfstetingens sammansättning
jelie iiiryckts i recessen utan antingen avtalafs muritligt eller
haft form av direlila förordnanden att deltaga i de sturidande
tingen. Drottningen kunde Iagga större myndighet i de lokala
Grvaltningsorganens liander. Bida vagarnla ha prövats. Det
var den sistnamnda, som kom alt ge anledningen till nya
B~lagomålöver fogdegodtycke.

5.
Materialet tillåter icke i allmanl~et sadana inblickar
bakom kulisserna, att det utall vidare går att avgioPra, i vad
man namndens sammansattiiing haft betydelse. I dombreven
från \rastergötland 1396-97 upplyses endast o m sådana karomål, som gillats av räfstetinget, icke om sådana, som ogillats.
Förhallandet vittnar o m ett intimt samarbete mellan karande
oeli namnd, så att arendena de facto varit avgjorda på förhand.
SFS, la. 134, s. 6 7 .
KAP 3034, 3037.
SD 1737. Oin Jösse Fiiinssoii se Aliiiluiid, diimtlands ocli Härjedalens
Iiistoria I, s. 281.
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De&a r väl Iiagen 8ilIfallighet att detta samarbete elalslerats i
Västergötland under Margaretas överinseende. Men de&ar ej
Iieller nigon tillfallighet, att av niamdens sex friilse medlemniar fyra sedermera kunna visas l-ia innehaft förlaamingar '*
De ha av allt att döma varit bundna vid Margaretas politik.
Västergötland a r de%enida landsiiap, dar rafsteii snabbt kunnat
genomföras. Det laar skett uiider drottniiaigens personliga %ediiing. I de östra landskapen liar de&ii41 ens början starinaat
vid ansatser. Divergenserna mellan olika intressen Bia Inar
varit 1För stora för ett fu1PfiBjande. Har ara kallorna ocksi av
den beskaffenheten, att de fillata oss att Biomrna divesgenserna niirrnre in p5 livet.
Så a r franakr allt Fallet med kgllnnaterialet f r i n det omrade, dar fogden Eshjörn Christiesnsson Djaken upptradde
som !;grande p5 kronans vagnar. Opniradet oriifattade hela
OstergötPand, jamte Rumlaborgs lan, d. v. s. Tveta, Vista, Mo
och halva Vedbo laarades med Jöiikgiping 1 Smalarad samt
Habo och Fiskebacks socknar i Västergötland.
Esbjörn Djaken harstammade franm Södermanland, dar
hain i sina godstransaktioner visat sig val förtrogen med d e
metoder, son1 på Bo Jonssons tid berQvat kronan b5de skattesela kroiaogotis
Sedan haal senast tinder 1390-talets förra
halfl. bliivit fogde 1 Ostergötland 3 y anvander han samma metoder till sin egen sch kronans fördel. Dornen 6ver honom
Bom at%bli hård 1 en rad fran Eiraliöpiaigs domkapilel emanerande skrifter. Redan under Nicolaus Hermannis episkopaf
skall han ha pluiidrat en anka p5 hennes jordegeiadom. Han
Lagmaiiiieii Giistav Magiiusson, Lindorin Jönsson och Torsten Simonssoii
(Sumlen, a. ed., s. 166, 168). Lindorm Jöi~ssoriinneliade liela Frökinds Ilärad.
Kr 1405 mottog Nils Djiilren tillsammans m e d Hennelie Beckniaii Asevalls Iiin
p2 behaglig tid. Sasom Iöftesliiiin uppträda Gustav Atagilussoii,Torsteii Siinoaissoli,
Staffan Gustavssoii ocli IAiiidorm Jönsson (SD 531), d.v. s. just namndeii friii
1396-97 ut0111 deii föga kände riddaren Karl U a t , som icke niimircs efter 1397
och sai~iioliktavlidit.
I-I. Gillingstam, i t t e n Siöblads medeltida sliiBtf6r1,indelser ocli $Idsta
Iiistoria, Skrifter iitg. av GeneaIogislia föreniiigen 4 (1949), s. 13 f f ~
Gillingstam, a. a., s. 14, 82.
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lade dagsverlten och andra tringor på kyrkans landbor'.
Med ratta har ocksa sedan länge i forskningel1 allmant framliållits hans nitiska verksamhet vid räfstens genomförande '.
Men man har icke närmre undersökt de metoder, som härvid liommo till användning, och den utveckling, som hans
politik, sedd i större sammanhang, kom att innebära.
Iiaromilen P de bevarade domhreven, antingen domarna
utfallit till kronans nackdel eller ej, utgör den ena kallgriappen
till Esbjörn Djakens rafstepolitili. En andra utgores av de
upplysniiigar, som lämnas i den stora mangden dornbrev
f r i n åren 1413-14, da Esbjörns iiagiiider förklarades för
olagliga.
H b5romållen om skattegods, som liomniit under frälse,
kan man iaktta, att Esbjörii Qjälien icke företagit nagon Pngiende undersökning, om gods, som donerats till %ryskoreller
kloster, varit fralse redan före Albrekts tid eller om friilse i
lika utsträckning Iiinianats i ersattniiig för a ~ s ö n d ï a tskatte 3.
Mera anm5rkningsvGrda 5ro %caromålenom Itronoegendomar ocla allmanningar.
Bland de egendolaar, som Esbjörn Q a k e n reste ansprak
på såson? gammalt kronogods, möter först lauvudgården Vadstena med allt underliggande gods, däribland även fisket vid
Motala 4. Gårdera srar testamenterad av Afagnus Eriksson oclm

'

Se Briliotli, a. a., s. 291 f., 298 ff., 312, 355, Gilliiigstan~,a. a., s. 15,
82, s a m t i dessa arbeten anförda liällor.
Se t. ex. Styffe, Bidrag II, s. LSIII.
t. ex. RAP 3007-09. Betriiffa~ldekraven på skatte m a i övrigt anmärkas,
a t t vi fran Ostersötland Iia det erida Iiända exemplet p%a t t rafsten drabllat tomter
ocii annan egendom, som förvärvats av kyrka ocli adel i staderila. Esbjorn Djäken
karade iiamligeii 1399 p i räfsteting i I.inliöping, a t t tomter, bodar ocli jordar
i staden kommit «wiider lilrerdomeii oc riddare oc swena oc wiider rnailga
handa folli, som ey wildo af tliem gora mz stadzmannomen tlien r r ~ toc
thungu, som til statlzmmliiena Iagdliis, tlien stadliiii war m x d h e r wp takin)).
(Perg. hr. 18/9 1399, Adli., Sverge, DRA. Jfr eii passus i Nyköpiiigs recess S'I'
II, s. li58). Eftersom stadernas skatt erlades kollelitivt med en fixerad summa?
var det liaromål, som fogdeii har gjorde, i första hand av intresse för stadeiis
borgerskap (Rosén, a. a., s. 107).
K A P 3003. Jfr domhrev ' / z 1414. Orilhielms dipl. IX: 1242, RA, E
60, f. 186 V-187, RA.
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hans drottning. Den utgjorde arvegodsd. Bade betr5Eande
tiden f6r ax~yffri~agen
och jordnat~arenstod k5romile8 i strid
ined nyböpiingsrecessen. E n iladragning skulle h a riibbak Vadstena klosters ekonomiska grundval.
P5 s a m m a siitk förhaller det sig med de samtidigt r e s h
Biraven p5 Folkungaattens gamla staanagods Bjälbo P Gösfrings
harad. Det hade 1353 donerats till Skanninge nmuinneklssler
av Magnus Eriksson och hertiginnan Ingeborg2.
Ar B357 hade Magnus Erilisson Iarnnat sina privatgods i
ostergötland, Silla, Barslad, I<allstad, Ragnetsrp och Sverrm, till
Skänaiinge kloster Y utbyte mot godset H a m m a r i Ilalland 3. AIPa
dessa egendonaar drogos in, ealaaa att därf6r H a m m a r aterställdes till klostret 4. kilialedes hiivdades, att gården Grinneby
i Björkeliiiads hiisad med underliggar-ide torp varit »av 5Idcr
gammalt Iionungs uppsalaajd)) 5 Egendonaena, som bildade den
ekonomiska grundvalen för ett prebende vid LinliiPpings d s m kyrka, var -- sasom de iiranu bevarade originalbreven visa
- i fralsehander redan 1319, d5 den testamenterades till
domliyrkan F.
H andra fall, dan- ansprak restes urider motiveriaiigeia
gammalt krono, saliraas möjligheier att sasom á de anf6rda
exenaple11 direlit fastsfiilla tidpunaliteil f6r avsöaadsinge~aocli
proveniensen p: grundval av a n n u bevarat äldre urkuindsn~aterial 7. Men bland B<iiro~igåleno m broaioegendomar m6ter
intet exempel p5 att avsöndringarnia i tiden Bigg:a efter Albrekts
tronbestigning. I de puiakter, diir fia-hållaiidena iiro kiinda,
p

Ros611, a. a., s. 168.
Styffe, Skandiilavieri under unioiistiden, s. 251.
P. v. Möller, Foriiliaiidlingar röraiide Halland, s. 84 f.
S11 1845.
SD 606.
V I S 221'7, 2405.
Det giilier e n gard i Ed m e d ålfiske i Edaii i Sliarstads socken, Vista
härad (dombrev lo/s 1399, B 16, f. 60, RA) s a m t olika s m ä r r e lrroi~oegeiidornar
i Björkekinds, Narnmarltiiids och S k i r k i n d s h ä r a d e r (SD 1201, 1791, 1794,
184-1). Vid ett p a r tillfalleii iiämiies som eia sarsliild g r u p p danaarv (SD 554,
1S42). Det ä r icke uteslutet, ratt danaarv nigoil gårig ocliså laaii dö1,ja sig uilder
beteckningen krono.
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Iia de alla 2gt r u m fijre. Eftersom detta icke P samtliga fall
kan ha förblivit f6rdolt för fogden, maiste man dra den slutsatsen, att han beträffande krolaoegendomarna hävdat kronans
ratt, huru laingt tillbaka P tiden avsöndringarana aii 5gt rum.
Nyliöpings recess' bakre tidsgrans liar icke Iiingre ansetts galla.
Dessutom rör det sig i de lioistsol%erbarafallen Iclae om
gammalt krono utan om kungahusets privata egendomar.
Förhållandet ger anledning till slutsatsen, att Esbjörn Djiiliens
IriiromaI endast ha gruladats på uppgift om, att k. ex. Vadstena
och Bjalho en g h g tillhört blingahuset. Något sarskiljande
mellan kungahusets privatbesittningar och kroiioegendomarna
har han icke gjort.
Dessa fendenser bli lika tydliga, on1 man fran det egentliga kronogodset vander sig Ii11 allmannmiragarna. Kraven
kunde har resas antingen till kronans eller haradels förmån,
beroende p5 om vederbörande egendom ansågs vara avsöndrad från k~angstredingeneller fran hiiradets andel i allmanrmingen l.
H några fall Bia anspråken rests till häradets forn16ai
Men oftast gällde de Bungstredingen. Därvid ställdes kraven
generellt på ett helt omraide, som firmodades en gång ha
varit allmänning. Man hävdade kronans eliler häradets ratt
till alla de odlingar, som gjorts, utan hänsyn tal%dessas ålder.
Sa var fallet, n a r 40 egendomar p5 Motala skog i Aska h i r a d
namngavos såsom rediicibla och det samtidigt tillades, att
om i upprakningen naågot gods eller torp firbigUtts, skulle
det Iilaväl betraktas som reducerat Det geiierella kravet omfattade la2r både egendomar, som utskiftats till kilngstredingan.,
och sådana, som tillhörde lmiradets andel E alilmaianingew
Se om iruiigstrediiigeri Rosen, a. a., s. 35 ff. ocli dar anförd litt.
Så a r fallet beträffande ' 1 3 attung, tillliöraiide Gullbergs haradsallmaniiing meil b r u k a d av Vreta liloster (Stiffe, Bidrag II, s. 65 ff.), en del egendomar, som Skaniiinge liloster hade på Aslra härads allmänning (RAP 3004)
s a m t eii liaradsärig i Vista harad (B 16, f. 60, RA).
SD 554.
Ihrfors, Om häradsallmanningar enligt svensk rattsutveckling, s. 105,
h a r a v uttrycket »til kiiiluiix triidliiungh oc Iiieratz almzriningia al tid11 af
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E n motsvariglaet till f6rlaallandena i Aska laarad erbjuda
de, som möta vid Braviken. I ett brev av 1409 rörande reducibelt gods P Björliebinds Iiiirad förklarades Svinanerön i Braarikeia ))och alla d e a n d r a oas, skar, klippor och laol~aaar,som
ligga i detta förenananada haradet)) för »&ungstreding och
haradsalllmainlai1ag))I. För Löcirigs harads vidkommande restes
krav p5 6aa (nu halvön) Brånas (Bråberg) såsom »kungstreding i laaradels allmaa-iaaing~)2, och i den eiaklav av haradet
p5 I<olmarden, Svlntunabygden, som förmodats i sin Bielhet
h a varit allmiiniaing 3, förklarades en r a d g5rdar med Svintunna
kvarn för Iiungstreding 4.
Vid sidan o m dessa mera generella ansprak utpekades enskilda gardar eller godskomplex som avshindrade frini allmiiianlngarna. Uppenbarligen B-ia misstankarna i sadan rilitning
y t tesst motiverats av egendomarnas lage. Salunda förlilarades
Joaasberg med kvarn ocli tinderliggande landbohemman i Ostbind f6r allrnanning j, och troligen av samma skal, eliiaru den
piistaidda jordnaturen ej narinare anges, indrogss 6 attklngar i
Vagnstad och &Tinga,Haradshaaiimars socken i s a m m a harad 6 .
blifua)) i e t t brev av P309 (S19 1201) slutit, a t t Iiaradsallmäiiilingarlia i regel
icke voro sliiftade. Hiirernot inviiiidc Ii. G. Westman, Kungsadran i den sveiislia
ratteii uiider medeltidei~, LTUA 1927, s. 49 med not 2, a t t uttrycltet »kungstreding ocli h~radsallrniiiiiiii~gp
i deii Iiar diskuterade urkunden (SD 554) betyder »lroiiuilgeils tredjedel av hiiradsalImaalning» ocli a t t sliihe agt rum.
Westmaii anförde, a t t den i uppriilriiingeii nämnda egendomen Duvedal
bevisligeii tillliörde Bungstredingen (jfr SI) 1900, 1901). Urkundens tipprakning av egeiidomar omfattar emellertid icke endast sidana, som tillhörde
den irtsliiftade liiingstredingen, utan ocliså sadana, som fortfaraiide tillliörde
Iiaradet. S5 var exempelvis fallet med Djurkalla och gårdar i Fröberga (SD
1896). Formuleringeii Ilar valts med hänsyn till a t t både konungens och
Iiiiradets ansprili innefattades.
I SD 1201. För Iiisningen och identifieringen se A. Nord&n, Svintuna
ocli dess kastal, Foriiväniien 1933, s. 352, not 2.
SD 1830.
Styffe, Skaiidinavien u n d e r ui~ionstideii,s. 259. Jfr Nordén, a. a., Fornvaiiiien 1933, s. 27G ff., Dens., Östergötlands järnålder I, s. 236 ff.
Stgffe, Bidrag II, s. 67 f.
SD 1833.
"D
1799.
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Om vi från traktei-ila kring Braviken vanda oss vaslerut,
möter beteckningen kungstreding i samband naed rafsteaa p%
sätesgården AB (Grensholmen) med 10 underliggande torp 1
Memrnings härad l. Godskoniplexet a r belaget i skogstrakten
på Roxeias norra strand ett par kilometer frain gränsen mot
Gullbergs l-iirad. Samma ursprungsbetecknirag gavs för satesg a r d a r m Turia, som uppgalls omfatta 8 attungar och vars
läge P Åkerbo harad vid Rosens södra strand i n ~ i dsbogspartiet på S v ~ r s k o g s a d d eär analogt med Åls, och Tumback,
belaget vid Viittern i den till Burnlaborgs B5n hörande Babo
socken av Varbofia harad 3. I samma socken restes ansyrik
p i hela laxfisket i Svedan såsona tiPIhBrande kungstredingen 4.
Sliitligeri Grklarades sätesgården Vinmas (Duseborg) i Valkeho
harad i skogstrakten vid I,illsjön, med Bi Borg fCir haradsallmannliig j.
Hi5romålen oin allm5nningsjordaï ha i lika liten utstrackning som de om skatte och kroiao grundats på faktiska kunskaper 1 fråga o m godsens ursprungliga natur. Liiget har
ibland fatt ei1g9ra iiidieium. kika litet som ifråga oni kronogodsen har avseende fiists vid fragan, hur lange egendomen
varit i privat ago.
Efter dessa principer ha egendomarna belagts med kvarslad B avvaltban på de planerade rafstetingen. Efter samma
principer ha Baromålen framförts på dessa. Atgärderna ha
drabbat lcyrkor och kloster, men av bevarade exempel att
döma i minst lika h6g grad det varldsliga frilset. Av de
f6rmeilta kronoegendoniarna voro visserligen de största 1
l SD 570.
Deil defelita urlaniiden l i a r lakilii for »liovgårdens» namn.
Detta Ban siippleras med tillhjilp av torpnamnen ocli SD 1828.
"D
569.
Styffe, Bidrag II, s. 71.
1 deil Iiittills n p p m ~ r k s a m m a d eurkunden (Styffe, Bidrag II, s. 72 ff.,
feldat. till 16/9 1399 i st. f . g / ~ ) giillde anspraken den Sardedel av fisket, som
iiiiiehades av rilisridet Sten Bengtssoiis hustru. Denna urltuiid liar disliuterats
i forskningen (Ii. G. Westman, a. a., CUA 1927 s. 47). Samtidigt restes einellertid f r i i i lironans sida ailsprali p i >>halvdelenocli eii fjiirdedel)) av fisket,
villra innehades av viipiiareii Bengt Larsson (dombrev
1399, B 16, f . 133v, RA).
Styffe, Bidrag II, s . 64 f.
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Bcy-BslPg iigo. Men kraven p5 kungstredinigar och alllmänningsjord drabbade gelaomgåeiade adliga siitesgardar.
hIol den Isar teelinade baligrunden ar det sjalvlrlart, att
stor vilik m i s t e laggas vid rafstetingen se$ vid fri.agcin, vem
som sku81e ha inflytandet p i dessa, Iiiroriana och den kunglige
fogden eller fralseklassernas representanter. Det laar varit
svårh eller omöjligt att skaffa avgörande bevis betraEarlde
den ursprungliga jordsmateiren.

6.
Räfstetingen i ostergötland skullle enligt Nyliöpings recess borja vid samma tid som i %75stergötland,omkriaig den
11 november 1396. Ett dornbrev, ~atfiirdatp i rafsteting P Norrköping med Lösings hasad den 23 nox7ernber1, ett annat utfärdat i SöderHacPpiiig p5 ting med Bankekinds harad den 13
december2, visa, at8 den faststallda tiden ej alltför mycket
överskridits. Domlaavallde var, saisom nämnts, Peter Tornasson, som vid sin sida hade lagmannen Ivar Nilsson (WödeaIte11). B det ena brevet stadfastes Innehavet av skatte, eonder
naotiveringen att avyttringen Iig fhare kung Allbrekts tid. I
det andra dömdes L111 aterbetalning av kkipesklllingen f6r
Jord, som dömts Bil1 skatte.
I febrlaara-mars 8397 aterupptogs rafsten av Peter Tomasson och Ivar Nilsson. Räfsteting li~öllssP slutet av februari
ocla bCPrjaai a v mars med de östliga hiraderna b IABnköping3.
Därifrin begav sig rafste&oamaanissioneiaisoehall Vadstena, dar Iing
h ~ l l o sunder senare delen a v mars och början av april med
de v5sta.a häraderna bp
-

RAP 2833.
"ombrev
1396, IZ 15, f. 37 v., RA.
Banlrelrind: Perg. br. '"2
1397, ITUB, K A P 2890 (med felliisi~ingen
»Xlatliei~i st. f. »hlatliie))); h i e r b o : R A P 2853. Perg. h r . 7/3 1397, Sl<olilostersaml., RA; G u l l l ~ e r g : RAP 2854-57, dombrev */3 1397, U 15, f. 537 v., RA;
Haneliiilii: Perg. hr. ' 1 3 el. "3 1397, Vitterhetsakademiens deposition, RA.
V i f o l k a : RAI' ?859; Göstrings: Perg. hr. 1 9 / 3 1397, UUB; Lysiiigs: IlAl'
2861, Perg. hr. 2"3 1397, UCB; Dats: RAP 2863, 2 dornhrev "/g 1397, B 15,
f. 38, 249, R A ; Aslia: l'erg. br. 2 7 / 3 1397, UCB, dombrev 2 7 / 3 1397, U 15, f. 359,
RA; Bobergs: RAP 2869-70.
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Nar nämndens medlemmar uppralinas i de bevarade,
endast till enskilda ställda dombreven, ha dessa icke enbart
varit bönder. De framsta ledamöterna Ina också varit gemensamma för de olilia häraderiaa, Sa förekomma haradshövdingarna i Västbo och Haneliind, vapnarna Tubbe Eriksson
(fyrdelad sköld) och Jon Staffansson (en fisk), 1 dombrev,
~ztfärdade både á Linköpiing och Vadstena l. Meii å andra
sidan bar Iilan Icke såsom i Vastergötland strikt iakttagit
regeln (i fralseman, 6 bönder.
P det bevarade källmaterialet finnes 1397 annu Intet
spair av liiirornål p& kronogods eller allmatiningar. Genom
sina bestämmelser orn återbetali~ingav köpesliillingar vittila
daremot dombreven om, att reduli8ionen av skaftegods fortsatt. Stadfästelserna av besiitiningsratten till gods, som overgatt från skatte till frälse f ~ r Albrebts
e
tid, visa å andra sidan,
att domarna ibland gått elnot de käronaal, som rests av fogden.
Att motsattningar funnits och att rafsten icke kunnat fösas
till ett för alla parter godtagbart slut framgår darav,
att den återupptogs 1399. Det sliedde då under ändrade
former.
Räfstetingen 8396-97 höllos a v olilia personer i olilia
stift och lagsagor. Nyköpingsrecessens bestä~nmelserom tiden
för tingens hållande visa, att denna ordning planerats fran
början. Ar 1399 h a r ordningen övergetts. Sten Bengtsson
(Biellte), som 1396 hallit räfsteting i Uppland, har nu lått
uppdraget att vara kungsdomhavande 1 ett större område. I
juni-juli 1399 Ilar han hållit rafsteting med olika sormlandska
härader 1 Strängnäs2. Han fortsatte i augusti i Söderköping
med Ostergöflands ostra härader och darefter i Vadstena oclm
Jönköping med de västra jämte Rumlaborgs Ian. Avslutningen
gjordes - så vitt kallmaterialet lämnar upplysningar - i
Linliöplng med stadens borgerskap den 18 september 3. RafRAP 2853, 2890, Perg. br. 7 / 3 1397, Slroklostersaml., RA, Perg. hr. 27/3
1397, UUB.
Styffe, Bidrag II, s. 63 f,, B. Hildebrand, Esbjöril Bliparina, PHT 1934,
s. 168, RAP 2984, 2985, 2989, 2991.
Perg. hr. 18/a 1399, AdB., Sverige, DRA.
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stetingens återupptagande P399 bar samband med att kippgidrePse nu triiflats med Knut Bosson l.
Sten Bengtsson var den Banslie friiraaste ledaren iCdr den
storma~inagreipp,som kallat In Margareta i riket. Aven o m
han tidigare haft drottningens fulla förtroende2, kan man
fidrrnoda, at%han p i rafstetingen så vilt möjligt företrätt sina
ståndsbröders intressen. Men han var I399 icke ensam om
att i del avseendet öva inflytande. I dombreven fr5n lians
verlisamliet delta å r ingår en ny, s8Aende forn~el,att domarna
avkuxinats »i närvaro av flera silisråd)). När dessa vid niigra
tillfallen namnges, möter ean represealtativ Ersamling, bestaende
av arliebiskop Henrik, biskoparna Knut i Linköping, Tord i
Strangnás ocli Nils i Viisteras, riddarna Sten Bosson (Natt
och dag), Algot Magnusson (Sture), Karl Magnusson (örnfot),
Nils Magnusson (eii stolpe) och Arvid Bengtssoai (Oxenstierna) 3.
Stoim annakretsem h a r uppenbarligen varit iiiira u mera omfattande. Vadstenadiariet Haannnger dess~lfom'Tord Bonde och
Torgils Haraldsson samt omtalar, att nästan hela radet varit
närvarande *. De narvarande storanannen synas ha stiitt Vadstena Bloster nara.
Erfarenheterna f r i n 1396-97 ha medfört, att rafsfetingen
centraliserats på det sattet, att den andliga och varldsliga
arisloliratieris spetsar f6Caajde Biungsdomliavandeni i Södermanland och <lslergotland. Eftersom drottning Margareta även
var narvarande - hon bevistade Knut Bossons uppgörelse
med frinderna i Nyköping den 21 juli och hon var i Vadstena samtidigt med att r2fstekommissionen nådde dit - Biom
hon att direkt litorifronteras med representanter för det andliga
ocli viirldsliga friilset: vid ett till&lle, då reduktionens praktiska geiiomförande stod först p i dagordningen. Stamningen
har icke varit i allo Bugni. Den biskopliga och hogaristokratislia komnmissionei~har statt mot Itronaiss representant, fogden Esbjörn Iljaken.
Kaiif, Ydie Iiiirad IV, s. 431 ff.
Oin Sten Bengtssoii se G. Carlssoni, SBL 4, s. 117.
RAP 2998, 3003, Stgffe, Bidrag, II, s. 67.
"radsteiladiariet
'jj8 1399 (SRS I:l, s . 112).
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Den principiella ~m?otsaitti~a~-agem
har av allt att döma
ocksa fått en personlig anstrykning. Sten Bengtssons första
kända dom under hans verksamhet i Södermanland 1399 var
att p i östgötalagmannen Ivar Nilssons karomil frindöma
Esbjörn Djäken egendomar i Jönikers harad med i 0 torp
såsom »gaminalt kronogods av urminnes havd» l. När räfstetingsliornnriissionien sedan anlande till ostergötland, fick Sten
ljengtsson vid ett tillfälle Bämn-aa platsen såsom kungsdomhavande at Sten Bosson för att i stallet tapptrada som kärande.
Iiiiromilet gallde laxfisket i Svedall, som Esbjörn Q a b e n
»med våld och utan ratt och laga dom» franhiint bl. a. Sten
Bengtssons hustru under motiveringen att det var kungstreding
eller häradsallmanning
Aven i övrigt framträdde tinder rafstekoinmissionens
uppehåll i SQderBöping, jradsiena och Jönköping den starka
motsättningen P uppfattningen om vad som var redeicibe%t.
Visserligen l-aa - ratt naturligt - Bominissionens domslut
ibland overensstiimt med fogdens käromal. Det galler o m
några fall av gammalt skatte, som övergaitt ii11 fralse s c h dar
rederb bör ande innehavare tilldömdes ersättning i samband
ined atergangen till sltatle" Andra krav på skatte Ra daremot ogillats antingen därför att kälse fil1 lika värde länanats
i utbyte eller därför att förvärvet Iig före konung Albrekts
troilbestignilng 4. Vidare h a i nmagra fall kronogods och allmänningar SterdGmts '*
--p..p

Styffe, Bidrag 11, s. 63 f.
"Styffe,
Bidrag II, s. 72 ff., jfr U 16, f. 133 v, RA, ovan s. 208 not 4.
"RA1'
2998, 3006, 3012-16, 3016, Styffe, Bidrag I I , s. 6 9 ff.
R41' 3007, 3009, 3015, 3019, dombrev 'O/o 1399, E 15, RA.
attung i Gullbergs harad, som friiidömdes \'reta kloster
Det galler
(Styffe, Bidrag II, s. 65 ff.). Eftersom klostret fick heligila byggriaderila m o t
att betala avrad till Iiäradet, a r denna dom i sak identisk med e n bekräftelse
a v allmanningsinneiiav för Skinriinge liloster, d a r Itlostret fick bellilla gammal
allrnkiinirigsjord som deii innehaft före All~rektstid, meii tillliölls a t t om möjligt
Iletala avgift till häradet. (RAP 3004) Man liar liar fullt medvetet överträtt
den b a k r e tidsgränsen, 1363 (Löniirotli, a. a., G H 1940,
~ s. 181.). Detta ä r inger)
tillfälligbet. Sillvagagiiigssättet kan jämföras med motiveringarna i domarna
rörande krono- och allmaiiningsgods i övrigt. De båda aterstaende domarna
i enligliet med Esbjörn Djälcens klagomal gallde Sviiituila ocli Tambäck, som
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Esbj6rn Djakens ogillade karomal ga11de franast f ~ r e g i v n a
kronoegendomar och allailanningar. H a r möta de stora krar e n p5 Vadstena och Bjalbo fraw respeklire Vadstena och
Skanaaiiige Bilosler l, på Vinas fri-an riddaren Staffan Ulfssons
(tillbakaseende ulv) arvingar samt p5 fiskena i Sved och
Ed, vilka likaledes inneliades av medlemmar aïr det världsliga frälset
Det a r att ~lgarka,att i motiveringarna f6r dessa d o m a r
tic8sgransen 1363 ej vidröres. Den liar icke ansetts Iia betydelse för krono- och allm5nariragsavsöndringar1iaa I stallet
framhavdes betrafftinde Vadstena, atk det var gammalt »riddares och svenners sjalvagap), för Bjailbo att det »var aldrig
lironans gods eller koiiungs uppsalaöd utan var arvdagods)),
för Viiaiis, a t t det varit »sjalivaga och . . . R d s e . . . aar nrminnes havd», f6r Sredfisket att det varit »av i l d e r ut av
Baedei~domenherrarnas sjäIvaga».
RSfsPetinget Baar i de flesta fall gatt fogdens bäromal
emot. Men i en punkt iir det tydligt, att r5fsfehingsliommi~sionen mer eller mindre nödtvunget kommit p& s a m m a Pinje
som Esbjbjrn Djäken, Nar det gallde kronnogods och allmaniiii-mgar, laar m a n icke kunnat direlck firneka kronans ratt att
aterkräva 5Idre avs6ndaingar á n 6363.
Dena motsiittning, sona fl-amtrader i dombrereias formella
kippst5llning 1399 mellan E s b j ~ r nDjakens uppfattning och
de dömaiade myndiglieternas, behöver i övrigt icke apriori
tolkas sasonn bottnande i reella meriiasgsskiljaHitigi~eter~Fogden kunde tiinlras Iia rest ansprak p2 allt i den f6r\lissningeam,
att rättvisa skulle skipas av rafstetinget. En dylik B'cPrklaring
bada dömdes frani privata ägare. (Xtyffe, Bidrag II, s. 67 f., 71.) 3lotiverli1garna
voro endast, a t t egeiidomari~avoro gaiuiilalt Iironogods respektive Iiinilgstreding.
17rågail om föriiiidriiigeii i j o r d ~ i a t u r e i iIig före eller efter 1363, h a r icke vidrtirts. Båda domarna I<ommo efter iilaearetas tid a t t förklaras ogiltiga. Svinturia ar, d å det sederinera omtalas i medeltida kallor, i privata händer (Nordéii, Ostergötlailds jiiri~ålder11, s. 63). Sunnhäclr Ilar i t e r d ö m t s på lagmaiisting
1419 (SD 2706, Styffe, Bidrag II, s. LXIV, not).
RAP 3003, 3012.
V t y f f e , Bidrag II, s. 64 f.
Styffe, Bidrag II, s. i 2 ff., B 15, f. 133 v, B 16, f. 60, RA.
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omöjliggöres dock av den genomgående skarpa formuleringela
i dombreven, att Esbjörn lagt beslag på egendom »med våld
och utan rätt och laga dom», att Pian »hävdat det henne av
till orätt» o. s. v.
En annan uppfattning komaner ocksa till synes i en
notis i Vadstenadiariet rörande he~vudgardenVadstenas bel-iandling. Dar omtalas under den 15 augusti, att drottning
Margareta anlande till klostret tillsammans med rådet »ca
intemcione ut villa Vazstena sub regali tributs fieret et a claustro alienaretur». Men biskoparna och de varldsliga rådsmedleinmarna gings emot drottningen och dömde ghrden till
klostret, sedan de sett handlingarna i malet. Det skedde »In
glacito generali, quod dleibur refstathing~,i narvaro av en
rad namngivna bislsopar och andra radsmedlemmar. Stera
Bengtsson v a d o m h a v a n d e l,
Esbjörn .jiiker-i har kärat p i betydligt mera an vad
rådskommissio~aeni,som bevistade rafstetingen, ville gå med
ps. Vadstenadiariets notis, Esb~Örn Djakens helhetssyn p i
problemet, sådan den framträder i alla hans krav, motsättningen mellan honom och Sten Bengtsson samt de
Ösfgötska dombrevens särdrag med direkta angrepp på fogden iiro fakta, som markera en reell skillnad mellan ståndyunl-t
L erna.
Den problemställning, som uppstår efter granslsningen
av 1399 ars rafst, ä r 1 vad mån Esbjörn Djaliens ocl-i de av
aristokratien behärskade räfstetingeas olika inställnjngar ha
tillatits att paverka den fortsatta utvecklingen. Därmed sammanhanger frågan om drottning Margaretas stallning. Man
har anledning misstanka, att Margaretas hållning animerat
Esbjörn Djäkerm till de 18ngt gående kraven och att Pion
står bakom utsuddandek av den i Nyköpings recess fixerade gransen 1363 betraffande ksono- och allmänningsavsöndringar. B sistnamnda avseende har radsaristokratiei~
fått ge vika.
SRS I:P, s. 112. Jfr T. Höjer, Studier i Vadstena klosters ocli Sirgittiiio r d e n s Iiisloria, s. 157.
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Efter episoden i Vadsteila h a rafstetingen omedelbart
fortsatt Z V5stmanlaaad. Det sista kanda dombrevet fran
Osterg68laiad är daterat den B8 september. Den 6 oktober
började räfstetingen i Västmanland1. Mail kan utga ifriin,
at% sammans5ttningen av rafstetingen bestiinits tander drottningens uppehåll i Ostergötland. Sten Bengtsson upptrader nu
icke längre soam konungsdoanhavande. Som s i d a n fungerar i
stallet en person air liell: annan stormannakrets, Philip Karlsson
(Lama). Deni ende medlemmen av det viirldsliga frfi.Ulse%,
solan
i övrigt nigot så n a r regelbundet nämnes, a r Rar%Magnusson
(örnfot). Hans närvaro skall sammanstallas med, att vid nagra
tillfallew Sven Sten Bengtssons. ocli - jamle vaslerasbiskopeai
- bislrop Tord i Strangrais deltagit i tingerm. Sken Bengtsson
och Piasll Magnusson voro bada Bo Jonssons testamentsesekub r e r , biskop Tord den ende levande bislioglige exeliutorn. De
tre namnda herrarna ha kallats med lieinskap ona att Bo Jonssons godsaffarer i Västmanland k s m m o att spela en stor roll
under rafsten 4,
Mera anmarkniings\rarI. ar däremot, att biskopens fogde
genomgående upptradde som karande pU kronans vagnar.
Omstandiglaeten forde vittna ona att drottnii~gMargareta veannit
biskopen för sina syften. Harmed överensstiimme~.,att i de
summariska listorna från rafstera vid domkyrlrogods i något
fall noterats »under konungs nid». Biskopen has ingetts %rhoppningar ona Gverseende med sin egen domkyrkas gods.
andra sidara a r det ej heller nigon tillfallighei, att riifstear
drabbat Sten ocli Nils Bosson hårt. De tillhörde deal krets,
som rest motstånd a OstergOtland. Hlere tredje brodern, KneiB,
var biskop i Linköping.
Mera i 6vrigt har drottning Margareta förh5lBif sig avvaktande efter motståndet 1399. Nar laon i sl~atetav i400 p5

A

Styffe, Eidrag II, s. 74,
'
Styffe, Bidrag II, s. 102, RAP 3031, 3037.
Styffe, Bidrag II, s. 90, RAII 3028, 3030-33, 3077.
J f r Slyffe, Bidrag II, s. 103, ocli ovan s. 187 If.
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nylt uppehöll sig i Vadstena, n u i samband med alt Erik av
Pommern påbörjade sin Eriksgata, laar rafstefrågan ii11 synes
fatt vila. Under Erilisgatan saft Sten Bengtsson fortfaraiide
ilsag på konungens vagnar1. Men någon rafs& P större omfaltning vittna icke de bevarade dombreveim om. Räfstetingen
av f399 ars typ fös redulitioiaens slutfirande ha stoppats.
Margareta Iiar planerat en fortsattning iineri efter andra linjer.
Den L9 mars 140%erhöll drottningen av paven Bonifacius
IX bland manga andra nådevedermalen apostoPisPt aeaktorisation för atestagande av egeridomar, som l~erövatskronai-i.
Pgven förklarade alla brev, varigenom kurian stadfast sadana
avsöndringar av »bona, possessiones, lerras, prata eibicaiasqhae
consistericia~,för ogiltiga Åtgardeii att utverlia p h l i g l stöd
för redlikbionen a r utan tvivel betingad av erfarenheterna
f r i n år 1399 3. %T1 få ett Grsta beslced om, h u r Margareta
reagerat vid detta tillfille.
Drottraingeils nasta Bangre uppehi11 i Sverige agde r u m
uiider aren 1403-05. Dirvid h a r h o n vistats i Esbjörn DjDjakens
fögderi hela året 140-2 4. kinder uppehallet Iiar gods"rvarv
stått P förgrunden för Margaretas intresse. Hon la?. e n narnnd
tilldoma Iiroiian Ringstaholm fran Bo Jonssons arvingar5Geilom Iröp förrrarvade hon Criysllolm fran Hinut Bosson och
hans syster 6. Drottniilgen b a r ocksa p5 aiiuat satt intresserat
sig för att öka Itronans godsbestånd.
ELt resultat av uppehållet i OstergötBarid blev iiarnligen~
order till haradshövdingariisi dar 1 rafstefrågan. Dessa order
iiro icke bevarade; m e n deras iilnehall frarngar a v haradshövdingarnas åfgarder i anledning a v dem. Den f 3 m a r s
1405 hade hiradshövdingen i Aska hasad, Sten Lalasson,
laållit ting. Den motlveririg h a n angav B-iairtill var, att h a n
erhallit drottning ?vaargaretas öppiia brev med befallninig att
-

-p-

*
G

SI) 15, 23.
SD 2864.
G. Carlssoii, a. a., s. 128.
SRS 1:1, s . 116, SD 411, 421, 502-06.
SD 421.
S D 450-51.
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med 12 m ä n i häradet rannsaka efter sadant skatte- och
lironogods, sonia var reducibelt men fortfarande Icke reducerat.
Hari slieille sedan redogöra darför infcir Esbj6rn Djäkenl,
Verbalt Iielt likalydande referat av droitnlngens order inga
i brev, aikfiirdade av h5radslrnöa~dingaramai Akerbo och Meninarning ett par veckor senare s a m t a v annderP2iradsh6vdingen
i Björliekiiid 1409 3.
I den mSn man i forskningen %s%avseende vid dessa
av liaradsliövdingarna på Ifargasetas order u t h r d a d e brev,
ha de tollials s o m e n retriitt fri-an drottniimgens sida i i n f ~ r
~nissnöjetmed rafsteim" D ~ e i a atolkning an. icke möjlig. De
ifragavarande breven 5ro definitiva dombrev, som f r i n det
datum, d e batfirdats, till krono och skatte aterdöni~tmangder
av gods bAde fi5n kyrkliga institutioner och enskilda personer j.
De inlevererades till EsbjGrn Djiiken och siindes av hoaaom
vidare till DanimarIi såsom sliatgiltiga åtliomstakter. Breven
ha alla traderats i. daniska arkiv. 1 enlighet med haradsdornarna laar fogden omedelbart hebaiidlal godsen som Baroiao
eller skatte.

'

SD 554: »,Epter tliet liogliboreii forstinna inin iiatliuglia frwa drotning Xlargliret Iiafuer mic til screpuit oc bidliih i sino opno brefiie, a t j a c n ~ e t l i
tolf sk:~liliom ~ n a n i i o maf heratzhomen scal rantzsalia oc rnetli s1i:elorn wtleta
tlie scatta jordli, Irroilo gotz oc bsnder, som lironaii rzet til Iiafuer oc ey ser
a.n hornen fore dom i forscrefiio Ii:cradlie, a t Iiroriaii finge tliet igen m e t h r:ct,
oc a t jac oc 1i:~ratzbone scoloin thet vpsporia, wisa oc Ii:cnna fogliot Esbysrni
1)y:ekn redlie vppa gnra, som \vi \riliom fore Giitlti aiilswara oc Iia.rscapeno
b e k ~ i i d ewara.»
V D 569, 570.
SI1 1201.
"Drottningen
b a r tydligen ej velat ytterligare uppreta stiimriingen
iiiorn det redan oroliga östgötastiftet genoin a t t iiii tillimpa redaktionsbestami~ieBseriia i Ilela deras omfattning. I stallet liar Iion förberett kominande i t garder: åtmiristone i ett p a r fall liar lion uppdragit i t Iiiiradsliöadiiigariia a t t
iiioin sina liarad förteckna sådana gods, som borde i t e r g i under kronan, ocli
liimiia Eshjörn 1)jalien meddelande Iiarom.» (Briliotli, a. a., s. 301).
Formeln lyder: ntlig jac for:de Sten Lalason 11:eradzlinftliinge domer tliet
r z t o m :eghandom til Ii~variom,icpter tliy som f0r screfuit staiider, hcerskapeno
o c for:da h:cnii,r fogliota Lher scat oc tliiaeiiist af gura zepter t1i:~nna dagli
a lirononiaa \\.:Egna ~ r i d l i e rsina tlire marla fore Piaeradzliuftl:i~:gai~s doms.
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Den åtgärd från drottning Margaretas sida, som framtrader P ordern till Inaradshövdingarna, betecknar en omläggning
av rediilitioiispolitiken i ytterligt radilial riktning. Gentemot
de i396 planerade kungsdomarna på rafsteting, avliunnade
under medveslian av representanter för andlig och vär%dsllg
aristokrati, ställdes n u domar, avgivna endast av haradshövding och Baäradsnarnnd. Ordern utgör drottningens och Esbjörn Djakens svar på rådets Inblandning av 1399.
Genom omläggningen h a r östgötafogden fait mycket fria
hailder 1 sina rafsteåtgarder. Hämriingarna från liungsdomhavanden och andra pi rafstetinget medverkande krafter vorcp
försvunna. Utvecklingen hade lett fram till de%paradoxala
Iägef, att kronans intressen baltre Biuilde göra sig gallande
p5 häradstingen an på de kungliga rafsteiingen. Eftersom
Esbjörn Djalaen var eller blev häradshövding i fem härader,
Banlieliind, Valkebo, Hanarnarkiiid, Björ1iel;ind oeli Vista1,
och där utsåg namnden, var käranden pU kronans vagnar
ocli domaren i realiteten samma person. Men därtill liom,
att det var mycket lättare för en skrupelfri fogde att övertyga
ett häradsting än ett rsfsteting av typ 1399 om det rattmatiga i ansprålien 2 o
Margaretas åtgarder 1404-05 och den fria ställnirig, de
gåvo Esbjörn Djalren, utgöra föriitsattiiingen för den serie
indragningar, som iiu agde rum. Fogden kunde utan hiimningar förverkliga tidigare Iiysta intentioner. Genom de beGillingstam, a. a., s. 54 not 37.
Man k a n nämligen icke fatta de ovan diskuterade Iiiradsdornbreven
så, a t t häradshövdingarna själva på egen Iiaiid företagit de rannsaliningaii, som
lett till a t t rader a v gods och jordlotter döints till skatte ocli krono. Det $1ingen tillfälligliet, att dombreven friii de till varandra gransande häraderna
Åkerbo och Jlemming äro daterade dagar efter varandra. Därined skall samrnanställas, a t t alla de fyra bevarade dornbreven äro in i detalj verbalt lika. Förklaringen m i s t e vara, a t t de satts tipp centralt av ~iågoiir-epreseritaiit för fogden.
Med e n sådaii förlilaring Överensstämmer, a t t dombrevet för Alterho h a r
dateringsformeln jämte namnet p i den sist nämnde beseglaren, Nils Verneliasson (kluven sköld), skrivet med a n n a t bläck och annian %land511 brevet i
övrigt. Datum för tinget liar icke varit definitivt, då texten utskrevs. Denna
h a r förelegat före tingsmötet.
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varade dombreven av a r 6405 indrogos satesgasdarna "kana
i Alierbo och Grerisliolmen i lfeminlngs härad med underliggande egendomar, bada som kungstredingar. hiotala skog
med alla dess nybyggen - ett 40-ta%- Grklarades "r allmanning. Aret dessföriniaan hade gården Grinneby under
iiiflytande av Margarelas Iiållrnli~g "rlilarats för gammalt
kronol. År P409 dönades Qörkekinds härads skargaad till
Iiungstreding '.
Indragiiingarna, som fortsatte frala-n till Mai-garetas död,
lia haft större omfattning 5ra de lit1 bevarade dombreven
vittna om. Man far en Gsestallnin~gdarom genom Bbergångsdomarna till kronan 1413-14 efter Margaretas d6d och Esbjeirn
Djiikens fall. I dessas ordval iterspeglas tanderstundom direkt
de förenklade redulitiionsmetoder, som n u tillampals. De%
talades o m att en Esbjörns ~?joïdaskrift»,som tipptog ett
lieanman såsom skatte, lastes upp p&tinget 3, att fogden )>hade
tillskrivit kronan P Sverige f6r &ungstreding» en egendom 47
att han »det hade skriva $Atit i jordabrevet "r danaarv))
eller att han dragit in egendomen »olagligen och utall ratt
och laga dom))
De egendomar, som Esbjörn sades ha dragit in »utan
ratt och laga dom», lia i stor utstracliming tidigare aaamnts
i samband med redogörelsen "r hails intentioner 7. Indragningarna drabbade kinköpiilgs domkyrka s, Vadstena kloster "
och andra klosterstiRelser lo. Men ej heller medlemmar av det
varldsliga frälset ha skonats. Sarskilt hårt drabbades ankan
Katarina Gilikinsdotter, som förlorade Jonsberg och VAnga i
Ostliind med underliggande egenidomar. Det skedde htminNedan s. 221 ff.
SD 1201.
SI) 1803.
SD 1830.
V D 1842.
G SI> 1791.
Ovan s . 204 ff.
R SD 1830, jfr 1261, 1842, 1844.
SD 1791, 1894, 1897, dsriliielms dipl. IX:P942, MA.
lo Slriiiii~inge:SD 1845. Vreta: SD 1846, 1847, 1848. Riseberga: SPI 1985.
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stone betraEailde Joaasberg urader mstiveringern gammal allnaänning < H%Bungstredingentatalidgades vid Braviken genom
Brånas' reducering 2.
I vissa fall har Esbjörn Djäken begagnial sin ökade malits f a l l n i ~ ~till
g att 5ndra de domar av 43'39, som gatt kronan
emot, iirots att i ararje fall Margaretas order till h5radshöudingarna @Blde rannsakan efter egendomar, som annu icke
kommit »för dom», Ar 8399 hade räfstetinget tillidömt Bengt
Stenssons hustru en gård i Ed, Skarslads sockeri, med fiske d
i n darstades, som Esbjörn »kant dar vider för kronogods och
havdat det henne av till oratta» 3. B482 d6mde iaimderliaradshövdingen i Vista - Esb,jörai Djgken var sjal7 harads%~övdlng
- ktangsdomen av I399 ogiltig. Förhålla~idenareglerades till
laronans f i r m a n betraffande fisket *.
H det dombrev 8399, dar garden Vadstena mot fogdens
karomal tilldömdes Iilostret, namndes sasom underliggaride
egendom »averban» i Motala 5. Bland de egendomar, som
Esbjörra förB-ia%BPtVadstena kloster, o n ~ t a l a sB414 »f8rst s ~ i n d e t
i Motala, vilket halvt haver av $Ider legat naed konungsaverkan under ktangsgsrden i Vadstena, sonn nu a r klostret.. . och
halvt gav det PtPostret fru Kristina av Fågelvili~ Klostret
hade vidare imder rafsten 4399 fatt stadfast sin besittningsratt
till »Magnusamark» i Lysings harad under motiveringen att
det var gammalt fralse 7. Donationsbrearet av a r 1387, som
visade jordimattiren, var till hands '. Icke desto mindre har
Ogden mot den tidigare domen lagt beslag p i egendomeai.
A r I414 tilldömdes nämligen klostret i n y o »Magnusannarli,
gammalt frälse», som Esbiörn Djaliera »oPagBigen klostret titan
dom och rakt avvällat hade)) gSD 1799, 1833. Se vidare nedan s. 236 ff.
1830.
Dombrev 1 0 / ~ 1399, B 16, f. BO, RA. Jfi- ovan s 213.
SD 1548.
RAP 3003.
V o m b r e v ' 1 2 1414, 6rn1ijelms dipl. IX:1242, RA.
RAP 3015.
"AP
2338.
"D
1898.
"1)

"
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Under rafsten 1399 liade Vadstena loloster tilldömts »aven.lian)) på gardar B Atleby och Bromma i Motala soclien samt
alla sina anidra byggnader, som Iågo p5 Aska harads aiilmanning, gi~et\ric mot att erlagga avgift till hiimdet. l. Saarmrna
e g e n d o n ~ a r idömdes angro bill klostret 1414 »siadeliga vider
bliva den stund del ratf gör haradet a v jorden elter ty lagboke11 utvisar)) Till sli;PPlnad från de arrmder rafsten I399
fillampade principerila, vilka inneburo, att innehavare av
nybyggen på haradsallmanningar fiimgo behalla sina egendomar
och endast betala avgift till l-iiiradet, h a r Esbjörn Djiili~en
fråritagit denn egendomarna. S5 h a r ave11 skett - s i Bangt
naaterialet tillåler Pnbliel~ar-- med de mangcp nybyggena p5
Motala skog, vilka 1405 dömdes sasom kunigstredingar s c h
haradsallmanningar 3 ,
Drottning hlargaretas eippehalil i $stergotland P401 h a r
för reduktionen i detta Bandskap betytt, att den kunnat genlonif i r a s på ett betydligt efiektivare satt an tidigare, Orsaken
till förandringeil ar, att de tidigare motverkanide krafterna
åsidosatls. Deai pavliga bullan var agnad att tysta kyrk$lg
opposition. Rafstetingen forbigingos. Den enda iiistans, som
namnes vid fogdens sida, a r haradsnamnden, Det a r ej sakert,
att enas denna alltid tratt i funktion. Men att den i alla BaaindeHser
icke utgjort någon effektiv nsotvlkt, janiförbar med rafstetingen
av 1390, ar be\risligk redara genom manmgdeii av Bionstaterbara
indragniilgas. Annu klarare blir detta, o m m a n v i n d e r sig till de
metoder, som Iiommit till anvandning I samband med att dornarna avktnnnats. Ibland a r det möjligt att iaktta dem.

Bland de fran LinPiGpings domkyrka av EslbJörn Djakeii
reducerade egei~domarsia var, såsom namnmts, Griwneby i
Björkeliinds Inarad
IIaedukfionen h a r gått i veakst5lligliiet,

"

RAP 3015. J f r ovan s. 226 ff.
Doinbrev '/s 1414, Oriiliielins dipl. IX: 1255, E 60, f. 188, RA.
"fr
de i SI) 534 bland a~ilaggiiingarpå allmaniiiiig iiamiida Djurkalla,
Fiöberga ocli Duvedal med Sr> 1896, 1900.
Ovan s. 219.
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trots att de aniiu bevarade originalurkunderila visade biide
att gården kommit 1 domkyrlians besittning före Albrekfs
tronbestigning ocli att deni var fralse vid tiden för donationen.
Varifrån ha bevisen haramtals?
Grundvalen f6r indragilingen utgjorde ett vittnesiiltyg
av byfogde, borgmastare och rådman i SQderliöping 1404, att
haradshovdingen i Bjorkekind, Joar Biisl, jamte en naningiven 8-niannanamnid från häradet inför dem vittnat, att
Grinneby med tillagor »varit av Blder gammalt konungs uppsalaod)). \Tittilesmåle%hade avgivits i närvaro av biskop Jakob
i Bergen, den framste medlemmen B drottningens följe ilander
hennes uppehåll i laiidet ))och aildsa flera gode män» 3.
Man har vid detta tillfälle icke iakttagit besfarmimelserna
o m 12-raianr-ianamnd,sadana de tillampats P haradsdombreven
av 1405. Vittnesinlyget har likval ansetts iifg8ra en tillrackHig
grundval E r indragning. Grinneby har varit reducerat någon
tid f6re den 19 november 1404, då en representant för Linköpings domliapitel klagade över atgarden in%r drottning
Margareta under hennes uppebiill i JCenköpPng 4. P<lagoma%en
hade ingeii effekt. Vittnesintyget från Sodesköping fördes till
Danmark såsom för kronan fullgiltig åtkornstalit på Grinneby.
Men Linköpirigskapitlet has icke slagit sig till ro med
förlusten av Grinneby. En resning i målet har förberetts
på det sittet, att kapitelrepresentanter vant sig ta11 en efter
en av medlemmarala 1 den nämnd, som 1404 vittnade, att
Grinneby var ganimalt Uppsala öd. Sex av vittnena %lapå
det sättet formåtts till nya, under ed avgivna vittnesmål.
Dessa föreligga B vidimation i en den 25 mars 1443 daterad,
Jfr SD 1376: »då jag häradsliövdiiig var». Först å r 1410 Iran Esbjörn
Djaken visas vara häradsliövcling i Björlreliind.
Z Om bisliop Jakob Iiniidsen se nedan s. 243.
SD 406. Namnen i den defekta urlrnncien kunna fullständigt suppleras med tillhjälp av dc i det föUande citerade akterna.
* Perg. br. 2 5 / 3 1413, RA. Om urkunden se vidare nedan. Det i brevet
angivna datum för lilagom5len inför Margareta i Jönköping »in crastino octavarnm htartini», 19/1i, kan jamföras med a t t drottningen och kung Erik
utfärdat brev i staden "/1i-18/ii (SD 502-04).
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av domprosten Lars och baiatorn Martin i Linköpilag samnaaiasl\-ïiveil redogörelse Gr liela h5ndelseförloppet '.
Det i tiden första av de nya arittnesmalen 51- avgivet av
H e m i ~ a i i ~ Ryds
g
i november 14CBCI. Denne h a r raii omtalat,
alt »herr Sigmund i Qariiinieby))i det testamente, sona han Biit
göra, nar h a n låg p& sitt yttersta, gav garden till kinkópings
domkyrka. Det hade skett p5 delm tiden, d5 Magnus Eriksson
var omyndig och Karl var bisliop B stiftet. Henarning f6rklarade, att laan vid tiden for testanientets Bi%%%\-omst
var sa
gammal, »det Blan gjorde d a ratt for sin fader biide p5 tinget
och stamman, för ty att h a n var gammal och oför». Sedan
hade emellertid Magnus Erilrssons fogde, Nils Pngevaldsson,
komrnit ocli kants vid allt Uppsala 6d P Ostergötland, oeHi
d5 Iiade hara iiven »hindrat» Gri~ineby.Men niir kung Magneas
och radet l\-ommit %i11BriisBeriis och »besport sanningen» om
egendomen, iick domkyrlran belailla den. »Itena sade den
s a m m e Hernming Ryds och svor, det aldrig var Grinneby
koiiinngs eippsalaöd i hans livsdagar och aldrig h6rde laan
att det samnia Grinneby var konungs uppsalaöd "rr a n den
saniiile herr Nils Irigevaldsssri hade gjort den s a m m a f6'ida-e~ i a m l i d aviderliiiini~oiia».
Den springande punkten for Hernming Ryds' vittnesmil
840-1 liar varit kunslrapen o m akt Grinneby belagts med kvarstad sasom Itrono pi Magnus Erikssons tid. Nti h a r h a n av
liniköpingskaniker~aa presenterals Sigmiind EreiagisBessons i
original bevarade testamente av 5 r 1319 Genast h a r han
varit f,?rdig att tala om, alt han p5 förhand karade till detta
oclrs5 scla att h a n var vuseri p% den tiden, d i det korn till.
Vore detta rlilitigt, skulle det inneburit, att Hemminig ar 1409
varit omkrilig 880 å r gaia-inial. Men raar h a n s i samtidigt
pastod, alt h a n var 26 ar vid tideia för digerdöden, rakade
han in P era molsage%se,s o m iivm linliöpingsliani1ieana rea~ ~
redogörelsen h a r -- tydgerat inför. H d e sammanfattalade
ligen f6r att visa ovederlnaftigheten i Hemarmiiilg Ryds' uttal-i Perg. hr. 2 5 / 3 i413.
Brevet Iiar forl~igattsi SD.
Iiiiiivisat till det vid n r 1214 och 1377.
1)s 2217, 2403.

Xleii utgivaren lias

16
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anden - tillagts: »och efter ty herr Sigmunds brev utvisa, då
var den samnae Hemmang ofödd ä n fem år efter herr Sigmunds död» l.
Vittnesmålet av å r 1409 visar, laur m a n med lämpliga
medel kunnat få ett vittne att »minnas» ungefär vad soin
helst. Vidare har det för EsbjBrn Djäken 1404 tydligtvis rackt
att genom vittnesmål f& fastslaget, att egendomen någon gång
varit krono, for att motivera en indragning. Att Hemminmg
Ryds ar den förste, som blir utsatt för linliöpingslianikerrmas
aktion, a r å andra sidan ingen tillfällighet. P i hans vittnesmal hade narnligen de andra harigts upp 1404.
De ovriga vittnena fran 1404, som Ixilämnade skriftliga
vittnesmål till linköpingskapitlet, voro Joar Biis, Jöns i Siby
och Inge i Plävaniis. Det skedde 1411, sedaii de fått kallelse
att infinna sig i Linköping men ursaktat sig med hög 5Ider
s c h sjukdom. Joar Biis, haradsliövdingen P niimnden av 1404,
f6rkllarade endast, att Iian intet visste om Grinneby »annorledes an s i som Hemming Ryds sade och vittnade för namnden». De bada övriga meddelade kort, »det vi aldrig annat
visste utan det förenimnda gods Grinraeby Iiaver hört domkyrkan till . . . av gammal ålder».
Mera detaljerade iino vittnesmalen från de tvenne peïsoner, som hörsannmade liallelsen och inflinno sig i Linköping
8411, Nils i Ljunga och Svennung i Vallby, avgivna inför e n
församling av priister och borgare.
Nils i Ljunga omtalade, att han f6r omliring fena å r sedan
- Bian limar rnissmiilt sig på ett Sr - tillsammans med flera
andra kallats till Ringstaholm. På aftoneii hade de beordrats
upp på slottet, dar biskop Jakob av Bergen, som Nils trott
vara hans egen biskop, tagit elnot dem. Biskop Jakob hade
frågat dem, oni-n Grinneby tillhörde domkyrkan eller kronan.
Nils hade svasal, att det %illhördebiskopen ocli hans layrka.
Han hade da tillrättavisats av Jakob, som pekat på en annan
person och sagt: »du sliall siisa som lian sager, s c h densamme sade sig intet dar av veta utan som jag nu sagt haver
p
.

Jfr SD I I , s. 227, not P.
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utan s5 mycket han sade sig hGrt hava av Joar Bils och Hemnining Ryds och deras ord hade jag icke hört ocla de vors diir
d& icke nar». Nils i Ljunga ocla de andra blevo sedan kallade
till Söderköping - uppenbarligen i samband nied att dera
bevarade urlturiderx av l404 kom till. Dair upprepades scenen
fran Ringstaholm, endast med den sliilHnaden att Esbjörn
Iljalien nu upptradde vid biskop Jakobs sida, Berattelsen
slutar med en f6rsilsraia: »och Bclie svor jag och icke var
jag upps rådstugan i Söderköping)).
H allt vasentligt C8verensst~mnia~~de
med Nils' a r det
sista vittnesmalet, Svelanungs i VaElby. Aveim enligt Bianas berittelse hade biskop Jakob ensam haft hand om "rhsret p i
Ringstaholm. Men han omtalar ánnu eix färd Itall slottet, d i
både Jakob och Esbj6rn upptratt. Besöket P Söderköping
sliildras mera konkret av Svennung a n av Nils. B a n %rnekar icke, att han varit p5 ridstugan och vittnat, Han ocli
de ibvriga vittnena hade a t t vanta i staden i tvenne dagar,
»medan Esbjörn lat visa efter en ganimal man, som hette
Hemming Ryds, d & han korn, d a sade han fBr kliskop Jakob,
Esbjörw, borgmastarna, radmannen och f6r oss, som dit vor0
tangade, att han visste det, att det IAg tinder konungs kronan.
Upp5 den tid hade åt han och drack och Pig dar om natten)).
Man kan icke lagga de av link8pingskanilierama hopsamlade berättelserna till grund för en objektiv skildring av
vad som iigt r u m 1404. Många osikeïhelsrrioment finnas.
Biitlnesnaålen Iia fran2suggererats av Bin%iöpingskanikern:~~
De
ha dess~~tom
skrivits ner av dem, vilket icke bidragit alt
mildra formen. Å andra sidan ha vittnena varit mana om
att reiltv5 sig f r i n beslcyllraingen, att de verkligen vittnat fe1
1404. B den man dessa synpunkter spelat in, f5 beraitdelserna
Iamnas at sitt varde. Men vad som aterstar a r mer a n tillrackligt Gr bestanada slutsatser.
I<aBBelserna tP11 Wi~agstalaolmoch SöderBiBping vittna om
en hänsynslös energi fran de personers sida, som fbirde Bironans talan. Esbjörn Djalieai star har icke ensam. Vid laans
sida upptrider aktivt bisltop Jakob av Bergen. Hans narvaro
orniairmaner; Peke endast B de senare vittnesm51en ulari ocksa
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i det i Söderköping utfardade brevet. Den roll, laan spelat i
sainmanhanget, a r höjd över tvivel.
Waiilnden av å r 1404 avgav ett felalrtigf viltnesmAl, o m
brevet ratt återger vad som $61. r u m p5 Söderköpings rådstuga. Dess vittnesniål da, jämfört med de senare berittelserna, visar, att en nämnd med denna sammansattning var
ett viljelöst redskap i handerna p5 en maktl-iavare. B det
sammanlaanget framträder oclisa ett för den medeltida namnden utnaarkande och vallsekaral drag. De olilia medlemmarnas P nainndeni vittnesmål grundar sig icke på egen kunskap. Vitlnesm5let innebar endasf, att deltagarna hyst tilltro
till vad en person, P detta fall Hemming Ryds, sagt. Att det
var en fullt försvarlig ståndpunltt, framgir därav, att vltlaaena
1409-81 föllo tillbalta p5 denna förlilaring till sil%tidigare
ståndpunktstagande.
Grinnehyaffaren dexnonstrerar vad overgången från rafsteting till haradsting eller andra fornier av rannsakriingar
i praktiken betytt. Den demonstrerar också de tillämpade
metoderna.
Räfsten Biar sannolikt gett upphov aven till ett annat
urkundsmaterial, ett material, som till slrillnad fran det om
Grinrieby uppmarlrsammats av forsliningen men diskuterats i
andra sainmanliang än drottning Margaretas räfst,

IE en numera klassisk undersökning laar C. G. Styffe
påvisat, att er1 serie brev, inalles fem, med uppgivna dateringar från 1"LO- och 1300-talen äro senare f6rfalsBningar.
Dessa förfalskningar synas alla h a verlistiillts p5 det saltet,
att på urspr~angligeraSlita brev texten raderats ut och ersatts
ined ny text. Namnen på de akta brevens utfärdare h a darvid bibebållits och de vidhängande sigillen aro följaktligein
akta. Formoaligen ha aven de ursprelngliga data hibehållits l.
C. G. StyfFeFe,
Framstall~iingaf de s i Iiallade Gruiidregalernas uppkomst,
X'itterliets-, laistorie- och antikvitetsakademiens handlingar 24 (1864),), s. 300 ff.
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Riktigheten av StyEes uppfatiniing i' 51;thetsfragan a r uppenbar ocla Iias aldrig bestritts l.
Ett av de av Sly& behandlade breven, det med dateringen
»upp$ tredje aret efter sfora döden» samt med kc~nungariin
Magii~as Eriksson och H51iaia Magniassoni sisom fGregivr-ia
entfardase a r skrivet med en frfin de övriga fyra breveii
mycket avvikande hand. Det har ocksi i f6rhallande till
dessa rakt motsatt tendens och traderingshistoria. Brevet
skall darför tills vidare liimnas 5 sido 3.
Aldst av de övriga ifraga om dateringen ar ett av Magnus
Ladulås den 28 juni 1288 utfardat brev 4. P<on-huaigena.f6rBSnade
till riddaren, »diketo et fideli nostro)), Knut Matsson Q i r d e r i
T~aima,Ryslads socken, Akerbo Iiiirad, med a11a 1 brevet speeifacerade %iB%agor,
däribland forn8 och fisl~erm.i hfotala. FörPiisaingeii gajordes 13% behaglig tid under formeln »ad tempus,
quo gracia nostra exigerit~sasoni belöning f6r tjiinst. Brearel
uppger sig vara och 5s f ~ r s e t tmed P;onkiiigens ad-causassigill. Det a r enda gången ett sadant ar belagt tirmder Magnus
H,adul;s. Men det har antagits vara akta 6.
r J f r S. Tiiiiberg, Stora Iiopparbergets Iiistoria 1, s. FS K, H. Fleet\\.aod,
Alagiius 1,adulis' lirona, HT 1922, s. 201 E. Däremot Iiar Styffes undersöliniiig icke alltid uppmarksainmats. S i a r ananirlriiiiigsrart nog ej fallet med
der1 reviderade upplagari av C. G. Styffe, Slraiidiiiaviein u n d e r unioiistiden, s .
254, angaende Tulla i Kystads socken. s i s o m e t t anilat exempel Iian iiämiias
A. Xordkri, Ostergötlaiids järiialder II, s. 171.
"r.
Styffe, Cruiidregalen, bil. 10.
"e
iiedaii s. 237 ff.
" Tr. DS 2337-38.
E n I i ~ i i i thlaissoii, riddare och lagman i Närke, Imar levat p å hlagiins
Ladulas' tid (DS 748, 767 etc.). Det i s d i r f ö r saainolilrt a t t deiiiles narni1
Eöreliorninit i caet S i t a brevet.
VH.
Flcetwood, a. a., HT 1922, passiin. Däremot Ilar Fleetwood felbed ö m t brevets iiinehåll, iiär Iian liaraliteriserar d e t t a sisoan slrnnglig bel<riftelse
p5 eiisltild persons besittriingsrätt till viss egendom)) ocli anser a t t Ilrevet iir
a v sidaii beslaaffeiiliet, a t t ad-causas-sigill horde aiiväildas, o m sådant Saiiiis.
Brevet ä r ett förliiriiiigshrev, oeli det torde icke vara möjligt a t t anföra iiågot
exempel p i ett sådaiit, dar ad-causas-sigill iaornmit till alivändiiing. Deilila
onistaiidigliet s t y r k e r Fleeln'oods liuviidtes, a t t sigillet Sr klita. ilaii h a r vid
iörfalslriiiiigeii haft tillgång till e t t dombrev m e d ad-cailsas-sigill ocim måst
bihehaila detta, eliuru dess anvandiiiiig stred mot det nya brevets inneliill.
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Magnus Ladulås' forlaningsbrev p; 'Funa f6religgeu iiven
i en förfalskad vidimatio~i,daterad Vaniga den 18 juIi 1322 l.
Den a r utstalld av svenska ridsmedlen~maroch 60rsedd med
eitstallarnas akta sigill.
Det tredje falska brevet i sviten anger sig vara utfardat
i Talge av laertig Erik Magnusson den G maj 6317 ? Orsaken
till dess tillkomst uppges vara karomål av allmogen i Ostkirids harad, sonm klagat Qver att frälseman lade beslag p&
~Bryttaemarliinamed hennes tillhörning, vara och kronans
allmänningar både iiordan och sunnan Bråvilien, öar, holmar
och skar i Husaby soelien, Jonisberg)) med alla darunder
liggande, i brevet uppräknade egendomar. Hertig Erik dömde
i närvaro av drotsen Mats Kettilmundsson och andra storman egendomarna med allt vad dartill hörde med öar, ho%mar och slcar, »till kronan evininerllgen att bliva)).
Med detta brev liar den sista av StyEe konstaterade
förfalskningen ett rnycIret nara sammanhang. Den anger sig
vara utfärdad av konung Erik Magnibasson den 26 februari
1358 1 Skallvik 3.
den skall Iia tillliommit efter karoanål av allmogen i Ostlcind. Allmogen hade klagat över, att
man ))hindrade» den från »våra och kronalms allmanningar,
som ar Brytiamarkin och andra flere sunnan och nordan
Bråviken i Husaby socken och Jonsberg)) och flera gods, som
uppralinades i hertig Eriks brev. Konungen hade erfarit, att
»de allmanningar aldrig k s m m o med ratt eller laga Eing från
lcronan i vår kare herre och faders konilng Magnus' dagar».
Han dömde dem darf6r åter såsom allminiling.
Förll5ningsbrevet på Tuna ocli vidlmatioi-ien av delta av
Ar 1322 äro skrivna p& latin och av samma hand. Breven
ailgaende Ostkinds haradsallmanning, speciellt Jonsberg, av
1317 och P358 iiro skrivna på svenska, ocli likaledes av en
Iiand. Det erbjuder daremot sviriglieter att paleografislit
jamföra de bada latinska och de båda svenska breven med

m ven

l

DS 2337-38.
DS 210fi.
Tr. Styffe, a. a., bil. S.
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varandra. Men s& l5wgt detta låter sig göras - exempelvis
betraffande egennarnilen - synes intet avgörande skii1 tala
mot, att alla breyen skrivits av sanima hand l,
----l Till de av Styffe dislruterade breven slrall möjligeii laggas j-tterlirare
ett: Magnus Eriltssoiis förlaningshrev till e n Jolian r\ndersson, kallad Jul, daterat Söderköping @/a 1332 (DS 2940). Förläningen gallde »boria iiostra et corone
iii villa ecclesie Harglr iii proviiicia Akirbo situata)). Om m a n jamför detta brev
med de brev, som vid samma tid utfardats a v hlagnus Eriksson, äro d e paleografislca olililieter~iafrapperande. Ovriga brev under årcn 1331-33 förete inhördes
så stora liklieter, a t t de måste Iia utslcrivits av personer, tillhörande samma
skrivarslrola (DS 2875, 2922, 2947, 3001). Brevet av "/s a r slirivet av e n markb a r t yngre Iiand. Dartill lrommer, a t t pergamentet a r s & t u n t , a t t vi kunria
Ila a t t göra med c11 palimpsest iiveii i detta fall. Till dessa yttre kriterier
lcoinina vissa inneliållsm2ssiga. Magnus Eriksson h a r i brevet tillagts titeln
»Scanie r e m . Ave11 om det iclre %r orimligt, a t t Iionungen anitagit denna titel
efter mötet i Kalmar med upproriska sliiiliiigar i j ~ a n i1332 (ST 216), förefaller
det sarinolilit, a l t föraiiciriiigen .Pitt arist5 till uppgörelsen med Iiolsteinariia i
november samma år. (ST 218, DD 2 KS: 404. J f r SS?' 220.) Förlaliinig~mottagare11~
av koilungen beiiimnd ~clilectusfamiliaris iioster e t iidelis)), a r saainolilit identisk med eii person, som figiirer:ir 1 den falslia hrevsviten (nedan, s. 239 not l).
Slutligen a r f6rlariiiigsformelii »ad tempus, quo gracia nostra exigerit)) icke belagd
i sveinska 1200- ocli 1300-talsbrev. Den liominer daremot in i samband med
unionen i den motsvarande svenslra formelai »slya l z n g e war iiadla til sigher»
(t. ex. hioll>ecli-Petersen, Udvalg 72, " / l o 1400, SI) 1939, 17/4 1414).
E t t undantag från den sistnämnda regeln finnes. Men detta undantag
utgöres av hfagiius Ladnlås' falska hrev '"G 1288. Även e t t aiiilat sammanhang
mellan detta brev och hlagiius Erilissons a v å r 1 3 3 2 k a n lioiistateras. Detta
sistnarniida liar anda sedan medeltiden tillliört samma saiilling som de fyra
ovan dislruterade, sisorn falslia konstaterade iirkiinderna (iiedan s. 233). Overeiisst5rnmelseriia mellan Magnus Ladulis' ocli Magniis Erilrssoi~sbrev ä r o vidare
forinellt s i stora, a t t man maste anta antingen a t t de utslirivits p5 en g5ng
eller a t t det senare utgjort förlaga för det förra. Detta ave11 med haiisyn till
de fasta formler, efter villia tidens urkunder utslirevos:

'/s

1332

AIagiiiis Dei gracia rex Smecie, Sorn-egie e t Skaiiie. Omnibiis presens script u m cernentibiis saliitern iii domino
sernpiteriiam. Notiim facimiis quod dilecto familiari nostro e t fideli Joiianiii
Andresson dicto Jml, ex speciali gracia
boila rnostra e t corone i11 villa ecclesie
Kargli jn prouiiicia Akirho situata c u m

''/C

1288

Alagnl~sDei gracia sweuorum gotosiimque r e s viiiuersis presentes litteras
inspecturis. Salutcm in Domiiio sempiternam. Notum facimiis, quod dilecto
e t fideli nostro Domino Iiaiiuto hfathei
filio, militi, ex speciali gracia predla
nostr:tetcoroneparochieRytzstadaprouincie Alierbo situata, vulgariter dicta
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Tidpunliten och situationen, d5 de av Styffe Iionstaterade
förfalskniilgarna kommit till, har icke narrilre disliuterafs.
Styffe var av den meningen, att de hade samme ~ipphovsman
som det bekanta HelgeandshoImsn~öBetsbeslut, Palne Eribsson Rosenstråle. De skiille I-iiirröra fr5n 1500-talets slut. Anledningen till denna misstanke var, att tvenne av de egendornar, som beroras av de falska dokiarnienteil, gårdarna T u ~ i a
och Jonsberg, skulle h a varit i slakten Rosenstïiiles ägo. »Huravida ban själv fabricerat de faisliri dokumen-terna om Ostliinds
och Alierbo I-närads allmanningsjord, kan val icke med säkerhet utredas; men emedan hans egendomar, Jonsberg och Tuna,
dari p i ett sa frariastaende satt förekomma, är det d't ~ i ~ i ~ n s f o n e
sannolikt)) l.
Styffe har icke gatt in på fragan, huruvida breven av
paleografiska sk51 Iiuiina h a liommit till s5 sent som vid 1500talets slut. I den punkten framhåller haii endast, att »vad
som vid graiasliniingei~av dessa brev genast faller i ögoneil,
ar handstilens beskaffenliet, vilken i original och vldinmalionn
5r liliadan, men daremot mycliet skiljer sig fran stileii i
verliliga urliunder från slutet av 13:de och börjail av f4:de
seklet» 2.
omnibus attiiienciis e t adiacenciis aniiuimiis et coiicedirnus pro fideli seruicio riobis a b ipso Iiucusque exhibito
e t inposterum exhibeiido a d tempus,
q u o gracia nostra exigerit, proliibentes
tirmiter et districte, ile quis caiuscumq u e coudicionis a u t status fuerit contra
liailc nostram graciarn ipsum iiipedire
vel molestare presuniat, p r o a t iiosfram
ulcionern regiam duxerit euitaiidam.
Scriptum . . .

almceiliiigxscoglia, videlicet Twiia . . .
et omnibus aliis attiiiericiis e t adiaceiiciis . . . annuimlas e t coiicedimns pro
fideli seruicio nobis eshibito et iii posteruin exhibendo, ad tempus, quo gracia
nostra esigerit, proliihentes firmiler e t
districte. ne quis, cuiuscunque condicionis a u t status frierit, contra Iiaiic
iiostram graciam ipsum impedire ve1
rilolestaie presurnat, prout iiostram ulcioiiem regiam duxerit euitaiidam.
I)alum . . .

Mot alternativet a t t båda lireveii tilllroiilrnit på samma gåiig ocli a t t följaktligen
båda iiro falska talar den omstaildigheteii, a t t hZagiiiis Eriltssons brev skrivits
av en fra11 de övriga falska breveii klart avvikande liaiid.
"tyffe,
a. a., s. 303, 315.
SStyffe, a. a., s. 303.
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R i d e t s vidimation

'"i

11322.

Hertig Erik M~giiiisson6/n 1317.

I<oiiuiigarua Magnus och Hakanr odat. (1353?).
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Den ende, som efter Styffe synes ha yttrat sig i frågan, änTunberg. Han ställer sig »tillsvidare tvivlande)) till Styffes Iiypotes om Palne Eriltsson. Men lian »bortser fr511 den intressanta frågan beträffande förfalskningens innebörd ocli syfte» l.
Breven Påta sig alla hai~dslrriftligtdatera till tiden omkring
1400, givetvis med den margirial, sona miste aifmarka ajla
sådana dateringar. Nar Styffe tillskrivit PaPne Eriksson förfalskningarna, torde l-ian ha underf6rstatt att denne enerharmat det begynnande 1400-talets skrift, Skal för ett sadant
anlagande synes ej Itunna anf6ras. Styfles aappgift, att de båda
gårdar, som breven till största delen angå, Tuna och Jonslberg,
i slutet p5 1500-talet voro P Palne Eriksson Rosenstr5les iigo,
a r ej heller riktig
Så vilt man kan se, ha de bada godskomplexen Josisberg
och Tona icke vid något tillfälle varit Grenade på samma
Iiand, inrian de hamnade i Vasahusets ago. privatintresset
kan Icke lia varit den gemensamma faktor, som drivit fram
förfalslrningarna. Av limert andra skal böra emellertid dessa
alltjanat ses under gemensam aspekt. Bortsett från d e paleografiska liklieterna finns samband mellan alla de oakta
'i'uiiberg, a. a., s. 70 med not 1.
Joilsberg tillliörde 1543 Ebba Eriksdotter Trasa. Gårdeii arvdes sedermera
a v Iieniies dotter, drottning Margareta Lejonliuvud, ocli kom från drottiiiiigen
sasoin a r v och eget till Gustav, Vasas söiier. Vid 1500-talets slut innehades
den i förliiiilng av medlemmar av slakten Ulfspasre. (Almquist, Fralsegodseii
i Sverige uiider storlietstiden 3:2, s. 837).
Gårdeii Tuiia förvärvades 1450 av en medlem av släkteii Rosenstrile,
Erili Holinstenssoii (I'erg. br. ''/a 1450, 24/u 1451, RA). hleii den förblev sedaii
endast sporadislrt i s lä lite ii^ besittning. Erilr Molmste~issoiissöner avyttrade
deii namligeii till Sten Sture d. ii. (Perg. br.
ocli 21ji 1492, RA). För eii
kort tid återltoin Tiiria i Rosenstrålarnas igo, nar Erik Jöiisson, Paliies fader,
1527 genom byte förvärvade gården av Gustav Vasa. (Schylanders l~yteain r
95, KA). Meii s i s o m sturegods vederkaiides den av kungen Itost före 1550 oeli
förblev sedaii i kronans besittning. (Almquist, a. a., 3:2, s. 1065). Aiimerliningsvart ar, a t t det godskomplex, som 1543 var samlat Iios Ebba I.:riBsdotter,
förutom Joilsberg med underliggande gods, Björnö, Djalinetorp, Håcklö, Iiloclrarebo, Stockliolnistorp, ave11 omfattade tvenne Iiemman i Vagiistad. Det innebar, a t t godskomplexet i stort a r identiskt med det, som vid tiden för Marg a r e t a ~rafst var samlat Iios Iiatarina Gililtinsdotter ocli som d å under iiagra
ar var reducerat (SD 1799, 1833, ovan, s. 219 f).
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breven. Men detha samband ligger p5 ett annat plan iin
privata godsintressen.
Breven inta alla e n "r f6rfalskningar einlk stallniiag i
det avseendet, att de undantagslöst ha til%syfte att bevisa
kroazalis ratt gentemot den enskilde.
Beträffande breven av 1317 och f338 angieilde Jonsberg
och andra egendomar i Ostkinds hiirad a r detta syfte iippenbart.
Det var vid båda tillf5llena allmogen i haradet, sorn kärade
p i frälsemannens iratrinag p& aBlmUnnPngar~ma. Hertig Erik
och senare Enlli Magaiusson dömde i anledning av karsmalen
allmänningarna »till kronan evinnerligen af8 bliva».
l[ breven angaende Tuna a r tealdensen ielre lika framtradande men fullt klar. Alla Magnus 1,adulais' Bcanda avyttringar av allmanningsjord hade haft fornleii av rena allodialdolaationer l. B r e v e t p 5 Tuna, »predia nostra et corone
. . ., vhilgariter dicta alm~ningxscogha»,a r ett foslalzingsbreu
med den f6r 1200-talet B Sverige skanda formuleringen )>ad
tempus, quo gracia nostra exigerit)). Vidimationen 1322 a v
detta förlaningsbrev a r en ren vidimation. Den innehiller
ingenting om att förlaningeil stadfasts eller 6rBangts. Om
dessa brev hade tillliomsnit i syfte att styrka privat iiganderätt, skulle bestämmelsen om behaglig tid ha undvikits. Denna
bestämnaelse var daremot nbjdv5ndig, om syflet var att bevisa,
att godsen varit allmaraningar, p5 vilka kronan fortfasaride
1;hinde resa ansprair;. Meniilgen med Tianabreven h a r varit
att visa kroilians r5tt.
I fraga o m den Grfalskade brevsvitens tradering f6religger ett lika frapperaiiide gemensamt drag som befraffande
teildensen %i11 kroxnans f6rrn5n. Breven ha alla traderats i
det danska Geheimearkivet, trots a l l de aiagå svenska gods,
som icke Bihinna visas ha varit samlade p5 en hand elPer i
privata danska händer. Redaii under medeltiden liar sviten
varit samlad och redan d5 av för alla breven ensartade,
nara samtida arkivantecklinngar att dön-ma i danskt arkiv
l Roséii, a. a., s. 44 ff.
"e
reproduktion s. 234. Det bör anmitrlras, a t t cirkelii över a i oradPisv
i vidimatiolieii 1322 ä r slrada i pergamentet.
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Jerker Roskii.

De aIdsta arkivanleebningarna.

Magnus Ladulas ""/ 12858.

Hertig Erik Nagiitisson

6/5

1317.
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Alla handla o m gods i Ostergi~lland,i Alterbo och blstlainds
härader.
De gemensamma, mycket miiirkerade dragen Gro av en
s i d a n beskaffenhet, att breven måste bedömas under gemensam aspelit. Men de 51-o ocksa sidana, alt brevens Billkorns%
mot bakgruladen av vad som tidigare framhilllts knappast
kan hiinföras till mer 511 eia sittaatioii, drottning Margaretas
östgötska ralfst. Denna handelse iiafaller vid eia tidpeinkt, ti11
vilken breven med laansyn till siilen miste hora. Föras de
hit, förklaras oeksi alla egendomligheter i brevsviten. Att den
sysselsatter sig med gods i Osterg681aild och h a r till andamål
att visa, att gods vid Briivikeaa och i A~cerboharad äro gamla
allmäaailingar stananier bjvereos med de energiska rannsakningarna efter sadana egendomar B samband med rafsten.
.ftkomstakterna p5 de under Margaretas r a h t indragna godsen
fördes konsekvent över till Danmark. Vi f5 en förklaring tP11
att fbrfalskade brev rörande öslgötagods redan under niedeltiden samlats dar. Deil i fallet Griiineby demonstrerade hansynsl6slaeteaa med medlen siar i saml;liamg med earkundsförfalslaningar. Vad naan urader rafsten i ashergötland sökte, var
beliigg p i att gods nigon gang 1 det förg8ragna varit ]iirono
eller allmänning. RIara behövde brev med den tendens, som
brevsviten representerar.
De I de Erfalskade breven niiannda godseal ha bevisligen
alla varit reducerade under drstknixig Margareta f6r att efter
hennes död KtergG.
Ar 1403 h a vittnen intygat inför häradsl~iavdingoch haradsniimnd i Akerbo, att Tuna, >)sona ligger lor Atta aitungar
jord)) nied alla tl%lägsr»ar gammal kungstreding P vart harad».
P 5 grundval av vittnesmålet dömdes egendonaen till kronan l.
Det namnes icke, varpa vitlnesmålet grundats. Ovan har
frarnliållits, att de rannsakningar, som resealterat i häradsdomarna 1405, företagits centralt av fogden elPer hans underordnade '. Ha dessa rannsakningar leit till, att Magnus Ladulås'
SI) 569.
Ovan s . 218, ilok 2.
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fir%5ningsbrev p& »predia nostra et corone parochle Rytzstadha, prsvincie Akerbo siteaata, vtallgarlter dicta alm=nnlaagx
scogha)), gallande på behaglig tid ocli med grteckning på vad
som hörde till gården, "relegat for niamiiden, har det icke varit
svirt för denna att vittna. Både dombrevet och det förfalslcade
Atkomstbrevet h a - helt i övereiisstammelse med vad som annars skedde under räfsten - forts till Danmark. Ehuru någon
återgångsdom fran kronan icke ar kand, har en s i d a n uppenbarligen kommit till stånd efter Margaretas d6d. Nar Tuna i
hrtsaltni~ageairalöter i liallorna, a r det Anyo i fralse ago l.
Genom biskop Knuts dombrev den 18 november 1413
veta vi, att Jonsberg med kvarn, Vebbantorp, Klockarebo, en
tredjedel i HåckPö samt holmar, som hörde till Håcklo, StocliBaolmstorp, Perstorp och Bjornö reducerats av E s b j ~ r nDjaken,
sedan eii namnd vittnat, att det var gammal allmänning
Nämndens vittnesmil har Icke grundats p 5 egna hågliomster,
Vittnesmålet ursalifas namllgen 1413 med att »namnden, som
f6rr för Esbjörn vittnat hade, visste inte av konung Magnus'
s c h konung Håkans brev, att de dar om rannsakat hade».
Man måste då friga sig, varpa den tidigare namndeam stoft sig.
I hertig Eriks brev av 1317, stadfast av Erik Magnusson
1358, domes Jonsberg med bl. a. Klockarebo, Stocklaolnnstorp
och Perstorp samt »med öar, lislmar och skar» »till kronan
evinnerliga att bliva», Om man låter Håcklö och Björn6 vara
innefattade P begreppet »öar», s5 har brevet rymt allt, som
indragits, tatoin det n u icke identifierbara Vebbaiatorp 3. De
forfalskade åtkomstakterna ha bifogats det numera förlorade
Ovan s. 232, not 2.
SD 1833.
Dombrevet P413 iniieP15Iler e n motsagelse s& till rida, a t t det Zi ena
sidan framhålles, a t t Iiaiadef hade ingeii r a t t till Jonsberg, å a n d r a sidan upplyses, a t t Esbjörn Iljakeil ocli Iians underfogde, Jösse Martensson, fervaltat
egendomeii under dera tid, clen varit iiidragen. Det förra alteriiativet skulle
t y d a p i haradsalimannii~g, det seiiare på kungstreding. Talet om haradsallmarining kan vara influerat a v det brev, som 1413 uppenbarligen företeddes
som bevis (se nedan s. 231 f.). Det hör emellertid iiamnas, a t t de i det föregående behandlade, falska breven aiigående Jonsberg iniieliålla en Iikilailde
motsagelse. I dem anges iiamligeii allniogens liaromål över frälsets intrång
som orsalr till Piertig Eriks och kung Eriks domar till kronan.
l
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dombrevet och p5 det sättet hamnat i drottriang Margaretas
danska arkiv.
Uppkornste11 av den förfalsltade brevsvit, som annin G r varas i det danslia riksarkivet, "rkliai-as, o m den sátles i
sambarad ined Margaretas räfst. Breven h a då tjiinat ett verkligt
praktiskt syfte. Eftersom breven anaga gods B slika harader, a r
det knappast enbart ett sniivt lokalintresse, som varit drivfjadern. Att breven tillkomrnit centralt, d a s p i tyder aven d e paleografiska liliheterna samt det faktum, att upphovsmanneii till sitt
pairfogaande haft gamla kungaurlriaiader av olika slag. Allt pekar
icke endast p$ Margaretas räfst utan iiveaa p i Esbjörn Djäken
- och kanske biskop Jakob av Bergen, som vid den kriitislra
~Gradpunkteii1404 stod vid fogdens sida.
Men liroiaans representanter voro ielte ensamnaa onim
sina metoder. Dessa a r o snarast att beteckna som forisattning p i dem, sona Bo Jonsson och hans fogdar tillämpat vid
siim godsfirvarv. Möjijliglaeteriaa voro störst att använda dem
f~~ den part, s o m förde Itronans lalan, sedan rafsten á404
lagts i fogdens hander. De blevo åriyo störst f6r fralselalasserna, sedan d e 1413 kommit att bebarska rjfstetlngen aveal
1 Ostesgi~tland. Mot den bakgreinde~aska88 man se rafstetingsdomeiii angående Joilsberg sistnamnda år.
I denna omtalas, att den nämnd, som tidigare viitniat
6111 lironans f f ~ r m a r igjort
,
detta darför akt den »visste infe av
konung Magnus' och konung Hakans brev att de diis o m
rannsakat hade». Konungarna hade niimligen d i dömt de
ifrågavamnde godsen till en »Johan Aridersson och hans arva
till evardeliga ägo». Denna tidigare dom vidfiistes domen
av 8413 enligt dei~raasordalydelse men saknas n u dar. Ett
lioia~angarniasMagnus och Hilians brev, tillkommet efter karom i l a v »var ilskelige sven dohan Andersson» och rörande
exakt sainrna gods som i483 ars dombrev, ar emellertid bevarat. Däri uppges, att en allman uppgörelse kommit till
stanad p i e n herredag i »Alraelil<is»,d. v. s. Arkö, »pippå tredje
aret efter stora döden» l. Dateringen skulle bli 6333, nedan
Magnus scBi HaPian blevo sannaregentes först 8366.
l

Tï. Stgffe, a. a., bil. 10.
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Brevet iir Grfalslratl. Mena det skiljer sig i visentliga
avseenden från de tidigare belaandlade falska breven. EIiurt~
iiven delta brev torde ha skrivits under 1400-talels förra hiilff,
skiljer det sig paleografiskt f r i n de Bvriga. Det har vidare
traderats 1 svenska arkiv, iclie i det kuiigllga danslca. Darmed överensstämmer den i j5mförelse nied de övriga breven
rakt motsatta tendensen. Brevet avser att visa den privata
agailderatten geiltemot kronans och hiiradets anspråk.
Att ett sambalid existerar mellan detta brev ocli P413
års räfstetingsdom iir tappenbart. Det satt, gå vilket egendomarna uppräknas i de båda B;iillorna, i r belysande nog:
Det falska brevet.
Jowansbaergh ok Jowansbergliae
qwaern ok Vibyornatlaorpp ok
Rlakkarabodlia oli een thridiung
ij Holtlon1 ok the 110llna ther
vnder liggia . . . Tlia toliorn wl aff
h a n s s w z r hlgote i j Gillir Helrorn
oppa Brytliia aiiarlt iij tl-iorp ffore
Stocbliolni tliorp ok fore een gardh
ij Peclharstorpp ok tlier tliiil vntIioin wi Iianoin Rysrnona til
zwerdelica regho.

Rafstetingsdomen 1413.
Joansbrergh ok Joansbzrglia
cln7zrn, Wibiornalhorp, ISlolil<arabodha olr en thridhiung i Halilom
oli the liollma ther wnder liggia

oli vppa Stokliolmsthorp ok en
gardli i F z t h e r s t h o r p oli Biorncrna.

Deii narmast bill hands liggaiide förklaringen bill delta
sainband iir att det i räfstetingsdomen sheropade ~koriuxiig
Magnusa ocli konung EIiliaiis brev» iir identiskt med den annu
bevarade falska urkunden. Derinas upphovsniiaii torde ha kant
till, varpå deii tidigare dornen dill bronans förman grundats.
Bevisen hade utgjorts av bertig Eriks ocli kung Erik Magnussons dornbrev. Skulle ett bärande motbevis åstadkommas, måste
detta utgöras av ett dombrev, utfirdat senare ä n dessa men
dock före lionung Albrekts tid. Upphovsmannen har gatt
konsekvent fram i kungalängden. Efter Erik Magnusson följde
Magnus Erilissons och Hålians samregerahag. Genom deras
brev upphävdes de tidigare domarna. Gentemot dessas framl

Styffe, a a., s. 303 L
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Biavande av att de tillkommit cfter allnaogens karcsrnH1, var
det n u en fralsenmara, som karade p i aB1mogei1.
Men inpplaovsmannen h a r icke helt kurinal. bortse ifiiri,
att vissa av de alituella egendomarna legat p i gammal allmanning, en onnslandighet, som visar att dessas stallning
verkligera var dubiös. Det gällde endast att sliaffa bevis i ena
eller andra rilit~mPngen. Meningen a det förfalskade brevet a r
uppenbarligen, att rannsakningarna under Magntis Erilisson
oela H5Biarm blottat, att vissa egendomar, Stoekholmstorp, Perstorp oela BjiPrnB v s r o gamla allailainningar. Magnias och Hakana
killato eme%lertidJohan Andersson att belailla dem mot att ersattning Bamnades P »Brytian~arPien»a v dennes »svaru. Niigom
niaofsagelse mellan det falska brevets uppgifter och riiistetiaagsbreveis referat av ett Magnus och Håkans brev exislerar
darför Icke l.
Magnus' s c h Hakans falska brev h ö r vasken laandskriftligt eller B friga ona syfte och tradering h e m m a I den falska
brevsvit, som P denna undersokning fidigare statt i fFörgriinden. Denna brevsvits syfte h a r varit att skaffa bevis 1 fall,
d a r man ruisstänkt gamla allaaiiinningar utan att konkreta
bevis varil förhanden. Den utgör en rest fr&n Esbjbsn Iljakens
ostgötarafst. Men brevet $r ett tecken pH, att räfsten och de
Styffe, a. a., s. 304 f., anser d i r e m o t , a t t det falska brevet satts upp
efter riifstetings,domen ocli på grundval av deiiria. Det i rafstetirigsdomeii åberopade Magnus' ocli Halrails brev sliulle lia varit ett aniiat, akta brev, som
gatt förlorat. Möjliglieteli far Iiallas öppen, aveii om den förefaller miiidie
saiiaiolik. Det b ö r emellertid aximarkas, a t t pikturen i detta brev till sliillnad
fr5n deii i de övriga Iran inge misstaiilie om senare efterharrniiing.
Deia väpnare Johan Aiiderssoii, som omnamiies i Magnus' och Hilraiis
falslra brev lilrsoni i rafstetii~gsdornen,liar levat vid tideii för det falska brevets
datering. Han liar varit liemrnahöraiide i Ostergötlaiid ( R A P G O 6 , 1851). Ett
av Iioilom utfärdat brev a r daterat jnst på Arkö '=/.i 1357 ( R A P 321). D e n i ~ e
.loliai~Anderssoii a r troligen identisk m e d »Joban Andersson dictus Jul)) i 1 3 3 2
a r s brev (jfr RAP 1199 med RAP 2724, ovan s. 229, not 1). H u r lians egendomar
kommit i Iáatariiia Gililrinsdotters laaiider a r ovisst. Iiatarina var dotter till Gilikin
vaii Pytten (§D 284), som var besiitteii i Sverige s i tidigt som 1362 (KAI' 567,
1826) samt befryndad med Filip Iiarlssoii och hlagiius Ragvaldsson (SD 284, 463,
635). Heiliies talaii på rafstetinget 1413 fördes av riddaren Nils Gustafssoni.
17
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Jerker Rosén.

metoder, som tillämpades under denna, icke f; bedömas som
en Isolerad företeelse, endast utmaskande för Margaretas siarlra
kungadöme och dess redskap.

Esbjörn Djäliens fögderi är det enda oinriide, dar Bä11materialet tillåter inblickar bakom de officiella dombrevens
forra Jronstateranden av falita. Motsättningen mellan fogdaralas intressen och intentioner i rafstefrågan och fralseklassernas framträder blart, Man far besked om rafstetingens
stora ro11 och deil avgörande betydelse, som deras sammansittning maste ha haft sedan vid tiden för reduktionsbesl~itels
ti%lkomsl. När räfstetingeil Ersvinnma eller få en med Margsretas eller fogdarnas Intentioner överensstimmande samrnanisättning, ha fördaanningarna brustit. Orsalierna till ostergötlands särställning med avseende på det bevarade materialet
i r o framst att sölca i de komplicerade förliållanden, som de
gamla folkungagodsen och allmänningarna skapade, men
också 1 Esbjörn Diskens person och stälIning.
Helt utan motsvarighet i andra delar av landet är enle%lertid ej östgötarafsten l. De rafsteting, som urader ar 1409
agde r u m i Uppland ocln Södermanland, -6ijljde visserligen i
stort sett d e tidigare formerna med fr5lserepresentation. Men
de bevarade dombreven avslöja, alt dessa rafsieting föregåtts
av en aktivitet från fogdarnas sida, som varit san icke av
l De rannsakningar, som äro kända fran Smålalid 1405, begransades
liksom de samtidiga i Östergötland till häraderna. Aleii här upptriidde Iagmannen, som i Östergötland s1;jntits undan, vid domlia\,anderis sida. Den
sistnämnde utgjordes o c k s i endast i ett fall av Iiaradsliördiiigen, eqest a v en
aiiiiaii inom häradet boende frälseman. Se S D 563, 18/3 1405 (Vistbo), 3 7 5 , '/a
1405 (Viistra härad), 596, 6;o 1405 (Sunnerbo), 600-01, " / G 1405 (Västbo). Rafsten i Finland, som ägde riim under de första måiiaderna av å r 1405, h a r
troligeii planerats tidigare. Den företogs efter de gamla formerna med Sten
Bengtsson som domhavaiide ocli under medverkan bl. a. av Åbobiskopei~och
lagmariiien Iilas Fleming. liärancie p5 lirolmans vagnar var Ironuiigens hov520-21,
523-26,
535-36, 542, 546, 558,
mästare dösse Due (SD 517-18,
562, 571-74,
FnIu 1201, 1203, 1210-11).
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s a m m a intensitet så dock av liknande tendens som i Osiiergötlarid. Fogdarna Ima icke elidast p5 rafstetingen rest anspråk
y5 förme1aL skatte l. De h a ocliså under den period, soin fCPregatt tingen, tatara d o m dragit i r ~sådant, som de ansett vara
redueibelt. Dari ligger en likhet med fGrhål8andena i Ostergotland. II Uppsala karade IClara klosters syssloman 115. jord,
som fogden Araders Paigvarsson »hade fr5.n klostret tagit och
Bagl tinder en avelsgard till Stockholms Pius)) På sanima
satt angreps Anders Ingvarsson p5 de rafsteiing i S S d e r n ~ a n Iarid, soim berörde Stockholms Iiin. H a n hade »avkant och
avhavdat)) domliyrltan i Siriingilas dess besitfiainagar i Rö16
socken »utan lag ocla intara donmr) 3. Klaus von Zarnow, s s i n
gjorts till fogde p& det av drottning Margareta 8404 fervarvade
Gripsholm4, hade föregripit rafstetingen P sitt Iain (Seleho,
h e r s och o s t e r Reliarne med Viilailinge harad). Han hadc
»tagit av doinprosten till skalt)) egealdon~aï,trots att d e uoro
bytta mot f.5iilse5. Hövitsmalinen p5 Nylroping, Kils SvartesPti'tiling, hade »utan lag och utan d o m » lagt gamnialt friilse
tirader skatt G ,
Men denna alrtivitet fran fogdarnas sida h a r i motsats till
vad fallet var i Qjstergötlaiid hämmats 140'3 av rafstetingen.
H Esbjörn Djäkens ftigderl har den fatt löpa linan tik till hlaa.garetas död. Resultatet se vi i 5tergåi1gsdonaarna~som BsHevo f d j den av Eriks av Poanmern förordriing 1413. Medan åtesgångsdomar helt saknias eller 2i.o mycket tann~asaddafrån andra stift ',
-

--

-

Av de enskilda domhreven, som direkt aug5 fragan o m återgaaig fran
frälse till skatte eller krorio, Iia i Uppsala 1 3 av 21, i Sti-åiigiiäs 27 a v 36 gatt
fogdarnas k5romål emot. Det gällde både gods u n d e r Iryrl<ail ocli uiicier d e t
värltlsliga fralset. Siffroriia bygaa p5 d e i SI) t r y c k t a domariia jämte donil~rev
Uppsala 8/s 1409 (perg.-br. i Stora Kopparbergs A.G., fotostat i Dipl. Kom.),
Uppsala l8!s 1409 (E726, RA), Strängiias sept. 1409 (Elrerö Iryrkoariiiv I i I:1,
fotostat i Ilipl. Iioiil.).
"S»
1135.
" SD 1188, 1191.
SD 450-51, 534.
"D
1113.
"D
1128. Se vidare S13 1117, 1148, 1161.
Fri11 S t r i l ~ g n ä s - ,Sliara-, och Västeråsstiiten lia inga rafstetingsdomar
fråii åren 1413-14
bevarats, soin till f r i l s e återdömt tidigare rediicerade
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möter ett omfattande material av detta slag fran Linliopings.
,!ktergångsdornarna galla h a r både liyrkliga Institutioner och
niedlemmar av det världsliga fralset
De[ a r också framst f r h i Ostgötasti~et,som den reaktion,
vilken ledde fram till 1413 ars räfsletingsförordninc, ar kand.
1 5tergångsdomasxia i Einkopingsstiflet riktas anlilagelserna
mot fogden Esbjörn Djälreil och hans underfogdar. Dessa ha
»utan ratt och laga doni» lagt gods under kronarm. De dömdes ofta till böter »för v58dein. Enligt rafstetingsdomarna
hade E s b j ~ r ngjort sig skyldig till våld aven av annat slag.
Vid räfsteting med Lysings harad omvittnades, att han hallit
en bonde i stocken 1 10 veckor for att förma denne aff avyttra sitt gods 3. I de fran kyrkligt håll emanerande ka%Iorna
angripes Esbjörn Djäken genorngaende för sin hårda framfart 4. De tidigare mot hononi från linkbpingskapillet rllriade
\ IoILlen
anlrlagelserna ha föïallin5nllgats i sambaa~dmed real-t'
1413-14. Domen över Inonon1 a r sallsynt eiihallig. Bakom
egendomar, aven o m angrepp på fogdarna i samband med de av sifstetiiigeiii
avdömda privata tvisterna ej saknas (Sträilgnas: SD 1743, 1747-48, 1876, 1888
-89;
Slcara: SI) 1752, 1756, 1761, 1877-78, dombrev 5 / 7 1414, Oriiliielms
dipl. IX f. 1236, RA, jfr SD 1353, 1980; Vasterås: SD 1750-51, 1754). F r i i i
ärkestiftet föreligga e t t f i t a l åteïgingsdomar (SD 1749, 1767, 1769, 1950).
SI) 1791, 1816, 1829-30,
1842, 1844-48, 2 dombrev 2 / 2 1414, &nliielms dipl. IX f. 1242, 1235, RA, SD 1891, 1897-98, 1900, 1905, 1908.
Z SI) 1799, 1803, 1828, 1833, 1839, 1890. En egendomlighet i de östgötska räfstetingens sammansiittning, som ej synes k u n n a tillfredsställande
förklaras, m å anmarlias. På de första tingen, som Iiöllos i Söderliöpiiig, voro
först den tidigare fogden i Västerås, Jösse Finnsson, sedan lagmalinen Ivar
Nilsson kungsdomliavaiide (SD 1701, 1794, 1799, 1803). Darefter inträdde
biskop Knut med Ivar Nilsson som bisittare. Söderköpiiigstingen avvilra från
övriga, genom stockliolmsförordningen tilll<omna ting därigenom, a t t biskopen
icke var kuiigsdomliavande, ej ens närvarande. Om liäri legat eii motsattning
a r ej möjligt a t t avgöra. Observeras bör emellertid, a t t enligt stadgan de ulsedda deltagarna i räfstetingen hade r ä t t a t t utse ersättare, o m förhinder
uppstod. Dessutom gå alla de av Jösse Finnsson och Ivar Nilsson avlcunnade
domarna i samma riktning som sedermera biskop ICiiuts. Froiiteii h a r varit
gemensam mot Eshjörii Djälren.
SD 1903.
* Ovan s . 203 f,
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östgötafogden skymtade emellertid "r samtiden drottning
Margasetas gestalt. Och mail f6rstir orsalreii B-iiirtil%.
Skarpningera i kronaris krav i saniband med "afsten P399
kom till synes ~ailderdro88ningeris personliga ~ippela2lBi $skergötlaaad. Del rnotstind, s o m d5 mötte fran ridskretsens sida,
gav heaiaae a~aledilimg att utverka 1pAvebulIan av 1481. Den
avgörande vaildpunkten i redulitioneai kon1 1404 under B~ennes
nya uppehåll i Ostergotlarad, d i fogdarna erliöllo fria händer
genom liennes bemyndigande. Droltnirigera atfiljeles av biskop
Jakob ICraudsen av Bergen. Denne iil1hoi.de Imeimiaes gunstlingar. H a n Piade liela sin Biarriiis alt tacka Bienile f6r. ,\anii~i
1398 hade h a n varit presbyter, da laan genoin 3Iargaretas
fojrmedling av paveia utaaanldes till prost i Roskilde < G e n o m ,
s a m m a beskic%;nirig t181 påvestolen, som utverliade 1401 3rs
beilla med tillåtelse att d r a in avsöndrade gods, ~ i p p n i d d e
Jakob utn5rnningenm till b!sl;op i Bergeam 2. Kort efter uppehallet i Sverige k f l y t t a d e s han av paren till Idiskopsstolen i
Oslo 3. Det förtroende, h a n itnjöt hos Margareta vid tiden
för uppeliillet i 6s%ergöllaild6404 frarngar av laeranmes Pnastruktiora f8r kung Erik vid dennes avresa IiPP Norge, sannolikt
tillkommen under uppehallet i Jönköping i noveniber namnda
ar. BisIrop Jakob hade 61: rest i f6rviig till Norge s c h hade
d a r bl. a. order att återlialla alla förl5nings- oela friilsebrev4.
Biskop Jakob, Margarefas Grtrogne, laar aktivt Ingripit i
östgötarifsten vid Esbj6i.n DjiPiens sida. Man has medverkat ta81
att f ö r d i bönderna att viltiia till Bironans favör g e ~ i t e m s tkyrI;ari. N a r linköpingskanikerna klagade Iios drottningen över
Grinnebys indragning, finlgo de enligt sin egen beriittelse endast
till svar, »quod prefeeii sui sibl pessuasissent, quod bona eadem
ad coroiaam regiam spectarenk)) 5. Drottning Margareta h a r
demonstrerat ett blint förtroende f6s Es.jö1i.n Djiilcew, Förtroendet Inar bestitt earader alla de följande åren efter 1404.

' APD

905-06.
A P D 990-92.
D N XVII:312.
DN xn:iio.
Per&-ur. ? j / 3 1413, HA, ovan s. 222 med niot 4.
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3Iargaretas hållning h a r nlledfört, att oppositionen även
vaint sig mot henne. P Vadstenadiariets ovan anförda notis
under å r 1399 frainstallies drottningen som den drivaiiide
kraften, n a r det gällde att d r a i n garden Vadstena till kronari.
Ho11 hindrades av def svenslia rådet l. Vid ett par 'iilllfdleri
framträder drottningen sjalv, ej Eshjörn Djjalien eller bans
underfogdar, i rafstetingsdomarna 1413 såsom ensam ansvarig
G r olaga och orättvisa indragntingar. De uppges h a skett,
sedan Margareta »kom till riket» En svensk annalist h a r vid
noterandet av drottningelis död och Eriks tillträde som ensam
regent 1412 o m lioniingeii tillagt, att han befriade Ostergötland fran d e varsta tyranner, a-namlicen Esblörn Chrlsternssoii
och dennes underfogde, Peter Andersson 3.
Steget bort f r i n det av frälset beharskade rafstetinget
visade sig f401 &a allvarliga konsekvenser. De ansatser, som
samtidigt kunna skönjas i andra delar av landet, visade en
allman tendens hos drottningen alt stödja fogdevaldet lp5
rådsaristolrratiens bekostnad. Drottningens aipptradaiade h a r
viickt farhågor. Dessa ha Icke blivit mindre hos dem, som
narrnre liunde iaktta Grhållandena i Ostergötland.
Sainbandet mellan drottriing Margaretas person och Esbjörn Djaliens metoder i den sanitida uppfattningen framtrader ocksa i linPiöpingsbiskopens och hans kapitels reaktioner.
P stiftet stodo från början biskop och liapitel 1 stark motsaftning till varaildra. Biskop Knut h a r av kapitlet till eii
början ansetts för anycltet befrämja den världsliga malitens
intressen. Kapitlet h a r hl. a. klagat över, att biskopen icke
med kraft vande sig mo& d e lekman, soni förgrepo sig p i
kyrkans egendom och inliomstei 4. Derina motsattnirig liar
helt upphört efter drottning Margaretas uppehall i O s t e r g ~ t %and 1401. Efter denna tid lia biskop ocl-i kapitel gått samm a n icke minst i blagornalen över lelimannens övergrepp.
Omsvängningen h a r förklarats så, att Margareta personOvana s. 214.
"D
1843, jfr 1847.
SRS I:l, s . 60,
Wriliotli, a. a., s. 2811 f.

J

© Scandia 2008

www.scandia.hist.lu.se

Uppfattningen
Iigen lyckats förlika de stridande parterna
a r riktig - fast på ett helt annat siitt i n m a n menat. Farhaigorna inför drottningens politiska kurs med sf6d åt fogdarnas
atgadder har drivit over I h u t Bosson, f6rritom biskop medlem av den världsliga stormaianafrakfion, soin troligen f6rlorat mest p& räfsten, till Imans kapitels synpinrmkter. Det a r
dessa &an i fortsattningen helt delar.
Efter denna tid gå biskop oela kapitel till gelinensam attack
mot fogdevalidet. I en slirivelse f r i n domkapitlet till radet å
noveniber 1409 talas om fogdarna, som »per pravca sria BaycaliPa
Judicia)) angripa kyrlians »bona mobilia et imwaobilia~
Slarlvelsen ä r daterad knappa två veclior efter det att domkapitlets aktion i Grlnriebyaffaren resulterat i det första av
de nya vittnesmilen, Hennnaing Ryds9 av elen 114 november
1409 3 . Keakiioiien mot »lekrnannaadomstoI», som bottnade i
Biapiitlets egna alituella erfarenheter, gjordes bekant f6r ridet.
Den f6ralImanljgades P412 genom arbogan~ötetsbeslut 4. Den
25 mars 1-263 daterades i linkCPpings8sapitlet den utförliga
berattelsen om Grinnebys reducering, sedan de insamlade
vittnesm5lerb förelegat liompletta i två å r Orsaken till den
nya aktiviteten ä r kunsliap om den föreslaende firaandringen
i samband med Eriks av Pomrnern anlaomst till Sverige. Den
9 april fiIjde Bonuaiigens nya rafstetinagsf6rordning9 som skulle
galla aven i östgötastiftet. Esbjörn Djiibens inflytande Ilas
helt upphört till förmån för biskop och lagman G . De nya
rafstetingera under biskopens ledaiing blevo stora uppgörelser
med hans Grvaltning.
Lánköpingsliapitlet liar icke stalt isolerat. Dess agitation
har vant sig till radet. Den har påverkat kyrkomfitet 1412.
Kallaget a r emellertid sidailt, att man endast far upplysningar
Briliotli, a. a., s. 292 ff.
1220.
Oraii s. 223.
"vaii
s. 200.
Ovan s. 222 f.
Esbjjörii Djalrera synes daremot iiagon tid Iia suttit kvar s o m fogde
på Ruiriilal>org (SI> 2002).

"D
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o m den kyrliliga realibionen. Men m a n laar väl iiitt att E r moda, att biskop Knut Bossons anfirvanter Inom den varldsIiga aristokratien delat hans farhågor, Drottning Margaretas
och Esbjöïn Djiikens östgidtariifst drabbade aven det världsliga
frälset.
F r å n tillkomsten av Nyköpings recess till Erilis av Pomrnern f6rordning 6413 meddela kallorna ingenting o m opposition mot rafsten s o m s i d a n , ej heller mot räfstetingen i
den foran, som de f i t t 11396. Oppositionen vainde sig i staillet
rnot ett speciellt hall, mot d e av fogdarna tillämpade metoderna vid raktens genomförande. E n representanit för fogdekategorien sådara som den av Margareta högt betrodde EsbjLPsm~
Djäben skiljer sig säkert ej mycliet f r i n sin samtid. Under
den föregbende tiden hade ständiga angrepp riktats mot Biiing
Albrekts Iansrnai-i, mot Bo Jonssori, hans anhängare och fogdar
för övergrepp b i d e mot enskilda och mot ett helt förvaltningsomrade, Det var en reaktion mot ett godb-ycliie, f ~ r o r s a b a at v
den svaga kungansakten, som gett de lokala förvaltningsorganen för fria tyglar, Realitionen omhuldades av drottning
Margaretas regim. Nar drottningen och Esbjörn Djaken i sin
t u r blevo utsatta fbir liknande beskyllningar, var det icke darför
att de inf6ït någonting mera eHIer nytt ifraga o m hänsynslöshet. Det nya bestod diiri, att inetoderna icke längre anivandes av en av den centrala regeringsmaliten okontrollerad
lokalförvaltning utan av kronans representanter. De hänsynslösa metoderna hade tagits i den starka f~arstemaktenstjiinst.

(Tryckt juli 9951).

