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Förord 

Den undersökning som nu läggs fram har utförts inom forskningsprojektet 
"Krigsmakt och samhälle i 1500-talets Sverige", som arbetat med stöd av Dele
gationen för militärhistorisk forskning. Projektforskare var till en böljan docent 
Gunnar Artéus, professor Birgitta Odén, docent Eva österberg och jag själv. 
Eva österberg har dock senare måst frånträda sitt medarbetarskap och ersatts av 
docent Rainer Fagerlund. Enligt arbetsfördelningen har Gunnar Artéus och jag 
ur skilda synpunkter behandlat befälsgrupperna inom den under 1500-talet ny
bildade svenska krigsmakten. 

Jag tackar mina medforskare för stimulerande diskussioner och då särskilt 
Gunnar Artéus, som varit den pådrivande kraften inom projektet och även blivit 
den förste att slutföra sin uppgift. Hans undersökning har varit den nödvändiga 
förutsättningen för min, också därigenom att han trots ett svårtillgängligt käll
material kunnat etablera en överraskande stor undersökningsgrupp befälhavare. 
Vi har genom åren haft ett nära och gott samarbete och jag tackar honom nu 
även för granskning av mitt manuskript. När vi valt att publicera våra undersök
ningar var för sig, har vi båda för helhetens skull måst gripa över på den andres 
område och i några fall då också kommit att markera avvikande meningar. 

Mitt tack gäller även de forskarvänner i Uppsala, Torkel Jansson, Svenbjörn 
Kilander, Jan Lindegren och Margareta Revera, som tagit på sig mödan att läsa 
mitt manuskript och gett kritik och synpunkter. Det är inte minst deras frågor 
som gjort det nödvändigt för mig att föra undersökningen längre än från början 
avsågs. Vilket inte innebär att de är ansvariga för resultaten, möjligen för att det 
som en gång planerades som en uppsats nu blivit en bok. 

I mitt arbete har jag använt excerpter till min 1947 publicerade avhandling 
"Krona och frälse i Sverige 1523-1594" och dess fortsättning "Kungamakt och 
aristokrati 1592-1611" (manus från 1951). Vid deras komplettering har jag med 
stöd av anslag från Delegationen haft hjälp av Käthe Bååth. Sammanfattningen 
har översatts av Theodosia Gray. För publiceringen har jag kunnat utnyttja tidi
gare projektanslag från Delegationen. Den har i hög grad underlättats av det bi
stånd som lämnats av redaktörerna för Opuscula historica upsaliensia, Anders 
Florén och Thomas Lindkvist, och de produktionsansvariga, Maj-Lis Eriksson 
och Peter Knutar. Till alla dessa mitt varma tack. 

Uppsala i september 1989 

Sven A Nilsson 





Inledning 

Den undersökning som här redovisas ingår i det forskningsprojekt för vars in
riktning och sammansättning jag hänvisar till förordet och till motsvarande för
ord i Gunnar Artéus redan publicerade undersökning "Till militärstatens för
historia. Krig, professionalisering och social förändring under Vasasönernas re
gering". Projektet har fått namnet "Krigsmakt och samhälle i 1500-talets Sve
rige". 1500-talet står för tiden fram till 1611, en tid då det växer fram en in
hemsk, stående armé och då alltifrån 1560-talet även krigen blir nära nog ståen
de. Sverige är på väg att bli en militärstat med konsekvenser för både statsmakt 
och samhälle, konsekvenser som endast delvis är undersökta. 

Militärstat har i detta fall en specifik innebörd, och det är i enlighet med den 
som beteckningen fogats in i titlarna på såväl Artéus som min undersökning. 
Den markerar en särskild variant av den s k tidigmoderna staten, den där krigen 
och krigsmaktens behov kommit att bestämma statsmaktens uppbyggnad och 
fördelningen av dess resurser. Definitionen tar sikte på vad jag i tidigare arbeten 
betecknat som 1600-talets svenska militärstat, en stat som kännetecknas av ett 
allt hårdare uttag av krigsfolk och skatter och ett allt fastare grepp över folket, 
manifesterat i den för Sverige unika och successivt utbyggda kontrollappa
raten.1 

Som ansatser finns systemet redan under senare 1500-talet, ansatser betingade 
av krigen och den nya krigsmakt som upprättas, en inhemsk stående armé och 
en likaledes nyskapad flotta. Armén böljar ta form under Gustav Vasas senare 
regering och får då ersätta de värvade, ofta utländska förband som kungen tidi
gare anlitade, förband som vid krig förstärktes med frälserytteri och bonde
uppbåd. Organisationen utvecklades sedan vidare på ett sätt som brukar anses 
unikt i den tidens Europa. Jag återkommer i följande kapitel till de härmed för
bundna problemen och konstaterar här endast att den inhemska armén i krig 
brukade förstärkas med utländska värvade trupper. Ensam var den knappast 
jämbördig med kontinentala yrkestrupper men användbar i gränskrigen mot 
Danmark och i öster mot Ryssland och Polen. 

Till den nya armén hörde ett krigsbefäl, som även det var en kår under upp
byggnad, och var av annat slag än de utländska yrkesofficerare, som hade tagit 
värvning i Sverige tillsammans med sina förband. Det är detta, tidigare rätt o-
kända befäl som behandlas i Artéus och mina undersökningar. Artéus diskuterar 

1 Nilsson 1982 A, s 21 ff, Nilsson 1982 B, s 31 ff, Nilsson 1984 A, s 29 ff, Nilsson 1984 
B, s 295 ff, Nilsson 1988, s 9 ff. Jfr även Lindegren 1985, s 305 ff. 
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och formulerar generellt kriterierna för professionalisering och kan testa dem på 
den förvånande stora population officerare som han lyckas etablera för tiden 
1560-1611. Han har då också sökt fastställa officerarnas ursprung, utbildning 
och befordran, även fördelningen inhemskt och utländskt, frälse och ofrälse 
samt tidpunkten för adlande under karriären med de förändringar som sker un
der perioden. Vilket allt leder fram till en diskussion av samhällets grad av 

"militärisering". 
Själv tar jag upp krigsbefälet i relation till staten, som maktgrupp, politisk 

grupp eller korporation och de former i vilka det avlönades och i samband där
med fogades in i samhället. Dessa förhållanden får, som det kommer att framgå, 
konsekvenser av till dels ganska genomgripande art, konsekvenser för utform
ningen av det system som byggs upp inom den svenska militärstaten. Dess sär
prägel kommer att ytterligare belysas genom den internationella jämförelse som 
etableras i undersökningens sista sammanfattande kapitel. 

I den följande framställningen uppehåller jag mig främst vid arméns befäl
havare. Flottans officerare spelar i mina sammanhang en förhållandevis liten 
roll. Bortsett från det adliga, högre befälet kallas de inte till riksdagar och möten 
och har heller inte i någon nämnvärd utsträckning fått motta de förläningar och 
donationer som brukade tilldelas arméns befälhavare.2 

Befälskategorierna redovisas i huvudsaklig överensstämmelse med Artéus. 
Som högre befälhavare räknas de som fört befäl över flera enheter, fanor, fäni-
kor etc, eller gjort tjänst som ståthållare på viktigare fästningar. Det rör sig här 
inte om konstanta befälstjänster; den svenska krigsmakten var ännu ej organise
rad i högre förband.3 En ryttmästare kunde ibland föra sin egen fana, ibland ha 
befäl över flera fanor och fänikor, vilket medför vissa svårigheter vid kategori
seringen. De spelar dock i mitt sammanhang ingen större roll. Däremot måste 
en viss uppmärksamhet ägnas gruppens sammansättning i övrigt och dess plats i 
det dåtida samhället. 

Men först frågan om armén och dess rekrytering. 

2 Jfr Artéus 1986, s 51 ff, 67, samt nedan s 47 ff. 
3 Artéus 1986, s 19 ff, 43 ff. 
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I. Den inhemska armén och dess 
rekrytering 

Det har redan påpekats att tidens svenska krigsmakt ännu länge stod tillbaka för 
yrkestrupperna i det övriga Europa. Någonting var på väg under Erik XIV, som 
kunde ha omdanat det svenska fotfolkets stridssätt och gjort det väl jämförbart 
med kontinentalt infanteri. Men i fält kom det aldrig att hemföra några segrar. 
Vid Axtorna 1565 lyckades det visserligen genomföra strid på öppna fältet men 
slaget gick förlorat, mest beroende på rytteriets svaga insats. Efter Johan dis 
trontillträde upphörde reformarbetet och armén gick tillbaka även kvantitativt. 
Under Karl IX gjordes nya satsningar, till en början under ledning av en av den 
nederländska skolans främsta målsmän, greve Johan av Nassau. Men uppgiften 
att under pågående fälttåg reformera den svenska armén blev honom övermäk
tig och han lämnade snart sitt befäl. Till problemet med det inte fullt slagkraf
tiga fotfolket hade nu kommit ett nytt. Rytteriet hade under Karls tid kraftigt 
ökat i numerär. Det var beväpnat på det nya manéret med väijor och handeld
vapen och stred under karakoll. Men det kunde inte hålla stånd mot det tunga 
polska kavalleriet, som bevarat lansen som huvudvapen och även i övrigt till 
fulländning behärskade en äldre tids kavalleritaktik. 

Så långt den väl fortfarande gängse uppfattningen om dessa ting, en uppfatt
ning präglad av det tidiga 1900-talets ledande svenska militärhistoriker, till vil
ka Michael Roberts med eftertryck ansluter i sin "Gustavus Adolphus", där han 
tecknar den europeiska och inhemska bakgrunden till Gustav II Adolfs militära 
reformarbete.1 Jag har i detta sammanhang ingen anledning att på nytt ta upp 
hela frågan om den äldre svenska arméns militära status. Men jag kan inte allde
les lämna åsido den armé som krigsbefälet leder. 

Först några allmänna påpekanden. När, som inte sällan sker, man mot varand
ra ställer Erik XIV:s teoretiska utgångspunkter och de följande regenternas 
praxis, blir jämförelsen något skev; de senare perioderna måste då framstå som 
en tillbakagång. Vad Karl IX beträffar, bör det observeras att han under sina liv-
ländska fälttåg i allt större utsträckning satte in utländska värvade förband och 
utländskt professionellt befäl. Och för kavalleriets del använde den i Västeuropa 
numera gängse taktiken. Den uteblivna framgången får m a o inte tolkas så att 

1 Petri 1926, s 136 ff, 303 ff, Barkman 1931, s 1 ff, 54 ff, Generalstaben 1, s 60 ff, Bark
man 1938/39, s 195 ff, Roberts 1958, s 169 ff. Jfr även Roberts 1967, s 195 ff. 
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han i sin krigföring tillämpade en föråldrad taktik. Snarare så att förebilderna 
var fel valda eller fel tillämpade eller möjligen bådadera. 

Viktigare i detta sammanhang är emellertid frågan om den svenska krigsmak
tens särart, om nu en sådan existerar. Den sammanhänger med den om rekryte
ringssättet, om vilket fortfarande vissa oklarheter finns. Inte i fråga om rytteriet, 
som under hela perioden kunnat rekryteras på frivillig väg och får betraktas som 
besoldat, i den mån det inte ställts upp som vederlag för frälsefrihet eller förlä-
ningar. För fotfolkets del är saken mera komplicerad. 

Jag måste här gå tillbaka till det man velat se som den nationella arméns 
grund, den s k försvarsordningen 1544, dvs de åtaganden som 1544 års riksdag 
skulle ha gjort för att vidmakthålla den under Dackefejden uppsatta armén. Som 
Lars Olof Larsson visat, rör det sig om något annat och mera tillfälligt, nämli
gen om en då planerad och genomförd nyrekrytering genom inhemsk värvning. 
Något ständerbeslut har det inte varit fråga om; däremot har några av åtgärderna 
sammanfattats i ett rådslag från januari 1544, där det bl a talas om registrering 
av det antagna krigsfolket och om förstärkningar genom uppbåd i händelse av 
krig.2 

I senare fallet hade man vidarefört landslagens stadganden därhän att vid 
krigshot skulle i Småland var femte och i övriga landskap var sjätte man hålla 
sig redo att gå ut och i högsta nöd vaije man. Det för framtiden viktiga blev det 
som här säges om kvoterat uppbåd. Man kom nämligen snart att för fotfolkets 
del överge den dyrbara värvningen och i stället använda olika former av tvångs
rekrytering och/eller manskapsbevillning av allmogen. I vaije fall under ryska 
kriget 1554-57 har man då använt ett uttag som Viljanti kallar utskrivning och 
som i några fall innefattar ett uppbåd som Gustav Vasa med sedvanlig hänsyns
löshet permanentade genom att beordra registrering av folket. Och så har han 
faktiskt gjort redan under den tid då värvning var den normala formen.3 

Efter Eriks trontillträde och under det snart inledda danska kriget har det ägt 
rum en omfattande nyrekrytering av armén, där fotfolket tvångsrekryterats eller 
i någon form utskrivits och manskapet sedan registrerats i fänikor. Man har då 
även använt ett kvoterat uppbåd och inför allmogen gärna åberopat landslagens 
uppbådsstadganden. Det krig som fördes kunde lätt fogas in i dessa, och man
skapet tog sig betecknande nog ofta för att på uppbådets vis dra hem efter sä-

2 För försvarsordningen se bl a Barkman 1931, s 59 ff. I övrigt Larsson 1967, s 254 ff samt 
SRA 1:1:1, s 400 ff. 

3 Jfr uppgifter hos Petri 1926, s 99 ff, Barkman 1931, s 106 ff, Generalstaben 1, s 65, Vil
janti 1957, s 43 ff samt för uppbådet s 53 och 65. För 1545 års motsvarande uppbåd se Lars
son 1967, s 257, som emellertid anför registreringen som ett argument mot att kungen skulle 
ha avsett ett tillfälligt uppbåd. Min egen tolkning är den som ovan framgår. 
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songens fälttåg. De har tydligen inte heller varit trakterade av de tunga vapen 
som Erik tvingat på dem, vilka snarast var till hinders i den skogsterräng där de 
helst ville strida.4 

När sedan Johan trädde till fick han mycket riktigt göra eftergifter, bl a så att 
knektarna fritogs från de långa pikar som Erik hade utrustat dem med. I adels
privilegierna 1569 måste han lova att adelns landbönder inom en mil från sätes
gårdarna skulle befrias från "alla utskrivningar" med mindre högsta nöden så 
fordrar, då även de måste gå man ur huse.5 Det är alltså här enbart fråga om de 
vid detta laget tydligen vedertagna utskrivningarna, jämte man ur huse. 

Kort efter danska krigets slut började 1570 ett nytt, det ryska, som med några 
få avbrott skulle pågå till 1595. Det lät sig inte utan vidare betrakta som ett krig 
till gränsens försvar, i vart fall inte för svenska förband. De första åren var ock
så Johan försiktig med tvångsåtgärder, när svenska trupper vägrade gå över till 
Finland, en vägran som även var betingad av bristande lönebetalningar.6 Men 
det blev snart nog ändå sådana som jämte finska förband kom att sättas in mot 
Ryssland. Det finns all anledning understryka betydelsen härav: att alltså krigs
folket nu måste ha insett att de ingick i en stridande armé utan de begränsningar 
i fråga om tjänsteskyldighet som gällde för uppbådet. Fotfolket hade man skaf
fat genom utskrivningar som småningom kom att tillgå på det sätt som senare 
blev vanligt. Men man har påfallande nog fortfarande åberopat landslagens upp
bådsregler. Arméns kvalitet var helt visst låg i jämförelse med kontinentala 
trupper. Men den lyckades ändå föra det ryska kriget igenom, under 1580-talet 
med uppenbar framgång.7 

Uppbådets tid var dock inte förbi. Vid 1604 års riksdag hade Karl DC i sin 
misströstan om de inhemska trupperna - det gällde nu kriget med Polen - fått 
ständerna att för tre år framåt åta sig en extraskatt, de s k månadspengarna, för 
att möjliggöra värvningar. I allmogens fall skedde det mot löfte att slippa nya 
utskrivningar. Förlusterna i Livland gjorde det lika fullt nödvändigt att ta ut 
även inhemskt manskap. 1606 skrev kungen ut en man av tio gårdar och i Fin
land dessutom ett uppbåd av var femte man. När allmogen i Österbotten klagade 
häröver brydde han sig inte om löftesbrottet i förhållande till 1604 utan under
visade den om skillnaden mellan de två uttagen. Det av var femte man berodde 

4 Jfr Petri 1926, s 158, Barkman 1938/39, s 72 och för uppbådet Barkman 1931, s 108 f. 
5 För privilegierna SRA 1:1:2, s 383.1 övrigt Barkman 1938/39, s 201 ff. 
6 Braunerhjelm 1912, s 60, Petri 1926, s 207 ff, 214 ff. 
7 För krigsrörelserna och arméns sammansättning se Petri 1926, s 203 ff, Barkman 

1938/39, s 269 ff. Vid utskrivningarna inriktade man sig länge främst på lösdrivarc och över
flödigt folk på gårdarna. 1577 talas då även om allmogens skyldighet att göra uppbåd. 1578 
utfärdas ett mandat med sådana föreskrifter som senare skulle bli vanliga, nämligen att ta ut 
en man av tio bönder. Jfr mandat av 12/9 1574, 4/1 1577,11/4 1578, 6/4 1583, RR, RA. 
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på hotet från Ryssland, inför vilket de egentligen hade bort gå man ur huse. Det
ta uppbåd skulle dock stanna i landet och vid behov vakta gränsen. Men de som 
tagits ut var tionde skulle liksom i det övriga riket hållas redo för "tåg". Om tå
gets destination fick bönderna ingenting veta; av instruktionen för utskrivnings-
förrättarna framgår emellertid att knektarna skulle över till Livland. Inte heller 
sades det någonting om att även uppbådsmanskapet skulle föras dit och fogas in 
i de stridande trupperna.8 

Av allt att döma är det övergrepp av detta slag och fortsatta utskrivningar som 
ligger bakom oron bland trupperna vid ryska gränsen åren omkring 1610. Vid 
flera tillfällen blev det där myteri och rymningar, man ville inte, sades det, göra 
tjänst i främmande land.9 Det är tydligen uppbådets regler som här ligger ba
kom, regler som blivit aktuella genom Karl IX: s osedvanligt hänsynslösa sätt att 
utnyttja dem; att alltså först genomdriva en extraskatt mot löfte att allmogen 
skulle slippa utskrivning, sedan lika fullt företa en sådan och ovanpå denna krä
va ett kvoterat uppbåd, som mot alla försäkringar även det fördes över till fron
ten i Livland.10 

Den utveckling som jag nu har skisserat är inte i alla enskildheter klarlagd. Så 
mycket torde emellertid vara uppenbart att arméns huvuddel, fotfolket, alltifrån 
Gustav Vasas senare år uttagits genom tvångsrekrytering eller någon form av 
kvotering från allmogen. För framtiden viktigast blev kvoteringen, som prin
cipiellt var av två slag. Dels en utskrivning av t ex en knekt av tio män eller 
gårdar, som regel efter något slags förhandling med bönderna. De uttagna blev 
sedan registrerade och kvarstod i krigstjänst. Men dels också ett uttag av upp
bådsmän i enlighet med landslagens stadganden om allmogens skyldighet att 
vid krig eller krigsfara gå ut till försvar vid landamäret. Av praktiska skäl måste 
även detta uttag bli kvoterat. Det var då inte alldeles lätt att hålla isär från ut
skrivning, i varje fall inte för allmogen. Detta desto mindre som man även vid 
utskrivningar tycks ha erinrat om landslagens uppbådsstadganden. Skillnaden 
mellan de båda formerna låg i tjänstgöringstiden, som vid uppbåd var begränsad 
och uttryckligen gällde gränsens försvar. Men denna skillnad hade regenterna 
inget intresse av att markera. De har, efter vad jag kan se, i denna punkt tvärtom 
varit avsiktligt oklara och ibland t o m låtit registrera uppbådat manskap och 
foga in det i sina utskrivna trupper. 

8 Breven av 4/2 och 12/4 1606 i Waaranen 2, s 234 ff och 238 f. För överförandet till Liv
land se Generalstaben 1, s 94. 

9 Jfr Generalstaben 1, s 329, 340,442 och Nilsson 1982 B, s 33. 
10 Vi får här ett motstycke till de försök som gjordes under 1670-talets skånska krig att 

etablera en mellanform mellan uppbåd och utskrivning, de s k utskotten. Se härom Fredriks
son 1976, s 33 ff. 
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Utvecklingens resultat blir under alla omständigheter att det utskrivna man
skapet småningom kommit att bibringas en insikt om krigstjänstens numera 
definitiva karaktär. Om inte förr, bör det ha skett under Johan IH:s tid, då allti
från 1570-talets mitt åtskilliga svenska och finska förband befinner sig vid 
fronten i Livland långt från egna landamären. När det här senare uppstår myteri 
och oro, beror det tydligen mest på Karl LX:s sätt att på en gång utnyttja samt
liga truppanskaffhingsformer och dessutom kräva ut en skatt som avlösning för 
utskrivningen. 

Denna äldre svenska armé framstår i litteraturen som något nära nog unikt i 
den tidens Europa. I generalstabsverket "Sveriges krig 1611-1632" uttrycks sa
ken så att Sverige genom 1544 års försvarsordning "blev det första land i Euro
pa under nya tiden, vilket grundade sitt försvar på allmän värnplikt och sam
tidigt ägde en armé redan i fred". Man åberopar då också Delbrucks 
"Geschichte der Kriegskunst", som likaledes talar om svenskarna som först att 
bilda en nationell armé.11 Så gör även Michael Roberts, som också han utgår 
från riksdagsbeslutet 1544 och konstaterar att Gustav Vasa sedan "began the 
formation of a new army, paid, permanent, disciplined and recruited (at first) by 
voluntary enlistment. And this was the first truly national standing army of 
modern times".12 

På Roberts och andra engelskspråkiga framställningar bygger André Corvi-
sier, som i "Armies and Societies in Europé 1494-1789" tecknar den mili
tärorganisatoriska utvecklingen i Sverige fram till den karolinska armén och 
dess indelningsverk. Också för honom är Sverige "the first country to organize a 
permanent army based on the principle of military obligation", och som de and
ra utgår han från 1544 års riksdagsbeslut. Det skulle i hans uttolkning ha inne
burit en registrering av krigsfolket och en rätt att vid behov inkalla var femte 
eller var sjätte man, något som blir liktydigt med utskrivningssystemet och 
möjligheten att inom detta ta ut en "militiaman" inom vaije rote.13 

Man kan notera misstaget i fråga om riksdagsbeslutet 1544 och den hos Cor-
visier inte onaturliga sammanblandningen av uppbåd och utskrivning. Viktigare 
är emellertid frågan om vari det för Sverige unika består, dvs i detta samman
hang hur de arméer ser ut med vilka den svenska jämföres. Enligt nyss nämnda 
och andra arbeten skulle de ha varit värvade, icke nationella och först sent 

11 Generalstaben 1, s 64 f. Den som här fört pennan är tydligen Barkman. Jfr dennes fram
ställning 1931, s 59 f och 1938/39, s 247. 

12 Roberts 1958, s 191. 
13 Corvisier 1979, s 52 f. 
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stående.14 Geoffrey Parker påpekar emellertid att professionella stående arméer 
fanns långt före den tidpunkt då Roberts och andra med honom ville se en 
"militär revolution" böija och konkluderar generellt: "wherever a situation of 
permanent or semipermanent war existed, whether the Hundred Years' War of 
the låter Middle Ages or the Thirty Years' War of the seventeenth century, one 
finds, not surprisingly, standing armies, greater professionalism among the 
troups, improvements in military organisation, and certain tactical inno
vations".15 Vad sedan arméernas nationella sammansättning beträffar, bör det 
påpekas att den spanska armén var nationellt värvad och att detta i Frankrike 
inte bara gäller kavalleriet utan även delar av infanteriet. Man befann sig emel
lertid där liksom i t ex Milano nära den schweiziska värvningsmarknaden, på 
samma sätt som kejsaren och de tyska delstaterna hade den stora tyska 
värvningsmarknaden i sin omedelbara närhet. Man kunde därför med relativt 
kort varsel värva de trupper man behövde. Sveriges grannland Danmark var av 
samma skäl nästan helt avrustat i fred. Vilket kom Karl IX att 1610 bagatelli
sera hotet från Danmark: "haver juten intet främmande folk skrämmer han intet 
många med sina egna".16 

Flertalet länder använde alltså värvade trupper, några av dem nationellt vär
vade, och i en del fall var dessa arméer stående. Det är med sådana yrkestrupper 
som den nya svenska armén brukar jämföras. Men frågan är om inte en annan 
jämförelse också måste göras, nämligen med det bondeuppbåd som sedan 
gammalt fanns litet varstans i Europa. Av ekonomiska skäl - värvningar var 
dyra - sökte man på sina håll ombilda detta tillfälliga uppbåd till ett slags 
reservförband av någon fasthet, i Frankrike först och senare i Italien och Eng
land och sist, mot slutet av 1500-talet, i några tyska delstater. Men det har skett 
under påtaglig tvekan, en tvekan att efter tidens många bondeuppror på detta 
sätt beväpna bönder. I Danmark gav Kristian IV ännu vid 1600-talets böljan ut
tryck åt samma inställning. Men, och det är för jämförelsen av vikt, även i 
organiserad form har denna "militia" ansetts oförmögen att på egen hand opere-

14 Jfr bakgrundsteckningarna hos Barkman 1931, s 53 f, Roberts 1958, s 169 ff samt Cor-
visier 1979, s 41 ff och Hale 1985, s 127 ff. 

15 Parker 1976, s 197 ff, jfr Roberts 1967, s 195 ff. I ett nyligen utgivet arbete har Parker 
på nytt tagit upp problemen kring "The military revolution" och där också karakteriserat det 
svenska systemets egenart, nämligen så att "the sole permanent form of compulsory military 
service to be found in early modern Europé was the indelningsverk or allocationsystem". 
Detta skulle ha introducerats av Karl IX och Gustav II Adolf, varvid man efter 1620 etablerat 
"a fixed ratio — whereby one soldier had to be provided, equipped and fed by each parish for 
every ten eligible male parishioners". Parker tycks här ha blandat samman det senare indel
ningsverkets fasta knektehåll med det tidiga 1600-talets utskrivningar och låtit dessa senare 
bli även ett underhållssystem. Parker 1988, s 52 f. 

16 Register över rådslag... Karl IX:s tid, s 164. 
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ra i fält. Med undantag dock för England, där man under Elisabeths senare år 
med olika tvångsmetoder tagit ut truppförband ur militian och sänt dem över till 
krigen på kontinenten.17 

Den svenska armén hade, vad fotfolket beträffar, samma ursprung som den 
europeiska militian. Men man hade i Sverige tidigt skilt ut en huvuddel som ut
skrivet manskap och lyckats omdana detta till en reguljär och militärt användbar 
trupp. Och därtill hållit uppbådsskyldigheten vid liv och ibland t o m tagit sig 
för att även hålla uppbådat manskap kvar i tjänst. 

17 Härom allmänt Roberts 1958, s 201 f, Roberts 1967, s 199 f, Elton 1965, s 359 ff, Hale 
1985, s 198 ff. För sambandet mellan Dackefejden och Gustav Vasas nya militärorganisation 
se Larsson 1967, s 266 ff. 
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II. Krigsbefälet och det svenska 
ståndssamhället 

Det krigsbefäl som börjar framträda under 1500-talet är en för Sverige ny grupp 
och en grupp som får betydelse även i icke militära sammanhang. Men den är 
inte alldeles lätt att avgränsa eller bestämma i relation till det dåtida samhället, 
som ännu i åtskilliga hänseenden var ett ståndssamhälle. 

Låt mig till en början erinra om storleksordningen, dvs antalet befälhavare i 
armén och flottan. De siffror jag har tillgängliga har tagits fram av Artéus och 
avser enbart högre befälhavare samt ryttmästare och hövitsmän. Det bör redan 
från början göras klart att de inte gäller befattningar utan de individer som re
gistrerats under respektive perioder.1 

Armébefälet 1561 -1610 
Period Utländskt befäl Adligt Ofrälse Summa 

Högre befälhavare 

1561-1568 3 47 4 54 
1569-1592 18 47 2 67 
1593-1598 4 25 1 30 
1599-1610 38 43 4 85 

Ryttmästare 

1561-1568 23 37 16 76 
1569-1592 37 54 11 102 
1593-1598 8 20 28 
1599-1610 90 83 14 187 

Hövitsmän 

1561-1568 18 22 131 171 
1569-1592 38 10 138 186 
1593-1598 19 10 73 102 
1599-1610 87 20 212 319 

Samtliga 

1561-1568 44 106 151 301 
1569-1592 93 111 151 355 
1593-1598 31 55 74 160 
1599-1610 215 146 230 591 

1 Uppgifterna på grundval av Artéus tabeller, s 47 ff. I adligt befäl ingår även nyadlade. 
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Flottbefälet 1561 -1610 
Period Utländskt befäl Adligt Ofrälse Summa 

Amiraler 

1561-1568 3 23 5 31 
1569-1592 2 19 2 23 
1593-1598 2 10 12 
1599-1610 4 23 2 29 

Skeppshövitsmän 

1561-1568 27 57 250 334 
1569-1592 23 33 196 252 
1593-1598 14 9 37 60 
1599-1610 45 21 85 151 

Samtliga 

1561-1568 30 80 255 365 
1569-1592 25 52 198 275 
1593-1598 16 19 37 72 
1599-1610 49 44 87 180 

Totalt krigsbefälet 1561 -1610 

1561-1568 74 186 406 666 
1569-1592 118 163 349 630 
1593-1598 47 74 111 232 
1599-1610 264 190 317 771 

Som siffrorna föreligger skulle krigsmakten, mätt i befäl, vara ungefär lika 
stor under Erik XIV:s och Johan Etl:s regeringar men ha ökat något under Karl 
IX:s. Så är dock inte fallet, det vet vi, och missvisningen beror som nyss på
pekades på att uppgifterna inte avser befattningar utan individer. Omsättningen 
av sådana måste ha varit betydligt större under Johans långa regering än under 
Eriks, större också än under Karls endast hälften så långa. Samma faktor torde 
också förklara de låga talen för perioden 1593-1598. Den inverkar även på upp
gifterna för flottan, där befälet vanligen tillsattes för enskilda expeditioner men 
ibland också kunde vara tillfälligt överfört från armén.2 

Adeln dominerar som väntat inom det högre befälet och rytteriets befäl och är 
till en böljan förhållandevis talrik även bland hövitsmän och skeppshövitsmän. 
När den sedan relativt sett går ner i antal, sker det samtidigt med att regentema i 
ökande utsträckning böljar utnyttja utländskt befäl. Under Karl IX:s tid är de 
utländska officerarna tom talrikare än den inhemska adeln inom både armén 

2 Jfr Artéus 1986, s 46, 50. För perioden 1593-98 kan även det då sämre källäget inverka, 
jfr nedan s 72. 
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och flottan. Här finns dock den felkällan att omsättningen bland det utländska 
befälet var större än bland det inhemska. Socialt sett räknades det till adeln och 
ansågs kunna göra anspråk på samma privilegier som denna. Det är därför av 
intresse att dessa båda adelsgrupper - även med hänsyn tagen till den anmärkta 
felkällan - tillsammans måste ha varit större än det ofrälse befälet. 

Vad så det ofrälse befälet beträffar, är det helt dominerande bland hövitsmän-
nen i armén och flottan. De senare är vid periodens böljan flest, vilket dock 
torde bero på den större rörligheten bland flottans befäl. Uppgifterna innefattar 
inte lägre befälhavare, men Artéus har sökt beräkna även deras antal, dvs löjt
nanters och fänrikars, med resultat att vi vid periodens slut skulle kunna räkna 
med ett ofrälse befäl om 400-500 individer. De utgör, påpekar han, en av tidens 
nya sociala eliter och är nästan lika många som antalet vuxna män inom den in
hemska adeln, som skulle uppgå till högst 550 individer.3 

En annan då framträdande elit är den likaledes nya gruppen av ofrälse tjänste
män, sekreterare, kamrerare och på det lokala planet fogdar. Artéus jämför dem 
med de äldre eliter som adeln, prästerskapet och köpmannaaristokratin i Stock
holm utgör, och han finner många skäl tala för att det ofrälse krigsbefälet står 
framom prästerskapet och är den grupp som kommer adeln närmast, socialt 
sett.4 I detta sistnämnda hänseende måste jag anmäla tvekan och skulle dess
utom till köpmannaaristokratin i Stockholm vilja foga även den i andra större 
städer med deras borgmästare och råd. Helt riktigt är emellertid att det ofrälse 
befälet är en ny och betydelsefull mellangrupp i samhället, en grupp som i lik
het med de ofrälse tjänstemännen noga taget står utanför ståndssamhället. Men 
båda söker påfallande nog få en ställning liknande adelns, båda lägger sig till 
med frälsejord eller söker få liknande rättigheter över sina gårdar.5 

Krigsbefälet i dess helhet betraktar Artéus som en korporation med riks
dagsrepresentation; det är med hans definition "kontinuerligt verksamt inom en 
samhällsfunktion och sammanhållet av verksamhetsbetingade intressen samt 
officiellt erkänt".6 Alltifrån 1590-talet har det kallats till riksdagar och möten 
som en grupp för sig och har som känt är under denna tids motsättningar kom
mit att spela även en politisk roll. Låt oss till en böljan se hur det redovisas i 
akterna. 

År 1589 kom det närvarande krigsbefälet att delta i uppgörelserna i Reval och 
ställde sig där liksom rådet och adeln kritiskt till Johan IH:s planer. Kungen 

3 Artéus 1986, s 92. 
4 Artéus 1986, s 92 f. 
5 Att så är fallet framgår bl a av de i de följande använda donations- och förlänings-

registren. Jfr nedan s 47 ff. 
6 Artéus 1986, s 51. 
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kallade sedan till möten i Sverige för att göra upp med sina motståndare. I hand
lingarna finner vi dock endast allmänna ståndsformler av typen "andliga och 
världsliga, ädla och oädla, präster, köpstadsmän och bönder samt meniga all
mogen". Vid 1594 års möten har det däremot fogats in i akternas ståndsformler 
och då placerats efter borgerskapet. Så är fallet i de skrivelser som i januari 
1594 växlades mellan Sigismund och ständerna, som själva skrev sig "Sveriges 
rikes råd, ridderskap och adel samt prästerskapet, borgerskapet och krigsbefälet, 
som nu här i Stockholm församlade äro". Vid den senare kröningsriksdagen 
heter det på samma sätt "Sveriges rikes ridderskap och meniga adel, bisperna, 
prästerskapet, köpstadsmän, krigsbefäl, bergsmän och bönder i Uppsala för
samlade".7 

Vid Söderköpingsriksdagen 1595 har krigsbefälet placerats ett steg högre upp 
på ståndsskalan. Dessutom har det meniga krigsfolket kommit till. Riksdags
beslutet är sålunda utfärdat av hertig Karl och "Sveriges rikes råd, biskopar, rid
derskap och adel, friboma frälsemän, klerkeri, krigsbefallningsmän, borgerskap, 
meniga krigsfolk och allmogen". Formeln återkommer i samtliga handlingar så 
snart det är fråga om alla stånd och blir för framtiden bestående med undantag 
för de meniga som försvinner efter 1598. I 1600 års riksdagsbeslut heter det 
"Sveriges rikes råd och ständer, grevar, friherrar, biskopar, adel, klerkeri, krigs
befäl, borgerskap och meniga allmogen" och i stort sett på samma sätt ännu 
1611.8 

Alltifrån 1594 har man således ansett sig böra foga in även krigsbefälet i 
ståndsformlerna och under några år på 1590-talet även tagit med det meniga 
krigsfolket. Vilket i båda fallen säger något om den betydelse man tillmätt dessa 
kategorier. Vad som också framgår är att krigsbefälet även efter 1595 års upp-
flyttning står nedom prästerskapet, ur vilket man dessutom skilt ut biskoparna 
och givit dem en mycket framskjuten plats. 

Vad har man då i samtiden avsett med detta kollektiva begrepp, krigsbefälet? 
I riksdagssammanhang skulle enligt vad som brukar sägas i litteraturen krigs
befälet ha utgjorts av det ofrälse befälet. Så uppger bl a Ahnlund i sin riks-
dagshistoria, där han också påpekar att krigsbefälet vid riksdagarna till en bör
jan stått bondeståndet nära och ibland kallats tillsammans med menigt krigsfolk. 
Som han framhåller, är det dock först 1634 års regeringsform som ger bestäm-

7 SRA 1:1:2, s 848 ff, 860 ff, SRA 1:1:3, s 254 ff, 304 ff. 
8 Jfr de i SRA 1:1:3 och SRA 1:1:4 tryckta riksdags- och mötesbesluten samt Stiernman 1, 

s 494 och SRA 1:2:1, s 82. 
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melser om krigsbefälets riksdagsrepresentation, men inte fullt konsekventa så
dana.9 

Artéus tar upp frågan på nytt och konstaterar att uppfattningen om vilka be
fälskategorier som ingår i korporationen krigsbefäl inte varit alldeles enhetlig. 
"Den snävaste beteckningen inbegrep synbarligen endast fänikornas och fanor
nas ofrälse officerare, medan den vidaste synes ha inräknat allt militärbefäl, ad
ligt som ofrälse, högt som lågt, flottans som arméns osv". Mest representativt 
finner han det synsätt vara som ligger bakom riksdagskallelserna f o m 1595, 
där man till korporationen räknar "allt befäl vid armén upp till hövitsmän/rytt-
mästare, adelsmän inte undantagna, men inga regementsofficerare eller genera
ler och inte heller några sjöofficerare"10 

Även med denna begränsning blir gruppen rätt oenhetlig; rytteriets befäl var 
nämligen betydligt högre avlönat än fotfolkets. En ryttmästare t ex hade normalt 
fyra gånger mer i lön än en hövitsman.11 Därtill kommer att ryttmästama i regel 
var adelsmän med en annan social bakgrund än den som var vanlig för de 
ofrälse officerarna, och med intressen som inte alltid sammanfaller med de 
senares. Man kan därför inte utan vidare se riksdagsgruppen som en av gemen
samma intressen sammanhållen korporation.12 Adliga officerare har ganska 
långt kunnat instämma i det övriga befälets önskemål, när det gällde rättssäker
het, löner, ransonering ur fångenskap etc. En rad sådana äskanden ingår i det 
aktstycke som Artéus åberopar i detta sammanhang, de postulata, som 
"krigsbefälet av ryttare och knektar" lade fram inför Karl IX:s kröning 1607. 
Men där finns ännu ett, att ofrälse män som låter bruka sig mot rikets fiender 
och ingår adligt gifte måtte få "njuta alla adliga privilegier, som gemena frälse
män lagligen böra, och E K M:ts ny utgångna mandat därom innehåller och 
förmäler".13 

Det man begär är att få frälsevillkor på hustruns gods. De skulle annars, enligt 
vad kronan hävdade, dömas under skatt eller rentav räknas som förbrutna; dy
lika giftermål var nämligen förbjudna. Enligt adelns mening skulle däremot 
godsen gå till den adliga släkten. Sin uppfattning hade den klart gett tillkänna i 
sin egen privilegieinlaga vid samma riksdag och på samma sätt vid 1604 års, 
när den tillstyrkte en frälserannsakning, "på det att en undersked må bliva hållen 

9 Ahnlund, 1933, s 522 f. 
10 Artéus 1986, s 52. 
11 Jfr nedan s47 
12 Så hos Artéus 1986, s 52 f. 
13 Inlagan, odaterad i Riksdagsacta 1607, RA. Artéus 1986, s 53. 
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ibland dem som av adel äro och dem som för ett frälst giftermåls skull hålla sig 
under frälset, det lovliga adelsstånd till spott och förklandring".14 

Det gäller alltså en högst kontroversiell sak, och frågan är om verkligen 
krigsbefälets adliga medlemmar står bakom 1607 års postulata. De skulle i så 
fall ha gått rakt emot vad de vid samma förhandlingar deklarerat som frälsemän. 
Det bör m a o röra sig om en framställning från det ofrälse befälet. För detta ta
lar även terminologin; de som framträder kallar sig genomgående "fattiga 
krigsmän". Likaså det nyss citerade tillägg där man åberopar kungens nyligen 
utgivna mandat, vilket måste avse det 1606 års mandat, där kungen lovar dem 
som gör kvalificerad krigstjänst sköld och hjälm samt evärdlig skattefrihet för 
sina gårdar.15 

De privilegier som Karl lät sätta upp är riktade till "vårt krigsfolk, både rytt-
mästare, hövitsmän, gemena ryttare och knektar". De hade anhållit om privile
gier som andra stånd och får nu sådana, där de i rätt allmän form utlovas under
håll i krig och fred och understöd vid fångenskap och oförmåga. Detta under 
markerat understrykande av deras tjänsteskyldighet och den ed och trohet de 
svurit kungen och hans familj. Kungen lovar också att den som förhåller sig väl 
emot fienden skall benådas med adligt stånd och få gods och gårdar att uppehål
la frälset med.16 

Även här rör det sig alltså om det ofrälse befälet, nu tillsammans med det 
meniga krigsfolket. Påfallande nog vill kungen inte vara med om att spränga 
gränsen mellan frälse och ofrälse på det sätt krigsbefälet begärt. Däremot var 
han beredd att i enskilda fall adla vederbörande och då tilldela honom frälse
gods. 

Hur har krigsbefälet framträtt i övrigt, vid andra riksdagar och möten? Kallel
sebreven talar, som Artéus påpekar, om ett krigsbefäl bestående av ryttmästare 
och hövitsmän jämte lägre befäl. 1595 t ex kallar man "ryttmästare och knekte-
hövitsmän av var fänika med tre av befälet". I inlagor och beslut är däremot ord
ningen en annan. Ibland har krigsbefälet förts samman med adeln och skiljes 
inte från denna. Vanligen framträder det dock för sig, men då ingår inte de 
adliga officerarna som i stället redovisas bland adeln. Så är fallet vid riksdagar
na och mötena 1595, 1597 och 1598, där uppdelningen kommer till synes i de 

14 Adelns inlaga 16/2 1607, jfr dess skrivelse 4/3 1604, Riksdagsacta 1607 och 1604, RA. 
Jfr Bergh 1892, s 18 ff samt beträffande ofrälse giften Jägerskiöld 1945, s 45 ff, Nilsson 
1947, s 229 ff. 

15 För sköldknektmandatet se Generalstaben 1, s 93 f. Det är tydligen detta som avses när 
krigsbefälet i inledningen till sina postulata tackar för de privilegier som kungen nyligen 
givit. 

16 De uppsatta privilegierna ingår i Riksdagsacta 1607, RA. De förblev outfärdade, liksom 
andra privilegiebrev från denna riksdag. 
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akter som är undertecknade. Som exempel kan anföras mötet i Vadstena i juni 
1598, där beslutet är signerat av en rad adelsmän, däribland flera ryttmästare. 
Efter adeln kommer kvartérmästare vid olika fanor, därefter prästerna och sedan 
hövitsmän, bland vilka även lägre befäl vid fänikoma ingår. På samma sätt är 
det med de många propagandaskrivelserna före och efter mötena, där krigsbefä
let genomgående representeras av hövitsmän och lägre befäl.17 

När krigsbefälet framträder som grupp vid riksdagar och möten består det 
alltså av det ofrälse befälet. Denna riksdagsgruppens ofrälse karaktär har tydli
gen fått bestämma krigsbefälets plats i akternas ståndsformler, till en böljan 
nedom borgerskapet, sedan visserligen före detta men efter prästerna. Endast så 
har man kunnat lösa den svårighet som även senare visade sig förbunden med 
försöken att etablera krigsbefälet som eget stånd, svårigheten att avgränsa det 
mot adeln. Varmed också är sagt att i riksdagssammanhang ståndstillhörigheten 
tar över den som krigstjänsten konstituerar. Det är här inte bara en fråga om en
bart ståndsmedvetande. Bakom den till synes så obetydliga frågan om krigs
befälets frälse giften ligger den långt större frågan om rätten att inneha gods på 
frälsevillkor. Till följd av tidens säregna löneförhållanden kom den att spela en 
roll även för krigsbefälet. 

17 SRA 1:1:3, s 562, 584 f, 602 ff, 872 ff, 903 ff; SRA 1:1:4, s 493 ff, 692 ff. Vidare SRA 
1:1:3, s 669 ff, 905 ff; SRA 1:1:4, s 9 ff, 507 ff. 
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III. Adeln och krigsmakten 

Det ofrälse befälet, det som konstituerar riksdagsgruppen krigsbefäl, är dock 
bara en del av det samlade krigsbefälet. Som nyss framgått har vi också att 
räkna med det adliga befälet och de under perioden allt fler utländska office
rarna, som kan räknas jämställda med den inhemska adeln. Därtill kommer de 
mera specialiserade befattningshavarna vid artilleriet och flottan, som i detta 
sammanhang måste lämnas därhän, till skillnad givetvis från de till flottan 
kommenderade arméofficerarna. 

Det är denna helhet av officerare som ger krigsbefälet dess betydelse som 
maktgrupp, även vid riksdagarna där det, som i fortsättningen kommer att 
framgå, är stödet från adeln och rådet som ger det möjlighet att föra fram sina 
krav. I det följande är det i regel denna större grupp krigsbefäl som avses. Dess 
sammansättning har redan berörts, men några frågor kräver fortsatt behandling. 

En gäller de utländska officerarna, av vilka många endast passerade på väg till 
och från krigsskådeplatserna i öster. Andra har däremot stannat i landet, flera 
för gott. Det är framför allt dessa senare som kommer att uppmärksammas i den 
följande undersökningen. 

Den andra och mera komplicerade frågan gäller den inhemska adelns förhål
lande till krigsmakten. Det har redan framgått att den främst ingår i fanornas be
fälskårer men också, ehuru i mindre utsträckning, i fänikornas. Den har även 
rekryterat de högre befälstjänsterna, då jämte åtskilliga utländska officerare. Det 
utländska befälet återfinnes likaså i fanomas och i någon mån i fänikornas be
fälskårer. Vid riksdagarna ingår det högre befälet nära nog helt i det adliga 
ståndet. 

Men vilken adel skall räknas som krigsbefäl? De siffror som redovisats i det 
föregående avser endast högre befälsgrader och kan inte ens för dessa anses 
heltäckande. 

Allmänt gäller att adeln ännu vid denna tid var krigarståndet med skyldighet 
att göra tjänst. Och denna tjänst togs inte bara ut som rusttjänst. Särskilt för 
högadelns del har man uppenbart räknat med att dess medlemmar när så be
hövdes skulle ta på sig militära befattningar och ståthållartjänster. Många har 
också så gjort och omväxlande haft höga civila befattningar och militära sådana. 
Som exempel kan ges Per Brahe, Erik Stenbock och Gustav Banér. Även 
Hogenskild Bielke, den främste civilisten i det senare 1500-talets rådsgenera
tion, har fört militärt befäl, med begränsad framgång visserligen. 
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Mot dessa herrar står andra, som helt eller övervägande var militärer, flera av 
dem yrkesmän som tjänat sig upp under nordiska sjuårskriget eller det senare 
ryska kriget. Hit hör Jakob Bagge, Jakob Henriksson Hästesko, Ivar Månsson 
Stjernkors, Nils Boije, Anders Sigfridsson Rålamb och Arvid Eriksson Stålarm, 
som jag får anledning återvända till i deras egenskap av förlänings- och dona
tionsmottagare. I en grupp för sig bör ställas den märklige Åke Bengtsson Färla 
av riksrådsätt, utbildad utomlands och väl förtrogen med tidens militära teo
retiker.1 Samt de många högadelsmän, som haft skilda uppdrag men ändå kan 
ses som övervägande militärer, sådana som Klas Kristersson och Henrik Klas-
son Horn, Klas och Herman Fleming samt Klas Åkesson Tott. Liksom flertalet 
av de nyssnämnda var de av finländsk härkomst, i sin mån ett uttryck för poli
tiken och krigens östliga orientering. 

Av de senast nämnda synes endast Klas Åkesson Tott ha tjänstgjort i lägre 
militära grader, närmare bestämt som ryttmästare vid en upplandsfana. Inte 
heller de högadelsmän som mera tillfälligt tog på sig militära uppdrag har i 
regel haft lägre befattningar. Hur har de då kunnat utöva militärt befäl? Frågan 
för över på den om det svenska krigsbefälets professionalitet. 

Artéus har här gjort en systematisk undersökning, den första i sitt slag. Han 
prövar en rad variabler på skalan förprofessionalitet, halvprofessionalitet, pro
fessionalitet. Variablerna är tjästgöring, lön, pension, praktisk träning, teoretisk 
utbildning, karriärmöjligheter, mentalitet, kollektivt beteende och andelen ut
ländskt befäl. Hans resultat är att den svenska befälsorganisationen blivit 
"kapabel att producera ett nationellt officerskollektiv som till en del kan beteck
nas som minst halvprofessionellt ~ och till största delen som nästintill profes
sionellt". Svagheterna gäller främst de egentligt militära variablerna träning och 
teoretisk utbildning. Fanornas och fänikornas officerare har här genom sin mera 
kontinuerliga tjänstgöring ett försteg framför de många högre befälhavare, som 
inte passerat lägre grader och endast undantagsvis bedrivit teoretiska studier. 
Också med hänsyn till övriga variabler skulle denna grupp snarast representera 
ett förprofessionellt stadium. En karakteristik som enligt Artéus låter sig väl 
förena med förekomsten av de många utländska officerarna inom högre befäls
grader.2 

Frågan kvarstår alltså hur dessa inhemska högre officerare sin bristande skol
ning till trots kunnat föra arméer, och i flera fall med en viss framgång. En 
väsentlig förutsättning torde vara den ridderliga fostran som hörde till livsstilen 
och prövades vid hovet, där många inom högadeln gjort tjänst i yngre dagar. Per 

1 För Åke Bengtsson Färla se Carlsson 1966, s 688 ff. 
2 Artéus 1986, s 27 ff, 65. 
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Brahe ger oss mönstret i sin Oeconomia. Det är inte nog, säger han att kunna 
sitta till häst och föra sin glaven eller skjuta sina bössor. Den som vill "kallas 
och hållas för en rätt aulicus eller hovman, den måste först vara väl underrättad 
och brukad uti flera ridderliga övningar, såsom är uti ringande, springande och 
faktande, stenkastande, tornérande, rännande och stickande, och vad som mera 
kan vara tjänligt till vighet och styrka". Till det lägger han också studier, där 
han för krigskonsten hänvisar till de auctorer, som nyligen tryckts i Tyskland. 
Och till vad som kunde inhämtas i främmande länder.3 

Detta är bara en del av det uppfostringsprogram som Per Brahe förordade, ett 
program som syftade till en allsidig, även politisk och humanistisk bildning och 
tog sikte på den grupp aristokrater han tillhörde. Han har själv fungerat enligt 
sin lära och ägnat sig åt statens tjänst i både civila och militära befattningar. Så 
har också, det påpekades nyss, många av hans ståndsbröder gjort. Även bild-
ningsresoma blev vid denna tid vanliga och kunde ibland förenas med någon 
tids tjänstgöring i främmande arméer.4 

Denna adelns ståndsmässiga utbildning har alltså ett klart militärt inslag som 
inte får förbises i sammanhang som detta. I Per Brahes utformning var det en 
utbildning för aristokrater; det var inte många andra som hade möjlighet att till
ägna sig detta allsidiga kunnande. Men också på adeln i övrigt ställdes militära 
krav, nämligen att prestera den rusttjänst som var förutsättningen för frälset och 
under 1500-talet togs ut efter hårdare regler än tidigare. Hårdast drabbade den 
både som krav och faktiskt uttag under Erik XIV, men även under Johan El var 
rusttjänsten trots lindrigare beräkningsregler tung nog att driva den godsfattiga 
adeln under skatt, att m a o förlora sitt frälse på grund av oförmåga att göra rust
tjänst. Också för förläningar skulle rusttjänst hållas, och då enligt hårdare regler. 
Karl DC gjorde sedan flera försök att förmå adeln till nya rusttjänsttaxor, som 
för både arvegods och förläningar innebar en betydande skärpning. Några avtal 
fick han aldrig till stånd, men tillämpade villkoren på de stora donationer och 
förläningar som han utdelade under sin senare regering.5 

Sin rusttjänst har adeln visst inte alltid fullgjort personligen, men många har 
så gjort. Andra har valt att gå in i vanliga ryttarfanor tillsammans med sina 
svenner på besoldningsvillkor. Ett exempel ger den mönstring som förrättades 
1589 med upplandsfanan, där man förtecknar 8 "adelspersoner som intet befäl 
föra" som ställde upp med 40 ryttare tillsammans. Även högadelsmän har ut-

3 Per Brahe Oeconomia, s 14 f, 17 ff, 21 ff. 
4 Granlund 1971, s XV ff. För de adliga bildningsresorna kan vidare hänvisas till en kom

mande undersökning av Margareta Revera. 
5 Nilsson 1964, s 52 ff. Jfr nedan s 98, 113 ff. 
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nyttjat denna möjlighet till militär tjänst och erfarenhet.6 Karl IX å sin sida 
kunde tom hävda en adelns skyldighet att vid behov ställa upp som ryttare i 
fanorna, en uppfattning som han formulerade med sedvanlig skärpa inför en 
mönstring av upplandsfanan 1609: "Och efter där uppe i Uppland bo en hop 
unga av adel, som varken oss eller kronan någon tjänst göra utan sitta hemma, 
därföre skall du låta dem veta, att det är vår vilja att de skola ställa sig med de
ras hästar där under och draga med bort och icke alltid ligga hemma på säng-
en".7 

Det fanns alltså åtskilliga vägar till militär tjänst och träning, vägar som alla 
står i samband med den krigstjänstskyldighet som fortfarande ansågs åvila 
adeln, och i sin mån kan förklara att inhemska adelsmän varit i stånd att utöva 
även högre befäl utan tidigare tjänst i lägre grader. 

Som följd härav har vi anledning att räkna med betydligt fler adliga befäl
havare än de som redovisats i kapitel n. Till dem måste först läggas alla lägre 
befälhavare i löjtnants, fänriks och kvartérmästares ställning, de flesta säker
ligen vid rytteriet. Vartill kommer de många adelsmän som på nyssnämnda sätt 
gjorde tjänst med sina svenner i rusttjänst- och besoldningsfanor och som med 
tillämpning av ett vidare befälsbegrepp bör räknas med i detta sammanhang. Så 
är också fallet med de medlemmar av den livländska och ryska krigaradeln, som 
i periodens slutskede tog sin tillflykt till Sverige och Finland och där fick stora 
donationer och förläningar mot samma slags ryttartjänst.8 

Det adliga rusttjänsten står dock inte särskilt högt i kurs i nyare litteratur. På 
europeiskt plan har den dödförklarats av de forskare som behandlat 1500-talets 
"militära revolution"; termen är Michael Roberts. Även kavalleriet som sådant 
framstår som ett vapenslag av mindre betydelse, jämfört med det vid denna tid 
vapenmässigt och taktiskt reorganiserade infanteriet. I Danmark har Knud J V 
Jespersen anslutit till detta synsätt.9 Så gör även Artéus, som därför finner det 
anmärkningsvärt att den svenska adeln i så liten utsträckning varit beredd att 
engagera sig i det nationella infanteriet, där kungarna hade haft behov av dess 
ledarkapacitet.10 I sin syn på infanteriets betydelse ligger han nära den äldre 
generationen militärt skolade krigshistoriker, Gustaf Petri, Bertil C:son Bark-

6 Braunerhjelm 1912, s 16 f, Stenbock 1922, s 4 f, Åberg 1975, s 14. Vidare Ramsay 1909-
16, s 401, 110, 183, 490, gällande Kristoffer Nilsson Boije, Axel Gustavsson Fincke, Arvid 
Henriksson Horn, Henrik Klasson Tott. 

7 Brev till Jöran Klasson 26/11 1609, RR, RA, Braunerhjelm 1912, s 106 f. 
8 Jfr nedan s 113 ff. 
9 Roberts 1967, s 195 ff, Jespersen 1983, s 1 ff. Det bör tilläggas att Roberts i sin Gustav 

Adolfsbok framhäver betydelsen av det polska kavalleriets avvikande stridssätt, Roberts 
1958, s 180. 

10 Artéus 1986, s 106 ff. 
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man m fl, som med stark inlevelse analyserade Erik XIV:s försök att skapa ett 
slagkraftigt svenskt infanteri och med beklagande konstaterade vad de såg som 
Johan ni:s misstag, när han lät förmå sig att ge avkall på Eriks vapentaktiska re
former.11 

Jag kan inte gå alltför långt in i dessa materier, men måste ändå konstatera att 
det märkliga inte är tillbakagången under Johan utan snarare det att Erik under 
så många år lyckades driva sitt nyuttagna krigsfolk in i fälttågen mot Danmark. 
Det rör sig - det har framgått i det föregående - om soldater som står bondeupp
bådet nära och bevarat mycket av dess stridssätt och föreställningsvärld, även 
detta att de endast skulle göra tjänst till hemortens försvar. Vi är m a o ännu 
långt ifrån det reguljära infanteri, som krigshistorikema menade sig ha funnit i 
"Erik XIV:s svenska legioner", vilka snart skulle ha varit redo för Europas 
slagfält. 

Men det var inte det slags krig man nu förde. Med Danmark kämpade man i 
oländiga gränstrakter, där danskarnas värvade infanteri hade svårt att göra sig 
gällande. I öster stod man inte mot kontinentalt infanteri; här var i stället kaval
leriet det förnämsta vapenslaget, där särskilt polackerna excellerade i kavalleri -
chocker med lansen som vapen, ett stridssätt alltså som nu var urmodigt. Men 
här, i öster, var det effektivt nog; det framgick bl a vid det för den svenska ar
mén så förödande slaget vid Kirchholm 1605. Ändå hade man i Sverige satsat 
mycket på kavalleriet, på både inhemskt och utländskt värvat sådant. Det senare 
framgår också av Artéus befälsförteckningar, och han påpekar själv att den 
"importerade professionaliteten" främst bestod av kavalleri, både befäl och hela 
fanor.12 

Det är mot denna bakgrund vi har att se kungarnas genomgående strävan att ta 
ut så mycket rusttjänst som möjligt av adeln. Det kunde ge en del av det rytteri 
som behövdes under krigen i öster, ett rytteri att sätta upp mot det likartade, 
men bättre beväpnade polska adelskavalleriet. Men denna rusttjänst räckte inte 
långt, så mycket mindre som man ofta måste låta adeln lösa den i pengar, även 
de väl behövliga. Man måste därför pröva andra vägar att få det rytteri man be
hövde. Mest gav värvningar, kvalitativt sett, men de var ytterligt dyra. På 
hemmaplan försökte man också andra metoder; fogdarna fick rusta, man lät 
besolda rytteri, även från adeln, och man började med bonderustning mot hem
mansfrihet, ett rusthållssystem i vardande alltså.13 Till det kom det rytteri som i 

11 Petri 1926, s 109 ff, 197 ff, Barkman 1931, s 63 ff. Jfr även ovan s 4 f. 
12 Artéus 1986, s 48 ff, 55 f. 
13 Jfr bl a Braunerhjelm 1912, s 13 ff, Fagerlund 1986, s 14 ff. 
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svensk tjänst övergångna bojarer och livländska adelsmän kunde sätta upp, 
grupper som jag i det följande får anledning återkomma till. 

När den svenska och finska adeln föredrog att tjänstgöra som rytteribefäl 
framför att utveckla det inhemska fotfolket till europeisk standard, var det alltså 
inte bara fråga om gammal frälsetradition, mentalitet eller vad man nu vill kalla 
det. Det var en tjänst som låg helt i linje med den utbildning som var för adeln 
utmärkande och med vad kronan då eftersträvade, i enlighet med den tidens 
militära behov.14 

Det finns här också en ekonomisk bakgrund. Den inhemska adeln var, med 
enstaka undantag, långtifrån godsrik och behövde tillskott i inkomster. Genom 
reformationen hade kyrkan fallit bort som inkomstkälla, varför endast kronan 
återstod. Denna böljade nu alltmer kräva en preciserad tjänst som motprestation 
även för de gods och förläningar den hade att erbjuda. För rådsaristokratin fanns 
alternativ i form av rådstjänster och andra höga ämbeten. Men för den övriga 
adeln fanns än så länge inte mycket att välja på. Häradshövdingetjänsterna hade 
redan böljat bli en förläningsform bland andra, en form som inte nödvändigtvis 
förutsatte att vederbörande fungerade som domare; de kom för övrigt att använ
das som lönefyllnad åt militära befattningshavare. Fogdetjänsterna utnyttjades 
däremot; dock mest av den lägre adeln. 

I dåtidens Sverige var det alltså ont om civila befattningar lämpade för adeln. 
Det är detta som gör militärtjänsten viktig; att leva av godsen var det numera 
inte många som kunde. 

14 För det föregående se även Nilsson 1964, s 48 ff. 
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IV. Krigsbefälet i de inre maktstriderna. 
Det ofrälse befälets särställning 

Krigsbefälets växande betydelse är inte bara en följd av de ständiga krigen. Det 
har också dragits in i de lika ständiga inrepolitiska motsättningarna, där parterna 
ofta sökte krigsmaktens stöd. Inte minst var så fallet under den långvariga kon
flikt som tog sin böljan vid mötet i Reval 1589 och gick över i kampen mellan 
Sigismund och hertig Karl. 

Konflikterna var betingade av den nya maktfaktor som arvfurstarna represen
terade. De hade av Gustav Vasa fått stora hertigdömen och vidsträckta men illa 
definierade rättigheter. Efter hans död utbröt nästan omedelbart den tvist mellan 
kung och arvfurstar som pågick hela den tid hertigdömena existerade. Den 
gällde kort uttryckt hur långt arvfurstarna kunde träda i kungens ställe. En av 
tvistefrågorna rörde adelns rusttjänst i hertigdömena, om den skulle fullgöras 
under kungens eller hertigens befäl. En annan, härmed nära besläktad, var om 
denna adel skulle göra hertigen sin ed eller endast vara kungen förpliktad. Det 
är m a o den feodala frågan om undervasallernas ställning som aktualiseras och 
därmed frågan om kungens rätt att direkt gripa in i hertigdömena.1 

Tvistefrågorna togs upp i de med rådet och ständerna överenskomna 1561 års 
Arboga artiklar, 1582 års stadga och 1587 års konstitution, där kungen hävdade 
sina och rikets intressen. I de två senare visade sig Johan Hl påtagligt angelägen 
att hålla isär adelns rusttjänst från den som hertigen själv skulle fullgöra. Men 
det säges inte mycket om krigsfolket i övrigt. När det mera allmänt är tal om 
hertigens krigsfolk, säges bara att det inte får besvära kronans undersåtar utan
för hertigdömet. Hertigen hade där flera fanor och fänikor som underhölls av 
hertigdömets räntor.2 

Konflikterna började när Johan som hertig i strid mot Arboga artiklar inledde 
den äventyrliga utrikespolitik, som förde honom i motsättning till kungen, Erik 
XIV. Han sökte någon tid hålla stånd i sitt finska hertigdöme, men måste 1563 
ge upp och överlämna sig själv och sitt krigsfolk till kungen. Hans rådgivare, 
Henrik Klasson Hom och Herman Fleming, hade tidigare tagit avstånd från 
honom; andra hans män straffades hårt för sin delaktighet. 

Sturemorden och Eriks utmanande politik banade senare väg för upproret 
1568. Hertig Johan, som frigivits från sitt fängelse, lyckades nu tillsammans 

1 Westling 1883, s 27 f, Nilsson 1952, s 74 f. 
2 SRA 1:1:2, s 9 ff, 624 ff, 758 ff, Westling 1883, s 26 ff. 
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med hertig Karl undan för undan vinna det svenska krigsbefälet och dess folk 
över på sin sida. En bidragande orsak var att de kunnat skaffa medel att till
fredsställa trupperna, som hade fordringar efter alla krigsåren.3 

Under resningen gjorde kungen ett försök att vinna trupperna tillbaka. Han lät 
ett ständermöte i Stockholm utfärda brev, där krigsfolket för första gången ingår 
i ständerformlerna. Ständernas brev av 27/8 1568 är utfärdat av "Vi efterskrevna 
förnämsta råd, adel, meniga Sveriges ständer, andeliga och världsliga, desslikes 
ryttare och landsknektar" och ställt till "Alla infödda svenska uti vart kall eller 
stånd de helst vara kunde, adelsmän, prästmän, så ock ryttare och knektar, köp
stadsmän, borgare och bönder, så som hertig Johan och hertig Karl nu äro 
benägna".4 

Det är påfallande att Erik vänder sig till det egentliga krigsfolket, inte till 
krigsbefälet. Också att både krigsbefäl och krigsfolk saknas i hertig Johans mot
svarande proklamationer, liksom i de många trohetsförsäkringar som utställdes i 
landsorterna.5 

Under sin egen regering tycks Johan m alltid ha bevarat en viss misstro till 
den krigsmakt han övertagit från sin företrädare. Misstron underhölls av de 
stämplingar som ägde rum under 1570-talet, allvarligast bland dem den Mor-
nayska sammansvärjningen. En av Eriks befälhavare, Charles de Mornay, hade 
1572 planerat en militärkupp i syfte att återuppsätta den fängslade Erik på tro
nen och tog 1573 i detta syfte kontakt med skotska legotrupper. När sam
mansvärjningen kom i dagen 1574, visade sig hertig Karl vara informerad men 
hölls utanför rättegången.6 

De båda bröderna kom senare att samverka, men konflikten om hertigens rät
tigheter blev snart aktuell på nytt och därmed även frågan om krigsbefälets 
ställning. Svårast var motsättningarna under 1580-talet. Saken togs upp i rådets 
betänkande från mars 1585, där man föreslog skiljedom i enlighet med Gustav 
Vasas testamente. Det hänvisade för ett sådant fall till de förnämsta i riket, men 
rådet menade att till dem borde fogas ombud för alla ständer i riket och fursten-
dömet, nämligen alla lagmän, ärkebiskopen och alla biskopar, kaniker och 
domprostar, fyra adelsmän från var landsända, ryttmästare, fänrik och fyra ryt
tare från var fana, likaså hövitsmän med lika många från var fänika, fyra härads
hövdingar från var landsända samt alla underlagmän från Norrland, fyra borgare 
från var stad, fyra landspräster från var landsända, fyra av nämnden från stora 

3 Mankell 1876, s 101 ff, Barkman 1938/39, s 181 f. 
4SRA 1:1:2, s 236 ff, 240 ff. 
5SRA 1:1:2, s 192 ff. 
6 Öberg 1897, s 79, 116 ff, Andersson 1945, s 79 ff. 
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härad, eljest två.7 Krigsbefälet och krigsmakten är som synes påfallande väl 
representerade. 

Parterna fortsatte emellertid att förhandla, men när nya konflikter tillstötte 
skärptes motsättningarna. Kungen skrev då ut en riksdag och har till denna för 
första gången kallat krigsbefäl, dock endast vid rytteriet. Hertig Karl manade å 
sin sida adeln i furstendömet att följa honom till riksdagen. Han vände sig också 
till kungen och frågade vad säkerhet han och hans män kunde påräkna; det gick 
rykten att kungen samlade krigsfolk mot honom. I sitt svar sade denne sig haft 
orsak "att låta hit till riksdagen förskriva fast mera av vårt krigsfolk", men hade 
velat skona sina undersåtar. Han tillade, något ominöst, att han ville låta "allom, 
icke allenast ridderskapet, präster och köpstadsmän utan jämväl krigsfolk och 
bönder bliva kunnigt att vi icke äro till sinnes göra, ej heller lida någon orätt". 
Vid ungefär samma tid, i januari 1587, utfärdade han emellertid brev som tyder 
på en neddragning av den militära närvaron. Ryttmästaren Anders Olofsson fick 
order att tillsvidare stanna hos sin fana, Jöran Posse däremot order att inställa 
sig med en fänrik och två kvartérmästare.8 

Även kungen har alltså, när konflikten blev akut, funnit det nödvändigt att 
falla tillbaka på sitt krigsbefäl. Men endast det vid rytteriet, som i regel var av 
adlig börd. Det var också hos adeln han sökte stöd i sin tvist med hertigen. 

Några år senare var läget helt omkastat. I Reval 1589 vände sig de ledande 
adelskretsarna mot kungen, vilket följdriktigt kom honom att närma sig hertig 
Karl. Samarbetet dem emellan kom sedan att prägla Johans sista regeringsår. 
Efter hans död 1592 avlöstes det av en ny kombination med hertig och råds
aristokrati mot den nya kungen, Sigismund. Inte heller den blev långvarig. Snart 
nog tog hertig Karl makten ensam; motståndarna var nu fördrivna eller avrät
tade. 

I alla dessa omkastningar blev krigsbefälet och de styrkor det ansågs kunna för
foga över en faktor av stor betydelse. Så var fallet redan vid mötet i Reval, dit 
Johan hade kallat stora trupper som en styrkedemonstration för att underlätta en 
uppgörelse med Ryssland. Men krigsbefälet slöt upp på rådets och adelns sida i 
kritiken mot den förda politiken och i motståndet mot planen att föra Sigismund 
tillbaka till Sverige. Till det fogades klagomål över krigsfolkets nödläge efter 
alla krigsåren, över uteblivna löner och annat sådant.9 

7 SRA 1:1:1, s 694, SRA 1:1:2, s 660. 
8 Breven i SRA 1:1:2, s 718 ff. I övrigt Berg 1935, s 288 ff. 
9 SRA 1:1:2, s 848 ff. 
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Freden med Ryssland kom dock först 1595, varför stora styrkor hölls kvar i 
Finland och Estland; flertalet svenska kunde emellertid sändas hem efter ett 
stillestånd 1593. Under samma tid inleddes konflikten mellan Sigismund och 
Karl, som båda sökte vinna krigsbefälet och krigsmakten över på sin sida. Dessa 
ville i sin tur utnyttja läget till att få gehör för sina krav. Det var krav av samma 
slag som i Reval, krav som borde lösas i samband med den demobilisering, som 
förestod.10 

Vid trupperna i Finland var befälet i regel finskt, både frälse och ofrälse. Med 
Klas Fleming som befälhavare kom det att föras över på Sigismunds sida, vartill 
bidrog Karls försök att för andra ändamål utnyttja de finska smörräntorna, som 
Sigismund anslagit till krigsfolket. Mot Fleming stod dock hans motståndare 
inom den finska högadeln och de bondegrupper som drabbats av krigsmaktens 
närvaro och till följd härav var mottagliga för hertigens propaganda. Dessa för
hållanden har länge behandlats i finländsk historieskrivning, så även bonde-
resningen i Österbotten, det sk Klubbekriget. Tolkningarna var länge finsk-
nationellt färgade, vilket lett till en mera positiv bedömning av Sigismunds 
politik och av de finska kretsar som stödde denna.11 

I svensk historieskrivning såg man saken annorlunda; här var det länge hertig 
Karl som fick företräda de nationella intressena; hans kamp för det man kallat 
"rikstanken" fick försvara det mesta, även hans blodiga framfart med sina 
meningsmotståndare. En besvärande omständighet var dock att även i Sverige 
stora delar av krigsbefälet ställde upp på kungens sida, framför allt vid rytteriet. 
Denna nationella färgläggning och dess komplikationer kommer särskilt tydligt 
fram i krigshistoriska framställningar. För Gustaf Petri är det sålunda även 
denna gång Sveriges allmoge, som under en stark ledare "hävdar de nationella 
intressena mot av svenska stormän understödda utländska angrepp". Med all
mogen samverkar befälet vid fotfolket som i regel var av ofrälse börd. Däremot 
"synes en del av det vanligen ur adelsklassen rekryterade ryttarbefälet delat sina 
ståndsbröders tänkesätt, ty i det avgörande ögonblicket finner man nämligen ett 
anmärkningsvärt stort antal ryttarfanor på konungens sida". Det blev alltså, 
konkluderar Petri, "den med de germanska traditionerna fast förbundna svenska 
knektorganisationen, som vid detta tillfälle främst kom att bidraga till den 

10 Jfr här vidare nedan s 69 ff. 
11 Jfr två recensioner av S U Palme av några finländska arbeten, som på skilda sätt ifråga

sätter tidigare uppfattningar, nämligen Anthoni 1935 och 1937 samt Renvall 1939; Palme 
1937, s 425 ff och 1941, s 328 ff. Vidare Federley 1964, s 126 ff. 
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svenska frihetens bevarande".12 Liknande värderingar möter i mera dämpad 
form även hos andra historiker.13 

Det intressanta här är dock inte värderingarna utan det som Petri framhäver, 
att det i Sverige främst är rytteriet som ställer sig på kungens sida, medan fot
folket mestadels går till det motsatta lägret. Samt att rytteriet i regel står under 
adligt befäl. Denna fråga om ståndstillhörighetens betydelse för krigsbefälets 
ställningstagande bör upptas till mera ingående prövning. 

Som det redan framgått har hertig Karl f o m 1595 till riksdagarna kallat rytt-
mästare och hövitsmän samt representanter för lägre befäl. Till 1597 års Arboga 
riksdag och 1598 års möten kallades även meniga.14 Vid riksdagarna framträder 
dock endast hövitsmännen och i några fall även lägre befäl och meniga; rytt-
mästarna försvinner bland adeln. Rådets och ständernas gemensamma svar i 
Söderköping är sålunda undertecknat av 30 hövitsmän, och i lands
ortsbekräftelserna möter antingen beteckningar av typen "krigsmän" eller, som i 
Västmanland, "knekthövitsmän, krigsbefäl, skrivare och meniga krigsmän". På 
samma sätt är det vid propagandamötena före Arboga riksdag, där hövitsmän 
och krigsmän ofta är med bland undertecknarna. De egentliga riksdags
handlingarna är denna gång föga upplysande; under beslutet är krigsbefälet inte 
särskilt angivet. Däremot möter det i de brev som utfärdades. Som exempel kan 
anföras den skrivelse, som krigsbefälet i Arboga riktade till krigsbefälet i Små
land och Västergötland. De skriver sig själva "knekthövitsmän, krigsbefäl, 
meniga knektar som här i Arboga hava församlat". Undertecknare är 4 hertigens 
hövitsmän och 10 kungens, dvs från fänikor i kungariket, dessutom 3 löjtnanter 
och 1 fänrik, likaledes kungens.15 

Men även den andra sidan kunde ibland dra krigsbefälet med sig. Från både 
Söderköpings och Arboga riksdagar finns inlagor från adel och krigsbefäl 
gemensamt, så avfattade att de inte gäma kunde vara hertigen till lags. Ett annat 
exempel ger ett av de många mötena före Arboga riksdag, i Enköping, från vil
ket finns en skrivelse undertecknad av ärkebiskopen, två biskopar, borgmästare 
och råd i Stockholm, Uppsala, Västerås och Enköping samt 15 Upplands rytta-

12 Petri 1926, s 269 f. 
13 Jonsson 1906, s 4 ff, Almquist 1922, s 248 ff, Hildebrand-Tunberg 1923, s 263 ff, 332 

ff, Hjärne 1929, s 40 f, Sommarström 1935, s 1 ff. 
14 SRA 1:1:3, s 807,1:1:4, s 262 ff, 607 ff. Jfr Ahnlund 1933, s 53, som dock endast talar 

om folk från fänikorna. Det bör tilläggas att handlingar som har även det meniga krigsfolket 
som utställare, inte nödvändigtvis innebär att detta varit närvarande. Jfr t ex rådets och stän
dernas gemensamma svar samt riksdagsbeslutet från Söderköping 1595, SRA 1:1:3, s 597, 
613. 

15 SRA 1:1:3, s 597 ff, 669 ff, 792 ff, SRA 1:1:4, s 906 ff. 
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re. Den är tydligt präglad av ärkebiskopens förmedlande, snarast kungavänliga 
inställning.16 

Att denna opposition kunde framträda även vid riksdagen är så mycket märk
ligare som rådet uteblivit liksom stora delar av adeln och övriga stånd från göta
landskapen och dessutom de finska ständerna. Men oppositionen kördes över av 
hertigen som demagogiskt vädjade till den församlade menigheten, "herr 
Omnes" som den kallas i en samtida pamflett. Det var också inför denna som 
han lät tre adelsmän schavottera, som anklagades för att ha agiterat i lands

orterna.17 

Efter riksdagen inledde hertigen en kampanj i götalandskapen för att få adeln 
och krigsbefälet och övriga stånd att ansluta till riksdagsbeslutet. Flera av de 
ledande rådsherrarna fann nu bäst att säkra sig över till Polen. Deras hemma
varande ståndsbröder tvangs till anslutning, om vilken dock hertigen hade sina 
dubier. I ett brev 23/4 1597 till en av sina få högadliga anhängare, Axel Leijon-
hufvud, skrev han att västgötadeln efter gammal vana först hade hänvisat till 
rådet men sedan erbjudit sig att besegla. "Huru länge eller med vad allvar de nu 
däröver hålla vele, varder tiden medgivandes".18 

Under den tid som följde sökte hertigen stärka sitt grepp över landet, också i 
Finland där Klas Flemings död 1597 öppnade nya möjligheter. Här tog dock 
Sigismunds anhängare makten på nytt under Arvid Stålarms ledning. Även i 
Sverige var ställningen osäker, särskilt vad adeln beträffar. Ovissheten gällde 
främst götalandskapen, där Sigismunds anhängare varit ståthållare och liksom 
de ledande rådsherrarna hade stora godsbesittningar. 

Ingen tvekan kan råda om att Karl i detta läge konsekvent har satsat på krigs
befälet, främst det ofrälse befälet. Det hade fått ställa sig bakom alla de propa
gandaskrivelser som utfärdades i samband med Arboga riksdag och möter nu i 
stort antal vid de möten som hölls i Uppsala i februari och Vadstena i juni 1598. 
Efter vanligheten ingår ryttmästarna bland adeln, medan de som redovisas som 
krigsbefäl består av hövitsmän och lägre befäl.19 

16 Från Söderköping finns det fyra adliga svar, av vilka två härrör från adeln och krigs
befälet. Det ena skjuter i regeringsfrågan fram rådet jämte hertigen, det andra hänvisar till 
kungens fullmakt och regeringsordning. Även adelns och krigsbefälets svar i Arboga talar 
om en regering av hertigen med rådet. SRA 1:1:3, s 585 f, 586 f, 872 ff. Vidare SRA 1:1:3, s 
788 ff, Ohlsson 1946, s 320 f. 

17 SRA 1:1:3, s 860 f, 910 f, Ahnlund 1933, s 53 ff. 
18 SRA 1:1:3, s 917. 
19 Uppsalaständernas skrivelse till Sigismund 20/5 1598 är undertecknad av 33 adelsmän, 

däribland minst 6 ryttmästare, åtskilliga präster samt under rubriken "Krigsbefäl" av 27 
hövitsmän och 1 fänrik och efter dessa av borgerskap och allmoge, SRA 1:1:4, s 487 ff. Un
der Vadstenamötets beslut 25/6 1598 står 67 adelsmän, däribland minst 8 ryttmästare, där
efter 7 kvartérmästare vid fanor i götalandskapen, några av dem adelsmän, därefter präster 
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Något senare kom Sigismund till Sverige med en mindre truppstyrka och 
lyckades inom kort bemäktiga sig Kalmar och snart även Stockholm och Älvs
borg. Hans finska anhängare gjorde en misslyckad landstigningsoperation i 
Uppland. Huvudslaget kom att stå i Östergötland, dit både Sigismund och Karl 
marscherat in med sina trupper och där den senare genom slaget vid Stångebro 
fick överhanden. Det i detta sammanhang intressanta är den dragkamp om trup
perna i Sverige, som satte in omedelbart efter Sigismunds ankomst. 

Kungen hade med sig de riksråd som flytt till honom och fick till en början 
övertaget, främst i götalandskapen där han hade åtskilliga anhängare.20 Han 
vände sig också till adeln och krigsfolket i hertig Karls läger och erinrade dem 
om den ed de svurit honom och den trohet de var förpliktade till.21 Det kan vara 
skäl att dröja något vid trohetseden och dess betydelse. Att den varit en realitet 
för adeln och krigsfolket kan inte gärna betvivlas. Frågan om en ny ed från 
krigsfolket var också en av de första hertig Karl aktualiserade, när han efter Jo
hans död tog kontakt med rådet för att organisera styrelsen. Rådet erinrade om 
att en ed redan svurits till Sigismund som tronföljare och fann därför en ny ed 
onödig. Hertigen lät då saken bero.22 Det var samma svårighet han nu stod in
för, en svårighet nämligen om han ville desavuera kungen. Så länge denne var 
frånvarande kunde han till nöds åberopa sina rättigheter som arvfurste enligt 
Gustav Vasas testamente. Men dessa rättsfiktioner blev ihåliga med kungen per
sonligen närvarande, en kung som nu krävde adelns och krigsfolkets trohet. 

Desto märkligare är det att hertig Karl ändå lyckades få stora delar av den 
svenska krigsmakten över på sin sida; den finska gick däremot fortfarande 
Sigismund till handa. Det har skett efter en intensiv propaganda, där han stän
digt sköt fram det ofrälse befälet och systematiskt bearbetade krigsfolket och de 
lokala menighetema. Så var även fallet när han sökte hindra Sigismund att 
vinna över krigsfolket i götalandskapen. I augusti 1598 skrev han sålunda till 
ryttama i Östergötland och till fotfolket i Småland och Östergötland och ma
nade dem att inte följa kungens kallelser 23 

Också på kungligt håll var man verksam men hade svårare att vinna gehör. 
Ibland har kungens anhängare tom fått agera i något av en försvarsposition. Så 
i en skrivelse 20/9 1598 från upplandsfanans officerare till Åkerbo härad och 

och sedan under rubriken "Knekthövitsmän" 24 hövitsmän och lägre officerare och efter dem 
på vanligt sätt borgerskap och allmoge, SR A 1:1:4, s 692 ff. 

20 Jfr SRA 1:1:4, s 835. 
21 SRA 1:1:4, s 788 ff. 
22 Sommarström 1935, s 45 f. 
23 SRA 1:1:4, s 822 ff, 827, 831. 
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Lindesbergs och Nora bergslager, där de försvarade sig mot anklagelser för vad 
ryttarna skulle ha gjort under sina strövtåg.24 

Vad Karl däremot inte förmådde var att få adeln på sin sida, med undantag 
dock för hans eget furstendömes adel. Den övriga adeln har tydligen känt sig 
förpliktad av den trohetsed som den hade avlagt till Sigismund och måste också 
ha reagerat mot hertigens alltmer antiaristokratiska propaganda. Med den har 
följt åtskilliga ryttarfanor, där ju befälet oftast var av adlig börd. 

Hertig Karls slutliga seger följdes av hårda räfster med hans motståndare, där 
han likaledes utnyttjade krigsbefälet. Det hade fogats in redan i den ständer-
domstol som rådet föreslog 1585. Så blev också fallet med de domstolar som nu 
tillsattes. Den i Linköping 1600 omfattade sålunda 36 adelsmän, 46 krigsbefäl, 
24 borgare, 24 bönder och 23 fogdar och lagläsare. Än större blev krigsbefälets 
representation i 1605 års domstol, cirka 100 av 300. Även vid 1606 års ut
skottsmöte var det företrätt i ett liknande sammanhang.25 

Också i övrigt har krigsbefälet under denna tid - och i långt större utsträck
ning än tidigare - dragits in i rättsliga avgöranden. Sedan gammalt hade det 
deltagit i krigsrätter och andra militära rättegångar. Däremot, efter vad det vill 
synas, inte i de högre domstolar, där militära mål kunde tas upp. Det är sålunda 
inte med i Erik XIV:s höga nämnd, inför vilken han ibland lät ställa sina militär
befälhavare utan att därför kalla någon militär sakkunskap. Inte heller synes 
krigsbefälet ha deltagit i de allmänna konungsdomarna.26 

Krigsbefälet finns däremot med i de domstolar som sammanträdde på Stock
holms rådstuga. Stadens rätt bestod av borgmästare och råd, som nästan alltid 
sammanträdde med ståthållaren och ofta även andra ämbetsmän från slottet. Till 
denna rätt fogades inte så sällan hövitsmannen och lägre befäl från gårds-
fanikan, länge utan att de senare namnges.27 Även andra militärer kan ingå. 
Bland dagens ärenden förekommer då i regel mål med militärer inblandade, 
även från andra förband än de i Stockholm. Ibland är dock inget sådant med 
bland de protokollerade, t ex 11/1 1576 då en fogde, Johan Knutsson, rann
sakades för lasteligt tal mot kungen. Ändå deltog denna gång "Erik Jönsson, 

24 SRA 1:1:4, s 767 ff, 847 ff. 
25 Ahnlund 1933, s 40,79 ff, 553 ff. 
26 För det militära rättsväsendet vid denna tid allmänt Barkman 1938/39, s 708, där det 

dock saknas uppgifter om domstolamas sammansättning. Om borgrättema och de allmänna 
konungsdomarna se Edling 1933. Höga nämndens protokoll tryckta i HH 13. Jfr vidare Ro
sén 1955, s 17 ff. 

27 Protokoll av detta slag i Stockholms stads tänkeböcker (tryckta) för 1570-1590-talen 
under följande dagar: 12/3, 5/11, 3/12 1575, 11/1, 30/5, 10/9, 3/10 1576, 18/1, 4/10 1578, 
18/1 1580,23/1 1581,24/3 1582,19/8,21/8,2/7 1584,19/2,26/2,19/3,12/4,14/4,2/5 1589, 
14/1 1594,13/1,18/1 1595. 
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knekthövitsman och andra befälhaver under gårdsfänikan". Det kan också före
ligga militära ärenden utan att man tillkallat militära bisittare. Sådana var uppe 
12/4 och 14/4 1589 med militär representation endast vid det första tillfället. Så 
också 13/1 och 18/1 1595, då målen gällde dråp med knektar inblandade. Men 
endast vid det första tillfället deltog "några av befälet under knektarna". 

Ett av protokollen visar hur man kunnat kombinera rådsturätt och krigsrätt. 
Den 18/8 1583 bestod rätten av ståthållaren m fl slottsämbetsmän, borgmästare 
och råd samt "Sten Månsson knekthövitsman och hela befälet". Förutom sed
vanliga ärenden fanns det ett om knektar som avvikit från sin fänika. Domen 
överläts i detta fall till de närvarande militärerna, som dömde knektarna från 
livet efter krigsartiklarna och det 16 kapitlet i konungabalken.28 

Mera anmärkningsvärda är de icke så få fall, där ett antal riksråd och adels
män sammanträtt med borgmästare och råd på rådstugan. Edling ser dessa rätte
gångar som konungsdomar, där borgmästare och råd är bisittare. Det gör också 
Daniel Almquist, även om han inte godtar alla Edlings fall som konungs
domar.29 Påfallande nog har man några gånger fogat in även krigsbefäl i denna 
kungliga domstol. Så skedde 22/10 1584, då kungens sekreterare, Peder Ras
musson, anklagade hovjunkaren Anders Lorichs för högförräderi. I rätten satt 
ett antal riksråd och adelsmän, kungliga sekreterare, borgmästare och råd, några 
borgare samt två knekthövitsmän. Också i andra fall har krigsbefäl kallats till 
dylika domsrätter.30 

Även hertig Karl har prövat denna form av kunglig domstol och ibland fogat 
in krigsbefäl i den. Första gången så sker är vid de märkliga rättegångar som 
hölls på Stockholms rådstuga 28 och 30 juli samt 1 och 4 augusti 1599. Rätten 
bestod av framträdande adelsmän - ett nytt riksråd hade ännu ej tillsatts. Dess
utom borgmästare och råd och vid ett tillfälle - den 1 augusti - ej mindre än 14 
ofrälse krigsbefäl. Samtliga rättegångar har karaktären av uppgörelser med 
hertigens motståndare, och vid de tre sista framträder Erik Jöransson Tegel som 
åklagare. Målen den 1 augusti hade alla varit före tidigare. Ett av dem gällde en 
borgare, Mathias Franck, som skulle ha spritt rykten om hertigens död, varige
nom allt krig skulle upphöra. I ett annat anklagades Pelle Persson för att ha fört 
"skälmska" brev in i staden från bl a Arvid Stålarm. Ett tredje slutligen gällde 
händelser i Dalarna i samband med det s k Näfftåget 1598, då en av hertig Karls 
knektar hade avrättats för övervåld. 

28 Protokollet under angiven dag i den tryckta tänkeboken. Så även i den fortsatta fram
ställningen, där data ges i den löpande texten. 

29 Edling 1933, s 44 ff, Almquist 1940, s 31 ff. 
30 Vid rättegångarna 20/4 1570,9/2 och 1/3 1586. 
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Även följande år har vi liknande fall. Den 12 januari 1600 är 12 ofrälse krigs
befäl med, tydligen främst till följd av ett mål där översten Henrik Liewe ankla
gade några skyttar för övervåld. Den 14 januari sammanträdde domstolen på 
nytt, då Erik Jöransson Tegel förde talan mot olika personer för att de före
gående år spritt förklenande brev mot hertigen. Vidare mot fogden Per Mickels-
son för att han anslutit sig till Sigismund och deltagit i dennes krigsföretag mot 
Sverige. Men detta mål uppsköts till följande dag för att flera av adeln och 
krigsbefälet skulle kunna delta. Det togs sedan upp med 8 krigsbefäl när
varande, då det framgick att Per Mickelsson haft åtskilligt att göra med Sigis
mund och dennes närmaste omgivning. 

Fallen av konungsdom på Stockholms rådstuga blir i fortsättningen mindre 
vanliga. Däremot förekommer rätt ofta vanlig rådsturätt med deltagande av 
krigsbefäl.31 I målen är då nästan alltid militärer inblandade. Vid ett av dessa 
tillfällen, 9/5 1603, behandlade man under deltagande av krigsbefäl några båts
mäns överfall på en skeppare samt en anklagelse mot översten Henrik Liewes 
skrivare, som skulle ha smädat hertigen och sagt att om denne skulle länge 
regera "då bliver varken bröd eller bärgning mer i Sverige". Ett mål av detta 
slag skulle tidigare ha tagits upp inför högre rätt. Så skedde också nu, men inte 
på rådstugan; vederbörande blev "förd på slottet, där hans sak vidare är förhörd 
vorden och där bekommit sin dom". Det blev alltså en borgrätt som avgjorde 
målet. 

Jag erinrar i detta sammanhang om att Göran Setterkrans påträffat ett stort 
antal vilsekomna konungsdomar i en samlingsvolym i Finska riksarkivet. De 
härrör från 1607, och domarna har fällts i Stockholm och Uppsala, i senare fal
let vid tiden för Karl IX:s kröning. Domstolen har varierat till sin samman
sättning men vanligen bestått av riksråd och adelsmän med ibland krigsbefäl 
som bisittare och i några fall även borgmästare och råd i Stockholm. Setterkrans 
sätter domstolen i samband med Karls rättsliga reformsträvanden och betecknar 
den som kunglig borgrätt.32 Rimligen har den något samband den den nyss
nämnda rätten på slottet i Stockholm 1603. 

I fem av dessa domar har även krigsbefäl medverkat och i fyra av dem var 
krigsfolk inblandat, anklagat för dråp, förrädiskt tal mot kungen och andra för-
syndelser. I det femte målet med krigsbefäl närvarande saknas dock militär 

31 Protokoll 4/6 1600, 9/5, 18/9, 14/11 1603, 15/12, 20/12 1604, 28/6 1606, 24/1, 15/7 
1607,22/4 1611, Stockholms stads tänkeböcker. 

32 Setterkrans 1962, s 374 ff. 
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anknytning; det gäller myntförfalskning av en guldsmed i Magnus Brahes 
tjänst.33 

Till dessa fall av krigsbefälets deltagande i rättegångar kan läggas ytterligare 
några, som gäller det vanliga krigsfolket, närmare bestämt ryttare. Rättegångar
na har ägt rum i östra härad 19/8 1602 och 11/7 1603, då man tillsatte ryttar-
nämnder om 12, respektive 6 ryttare eller "hovmän". Dombokens utgivare, Nils 
Edling, vill se dem i samband med Karl IX:s försök att reorganisera de gamla 
rättartingen, vid vilka det enligt landslagen skulle utses nämnder av 6 hovmän 
och 6 landbor. Gösta Hasselberg hänvisar i stället till tidsförhållandena; det rör 
sig om förräderimål, där de anklagade spritt Sigismunds propaganda. Tids
sambandet är evident, och det kan tilläggas att det 1602 förekom ännu en, minst 
lika graverande anklagelse. Vid häradsrätten hade man tidigare behandlat 
beskyllningar som en häradsskrivare riktat mot fogden Lennart Jöransson. 
Denne hade då gått till motattack och anklagat skrivaren för att 1598 ha hindrat 
honom utföra hertigens order att förmå Västgöta ryttare att inte rycka upp till 
Sigismund samt att tillhålla allmogen att inte företa något mot hertigen. När 
detta blev känt, måste man ta upp målet på nytt, varvid häradsnämnden under 
hänvisning till att det gällde "Höga överheten" satte till två edsvurna nämnder, 
den ena "rätt häradsnämnd" och den andra en nämnd av 12 "uppriktiga, förstån
diga och manhaftiga ryttare".34 

Några andra krigsfolksnämnder har inte påträffats i det tryckta domboks
materialet från denna tid, men sådana kan givetvis ha funnits. Under alla om
ständigheter är nämnderna från östra härad inte ensamstående i sitt slag; de 
skall jämföras med de många likartade nämnder som fungerat i Stockholm och 
vid de samtida borgrätterna. Att det i östra härad blivit ryttarnämnder beror 
rimligen på svårigheten att i ett härad organisera en befälsnämnd. 

Krigsbefälets och krigsfolkets medverkan i rättsliga sammanhang har med 
undantag för ständerdomstolarna nätt och jämnt noterats i litteraturen, där upp
märksamheten främst har gällt Karl IX:s strävan att reorganisera doms
instanserna. Hans reformförsök är ännu ej tillfredsställande undersökta, men det 
är närmast en självklarhet om man konstaterar att han även vid en genomförd 
instansordning bemödat sig om att bevara sin personliga kontroll. Som led i en 
sådan får man se hans påfallande strävan att foga in krigsbefälet i rättsliga avgö
randen. Den framträder inte bara under uppgörelserna med hans motståndare 
under åren närmast efter segern över Sigismund utan även senare i samband 

33 Setterkrans 1962, s 379 ff. 
34 östra härads i Njudung dombok 1602-1605, s XII f, 44 ff, 67 ff, jfr 13 f. Hasselberg 

1967, s 263 ff. 
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med de mera allmänna mål som togs upp vid de kungliga borgrätterna 1607. 
Dessa är, kan det tilläggas, principiellt viktiga som led i utvecklingen fram till 
hovrättens tillkomst.35 

Under den tid som behandlats har krigsbefälet etablerats som en allt mer be
tydelsefull instans och även politiskt och rättsligt dragits in i den pågående 
maktstriden mellan kung, arvfurstar och rådsaristokrati. Men dess ställnings
tagande har varit splittrat, särskilt under den långvariga konflikten mellan 
Sigismund och hertig Karl. På kungens sida stod det finska befälet under Klas 
Flemings ledning utom en del högre officerare i kretsen kring Karl Henriksson 
Horn. I Sverige var stora delar av det adliga befälet anhängare till Sigismund. 
Det fanns alltså goda skäl för hertig Karl att satsa på det ofrälse krigsbefälet, 
och det har tydligen också varit med dess stöd som han lyckades bryta igenom 
den kvarvarande landskapspartikularismen och vinna insteg i landsändar som 
annars gärna följde sina högadliga lagmän och ståthållare. Det avlägsna Finland 
lyckades han dock aldrig få över på sin sida. Här har också krigsmakten i långt 
högre grad än i Sverige dominerats av adeln. 

I Sverige kom på detta sätt krigsbefälet att medverka i det fortgående enhets
arbetet. Men vad har detta politiska engagemang inneburit för dess egen ställ
ning? Har det i sådana sammanhang kunnat hävdat egna intressen? Det är svårt 
att se några mera påtagliga resultat av de aktioner som fördes, varken under 
1590-talet eller senare, inte mycket mer än 1607 års rätt intetsägande krigsfolks-
privilegier.36 I övrigt rör det sig om tämligen vagt formulerade utfästelser 
rörande fordringar och löner, utfästelser som jag senare får tillfälle att återvända 
till, och till det som faktiskt skedde på löneplanet. 

35 Setterkrans 1962, s 389. 
36 För en något annan bedömning se Artéus 1986, s 52 f. 
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V. Det adliga befälet under Karl IX. 
Utlänningarnas roll 

Efter sin slutliga seger och de blodiga räfster som följde stod Karl IX inför upp
giften att etablera ett nytt riksråd och en till stora delar ny förvaltning. Han 
måste också söka få en samarbetsvillig adel och ett honom förpliktat krigsbefäl. 
Hans sätt att utnyttja det ofrälse krigsbefälet och dra in det i sina uppgörelser 
med motståndarna har redan behandlats. Vad det nu gäller är hans relationer till 
den inhemska adeln och till de många utländska officerare som han genomgåen
de drog fram på dennas bekostnad. 

Det mönster som framträder har jag varit inne på i en uppsats om Karl IX och 
adeln. Efter räfsterna inleddes omfattande gods- och förläningsindragningar, 
som i Finland drabbade större delen av adeln och i Sverige högadelns ledande 
män. Den följande utvecklingen kom att gestalta sig något olika. I Finland åter
fick de flesta snart sina gods och en stor del av sina förläningar; endast Klas 
Flemings och hans närmaste anhängares besittningar stannade i kronans hand. 
Försoningspolitiken var här en nödvändighet om Karl överhuvud skulle kunna 
etablera sitt välde. Även i Sverige återställdes stora delar av godsen, men till 
hustrur och barn och andra anförvanter. Resten utdelades till Karls anhängare, 
vilket också skedde i Finland. På samma sätt hanterades de indragna för-
läningarna, som nu helt stod till kungens disposition.11 Estland blev utveckling
en likartad, en del indragna gods återställdes medan andra gick till Karls an
hängare.2 

Som stånd har alltså adeln inte förlorat så mycket. Men det har skett stora för
ändringar inom dess led. I de avrättade eller flyktande herrarnas ställe har 
kommit yngre medlemmar av de gamla rådsättema och medlemmar av tidigare 
mera undanskymda släkter, flera av dem med anknytning till Karls fursten-
döme. Även nya män träder nu fram, påfallande många av utländsk härstam
ning. Alla knöts de till den nya monarken i former som innebar ett starkt bero
ende av honom, vad godsen beträffar i klart feodala sådana, former som jag i 
det följande får tillfälle att återkomma till. 

Av delvis samma slag var de långtgående förpliktelser som tidigare motstån
dare fick avge när de underkastade sig hertigen, förpliktelser som vid minsta 
misstanke kunde vändas mot dem. Ett exempel ger Arvid Stålarms olycksöde. 

1 Nilsson 1964, s 37 ff. 
2 Almquist 2, s 562 ff. 
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Efter Klas Flemings död blev han Sigismunds ståthållare i Finland och kom i 
Karls händer efter Åbos intagande 1599. Han frigavs 1602 i ett läge när Karl 
behövde hans medverkan i Livland och fick då avge en trohetsförsäkran. Efter 
nederlaget vid Weissenstein 1604 fängslades han på nytt och satt sedan fången 
till sin död 1620.3 Åtskilliga sådana försäkringar är bevarade, där vederbörande 
lovar hertigen, hans gemål och livsarvingar sin trohet.4 Det rör sig nästan alltid 
om militärbefälhavare, som väl behövdes under de fortsatta fälttågen. Karl satte 
också redan från början krigstjänst som villkor för att han skulle ta den finska 
adeln i sin nåd igen och låta den återfå sina gods. I ett brev från Wittersten 
30/11 1600 heter det sålunda att sedan de lovat honom trohet och liv och blod 
ville han ta dem i nåd och låta dem återfå sina gods, "så många som sig i mar
ken hos oss bruka låta". När sedan adeln svor honom trohet vid mötet i Åbo 
1602 sade man sig ha hållit den rusttjänst han krävde, "därfios ock låtit oss 
själva bruka i marken så många, som med andra ämbeter icke haver varit för
hindrade; ville också detsamma ännu göra så länge vi leva".5 

Som redan härav framgår, har omvälvningarna under Karl IX:s tid varit ett -
ytterligare - incitament till adelns förvandling till tjänstestånd. Det var endast 
genom att gå i kungens tjänst som den kunde räkna med att få eller bevara gods 
och förläningar. Utan sådana hade den finska adeln och även den svenska svårt 
att bestå, allra helst som även de egna arvegodsen nu var hotade. Den tjänst det 
var fråga om var nästan alltid krigstjänst, dvs adeln måste vara beredd att ställa 
rusttjänstrytteri till förfogande och själv gå i fält som krigsbefäl. Bådadera var i 
hög grad efterfrågat under de förlustrika livländska fälttågen. 

Behovet av erfaret befäl kunde dock inte tillgodoses enbart inom den inhemska 
adeln, så mycket mindre som denna nu var decimerad. Karl DC har också i myc
ket hög grad anlitat utländskt befäl, med vars hjälp han rekryterat officers-
befattningar i hela sin armé, inte bara i de värvade, utländska förband han tog i 
sin tjänst. Även tidigare regenter hade så gjort, Erik XIV och Johan III i stor 
skala. Det rör sig mest om tyskar och balttyskar, därnäst skottar, engelsmän och 
fransmän. Särskilt kraftig var tillströmningen under tiden 1599-1610. Den går 
då liksom tidigare främst till kavalleriet.6 

3 Arvid Stålanns obligation av 28/8, återställelse av godsen 7/9 1602, Waaranen 1, s 328 
ff, 335.1 övrigt Anthoni 1937, s 238 ff. 

4 Några exempel: Brev för Anders Larsson 30/7 1600, Anthoni 1937, s 218 f, för Jöran 
Boije 14/1 1601, Waaranen 1, s 104. Jfr Karls brev för dessa båda av 4/5 1601 och 31/10 
1602, Waaranen 1, s 126 f, 365. 

5 Waaranen 1, s 95 ff, 194, jfr s 203 ff. Anthoni 1937, s 154 f, 218 f. 
6 Artéus 1986, s 47 ff, 55 ff. 
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De utländska officerarna hörde till det skrå kondottiärer, som i brist på syssel
sättning i sina hemländer sökte sin lycka utomlands. Vanligen kom de tillsam
mans med legotrupper, som tog värvning där de behövdes utan någon större 
hänsyn till tidens religiösa motsättningar. Liksom trupperna var de rörliga och 
kunde t ex under nordiska sjuårskriget pendla mellan de krigförande länderna. 
Desto märkligare är det att så många under långa perioder kom att stanna i 
Sverige, åtskilliga definitivt. Efter allt att döma är detta en följd av det tidens 
system där förläningar och gods alltmer trädde i stället för bristfälligt utbetalda 
löner. Jag återkommer till denna problematik och vill tillsvidare endast konsta
tera sakförhållandet, att alltså ett påfallande stort antal utländska officerare 
etablerar sig i Sverige som godsägare och förläningsinnehavare. 

Den följande exemplifieringen gäller officerare som återfinnes i förlänings-
och beställningsregister och - vilket i detta sammanhang är av särskild vikt - i 
register över evärdligen bortgivna gods. För gruppen som sådan hänvisar jag till 
de förteckningar Artéus gjort upp.7 

En tidig skara är den som Bengt Hildebrand nämner i sin artikel om Pontus 
De la Gardie, förutom denne fransmannen Charles de Mornay, skottarna Archi-
bald Ruthven, Gilbert Balfour, Hugh Cahun, Anders Keith och engelsmannen 
Sigfrid Preston.8 Alla ingår i det nyssnämnda materialet, många lång tid framåt. 
Namnen är ofta förvanskade, Hugh Cahun t ex kan i svensk språkdräkt bli 
nästan vad som helst. I andra fall har man lagt till en nationalitetsbeteckning; 
Sigfrid Preston blir Sigfrid Engelsman och har följe med en Thomas 
Engelsman. 

Till dessa kan fogas en släkting till Pontus De la Gardie - och förmyndare för 
hans barn - ryttmästaren Johan De la Blanque, som fick gods i Estland och 
kvarstod i svensk tjänst till dess han 1600 gick över till Sigismund.9 Samt ännu 
några från förläningsregistren fram till 1590-talets böljan: Henrik Abel von 
Minden, Didrik Anrep, Jacob Neaf, Anders Keith, Kaspar von Tiesenhausen, 
Henrik Leyel, Otto Yxkull, Gert Dönhoff, Tönnes May del och Hans Stuart, de 
flesta ryttmästare och många av livländsk börd. Några av dem och ytterligare 
andra redovisas i registren över under senare 1500-talet evärdligen bortgivna 
gods, nämligen Pontus De la Gardie, Sigfrid "Engelsman", Lubert Kauer, 
Lorens von Köllen, Jiirgen Ladau, Hans Stuart, Jost Kurzell, Hans von Masen-

7 Jfr nedan s 51 ff och Artéus 1986, s 138 ff. 
8 Hildebrand 1931, s 611 ff. 
9 Hildebrand 1931, s 630 f. 
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bach, Henrik Abel von Minden, Hugh Cahun, Henrik Leyel, Anders Keith och 
Johan Böckler.10 

Under Karl IX:s tid blir utlänningarna än fler och möter i stort antal i förlä-
nings- och donationsregistren, nu även som mottagare av förbrutna gods, som 
kungen ofta tilldelade sina utländska officerare. Från Tor Bergs utredning om 
fögderierna över förbrutna gods i Sverige noterar jag: Lubert Kauer, Joakim 
Scheel, Joakim Henrik von Kahlen, Joakim Bärfeldt, Jakob Gottberg, Hans von 
Masenbach, Kaspar von Tiesenhausen, Benedikt von Ahlefeldt och William 
Ogilvie. Eric Anthonis godsredovisningar ger för Finlands del: Hans Wirten-
berg, Joakim Scheel, Johan Derfelt, Herman Stolz von Biuren, Thomas Abor-
noth, Johan Löpes, Samson De la Mötte, Werner von Grull och Alfonso 
Cacho y de Canuto.11 

Som namnen visar var en stor del av dessa officerare av tyskbaltisk härstam
ning, livländare för att använda samtidens beteckning. Det är nu, under Karl 
DC:s tid, som den stora invandringen av livländska adelsmän sätter in. Den 
sammanhänger med hans livländska fälttåg och med de motgångar som avlöste 
de inledande framgångarna. Åtskilliga livländare, som anslutit sig till Karl, tog 
då sin tillflykt till Finland eller Sverige och fick gods och förläningar där. 
Många kom att stanna och smälte småningom samman med den inhemska 
adeln. Invandringen har ofta berörts i finländsk historieskrivning, där man dock 
endast ofullständigt utnyttjat de i detta sammanhang mycket upplysande finska 
förläningsregister som förvaras i Sverige.12 

I Finland har livländarnas etablering tydligen skett i organiserade former. 
Upplysande är en fullmakt för Arvid Horn och Tönne Jöransson 22/8 1604 att 
tilldela på ett register förtecknade livländare vardera 150 dalers ränta i Tavast-
land. För denna skall de hålla en man till häst och själva låta bruka sig mot 
rikets fiender. Man skulle också rannsaka med de livländare som redan fått 
gods, om de gjorde tjänst eller ej. Om så är "att de icke vele hålla deras till
börliga rusttjänst och själva vele låta sig bruka och hjälpa till att försvara deras 
fädernesland, så många som det göra kunna, då vele vi dem inga gods bestå".13 

Principen var inte ny, den hade proklamerats redan när den finska adeln fick 
tillbaka sina gods 1601 och 1602. Här blir den vägledande även för livländarnas 
bosättning i Finland. 

10 Jfr nedan s 59 ff. 
II Jfr det till Bergs utredning fogade godsregistret, Berg 1927, vidare Anthoni 1937, s 159 

ff, 281. 
12 Jfr Anthoni 1937, s 294 f, som konstaterar denna invandring och dess bakgrund och 

även nämner ett förläningsregister 1609/10, dock utan att utnyttja dess uppgifter. 
13 Waaranen 2, s 144 f. 
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1604 års något defekta förläningsregister ger vidare upplysningar. I det ena, 
ett sammandrag, upptas 25 livländare med 5 220 dalers ränta, vartill i ett tillägg 
fogas uppgiften att Arvid Horn tilldelat 15 andra livländare vardera 150 dalers 
ränta. Ett annat register för samma år förtecknar sammanlagt 44 livländare, var
av 15 torde motsvara de nya förläningstagarna. Tre av dem har ryska namn och 
föres senare till gruppen bojarer, nämligen Petrus Putiloff, Affanasi Nassokin 
och Menschik Baranoff. Att de här räknas som livländare beror tydligen på att 
släkterna kommit in via Estland. 11606 och 1609 års förläningsregister kommer 
ytterligare några bojarer med.14 

I 1609 års förläningsregister har antalet livländare starkt ökat. Deras innehav 
är nu ungefär lika stort som den svensk-finska adelns; siffrorna skall senare re
dovisas. Som livländare uppför registret följande - namnen normaliserade.15 

Jöran Stackelberg 
Götrick Wagner 
Hans Maydel 
Johan Vietinghoff 
Berndt Taube 
Thomas Bock 
Fromholt Lode 
Gert Dönhoff 
Henrik von Ungern 
Gert Liewe 
Berndt Taube 
Hans Fock 
Robert Rydkersson(?) 
Hans Fersen 
Robert Guthrie 
Johan von Neukirch 
Hans Forbes 
Bartolomeus Scott 

Vilhelm Spiegel 
Baltsar Skult 
Detlev von Tiesenhausen 
Herman Diicker 
Gert Lewald 
Jiirgen Pålman 
Fabian von Tiesenhausen 
Fromholt Patkull 
Adam Schrapfer 
Johan Brakel 
Fredrik Tatz 
Thomas Abomoth 
Hans Vegesack 
Berndt Nyman 
Tönnes Lewald 
Kristoffer von Dam 
Peter Plagman 
Gossve Anrep 

Henrik Rehbinder 
Johan Derfelt 
Frans Diicker 
Hans von Lunden 
Jiirgen Kriidener 
Engelbrekt Meck 
Engelbrekt Kauer 
Magnus Strijk 
Klas Redwen 
Hans Treiden 
Herman Buschman 
Hans Wirtenberg 
Bemdt Hastfehr 
Joakim Berendes 
Tobias Hörlinck 
Maurits Wrangel 
Werner von Grull 

Alla dessa är inte livländare - Robert Guthrie, Hans Forbes, Bartolomeus 
Scott t ex är skottar - men de invandrade livländarna är så många att beteck
ningen tydligen kommit att bli gängse för utländsk adel överhuvud. Viktigare 
här är frågan om alla är militärbefälhavare. Företagna kontroller visar att de ab
solut flesta är det, dvs de har gjort krigstjänst i befälsställning. Så är även fallet 
med de bojarer som nu redovisas för sig i registret. Också med de livländares 
änkor som föres upp i registret; deras män har i regel varit i militär tjänst. Ett av 
exemplen gäller Gertrud von Ungern, änka efter den Henrik Wrede som undsat-

14 Registren i Förläningar, vol 36, RA. För bojarerna se Ramsay 1909-16. De senare till
komna bojarerna är Feodor Baranoff, Peter Rosladin, Kassari Baior (Baranoff?), Peter 
Nassokin och Daniel Golawitz. 

15 Registret i Förläningar, vol 36, RA. 
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te Karl IX i slaget vid Kirchholm men själv stupade där. Hans änka och barn 
fick sedan hela Elimä fjärding i donation.16 

Förhållandena i Finland var visserligen extrema beroende på nödvändigheten 
att tillgodose det krigsbefäl som var engagerat i de polska och ryska krigen. 
Men också i Sverige var det utländska befälet väl tillgodosett med både för
brutna gods och vanliga förläningar. Bland läntagarna i 1607 års förlänings-
register möter sålunda Lubert Kauer, Hans von Masenbach, Joakim Bärfeldt, 
Hans Stuart, Anders Stuart, Herman Wrangel, Johan Abel von Minden, Jakob 
Gottberg, Henrik Falkenberg, Fromholt von Tiesenhausen, Wolmar Yxkull, 
Jakob Derfelt, Herman Stoltz von Biuren, Otto Scheiding, Joakim Henrik von 
Kahlen och Bastian Bonat.17 

Gynnandet av det utländska befälet var från Karl sida medveten politik. Det 
var inom dessa kretsar han sökte sitt stöd, inte hos den inhemska adeln, inför 
vilken han aldrig tycks ha kunnat frigöra sig från misstron från tidigare år. Som 
medveten politik får man också beteckna hans sätt att använda de beslagtagna 
godsen som donationer och förläningar åt sina anhängare. För att citera mig 
själv kunde intet vara "mera ägnat att fjärma den hemmavarande adeln från de 
landsflyktiga herrarnas sak än just innehavet av deras gods. Godsens nya ägare 
hade allt att förlora på en restauration, deras intressen förband dem i fortsätt
ningen med kung Karl och hans regim".18 

Detta var man också medveten om i samtiden. Gustav Brahe t ex konstaterade 
i en promemoria från 1603 att det fanns många, både infödda och "tyska och 
engelska", som höll fast vid hertigen som givit dem gods och förläningar, både 
av kronans ränta och av det som tagits från kungens vänner. Några kan dock ha 
återförsäkrat sig så som Arvid Stålarm gjorde 1602. Han hade då tagits till 
nåder av hertigen och erbjöds få gods som tillhört Erik Stenbock. I ett brev till 
Hogenskild Bielke 16/8 1602 sade han sig inte ha velat ta emot godsen utan att 
först ha försäkrat sig hos Stenbocks släkt och vänner. Men tillade han, "om jag 
icke hade tagit mot dem så giver han dem en hop förtrogne tyskar". Erik Sten
bock skulle emellertid i hemlighet få en del av räntan.19 

Kungen försökte även få in sina utländska medhjälpare i det riksråd som ny-
organiserades 1602. Ständerna hade anmodats föreslå lämpliga personer men 
visade saken ifrån sig. De var emellertid förutseende nog att erinra om att en
dast infödda svenska män borde utses. Kungen namngav då tolv adelsmän, där-

16 Jfr nedan s 124. 
17 Registret i Frälse- och rusttjänstlängder, vol 34:1, RA. Det kan tilläggas att åtskilliga av 

dessa utlänningars förläningar ligger i Karls eget furstendöme. 
18 Nilsson 1964, s 42 f. 
19 Anthoni 1937, s 247 f. Stålanns brev är tryckt som bilaga till Andersson 1875. 
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ibland hans gamle rådgivare, livländaren Lubert Kauer, och ville dessutom 
senare kalla ytterligare sex livländare. Detta framkallade starka invändningar 
från ständerna, som hänvisade till landslagen bch på sin höjd kunde tänka sig 
dessa livländare som lantråd för livländska ärenden. Kungen böjde då av och ut
såg de först nämnda. Men han lät i riksdagsbeslutet införa ett tillägg: "att av de 
livländska skola ock framdeles några tagas i Riksens råd så många som behov 
göras kunde och man kan pröva och befinna därtill vara trogna, tjänliga och 
nyttiga".20 

Två år senare kom Karl igen vid 1604 års riksdag och i ett sammanhang som 
direkt berör krigsbefälet. I sin proposition om villkoren för att anta regeringen 
krävde han bl a "att de av adeln eller ridderskapet som äro förmögna och till de
ras år komna, att de icke måtte entskylla sig och sitta hemma, eller bära olagliga 
entskyllningar före, som här till alltför mycket haver varit sedvanligt. Och var 
de icke vele låta sig bruka, att dem då intet underhåll av kronan efterlåtas måtte, 
och att man då måtte bruka främmande av adeln och annat gott folk som något 
sett och lärt hava, och de inländska icke bära där avund vid". Vilket framkallade 
en allmänt hållen utfästelse från adeln, att de som icke hade laga förfall "skole 
och vele låta bruka sig för ett tillbörligt underhåll och besoldning". Men kungen 
lät sig inte nöja utan föreslog att de av adeln och krigsbefälet som ville låta 
bruka sig mot fienden skulle anteckna sig, men de som inte hade lust eller vilja 
skulle erlägga den vid riksdagen beviljade hjälpen.21 Det gällde de månads
pengar som ständerna beviljat till värvningar och för adelns del hade formen av 
rusttjänstavlösning. Även i detta fall gynnades livländarna; de som gjorde 
krigstjänst skulle befrias från månadspengar från sina förläningar, inte bara som 
den övriga adeln för sina arvegods.22 

Denna kungens benägenhet att ständigt skjuta fram sina utländska medhjäl
pare har naturligt nog väckt irritation hos det inhemska befälet. Den har skymtat 
fram i det föregående och kan ytterligare belysas. 1603 t ex försökte ryttmäs-
tarna i Finland ursäkta sin sena ankomst till Livland med att livländarna som 
fått stora gods och förläningar i Finland inte hade velat följa med. 1611 hette det 
att livländare som fått förläningar för att tjäna i Livland i stället tog tjänst mot 
besoldning i kriget mot Ryssland.23 Animositeten mot utlänningarna fick yt
terligare näring, när Karl DC utan någon större framgång sökte reorganisera sin 
fältarmé med hjälp av framstående tyska överbefälhavare. Det är mot den bak-

20 Edén 1901, s 204 ff, Ahnlund 1933, s 75 f, Stiernman 1, s 536. 
21 Kungens proposition av 28/2 och adelns svar av 3/3 1604 i Riksdagsacta 1604, RA. 
22 Brev härom till Tönne Jöransson 5/6 och 26/6 1604, Waaranen 2, s 107,113 f. 
23 Enligt kungens brev 7/12 1603, Waaranen 2, s 68 ff. För 1611 se nedan s 133. 
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grunden vi har att se ett yrkande i krigsbefälets postulata inför Karls kröning 
1607. De säger sig vara infödda svenska män under Sveriges krona och ber 
kungen förse dem med "en infödd ärlig svensk och manhaftig krigsman, den oss 
i fält och markerna anföra må, med vilken vi gärna vele oss fattiga krigsmän 
bruka låta".24 

Under Karl IX:s tid får vi på detta sätt ännu en klyfta inom krigsbefälet, inte 
bara mellan frälse och ofrälse utan i väl så hög grad mellan svenskt och ut
ländskt befäl. Efter kungens död bröt missnöjet ut med full styrka. Det kommer 
fram vid 1611/12 års riksdag, när man förhandlade om den försäkran och de 
privilegier som den nye kungen borde utfärda. I adelns inlagor krävde man att 
rikets ämbeten skulle besättas med infödda svenska män, att som det heter i 
framställningen om försäkran, "främmande utlänningar icke måge råda över 
slott och fäste, land och län, ej heller bekläda några andra höga kall och ämbeter 
i riket, utan när så nöden kräver, bliva brukade i krig och förnöjda med en re-
delig besoldning".25 Utlänningar får alltså brukas i krig mot besoldning men 
skall icke tilldelas slott och län. Vilket i hög grad hade skett under Karl IX:s 
regering. 

Så långt har Gustav Adolf inte velat binda sig. Men han lovade att besätta 
rikets främsta ämbeten "med infödda svenska män av ridderskapet och adeln". 
Och i den förläningspolitik han faktiskt bedrev, skar han kraftigt ner det väldiga 
förläningsbestånd Karl IX lämnat efter sig. De som då förlorade mest var de 
utländska låntagarna, främst bland dem de många livländska officerarna i Fin
land.26 

24 Artéus ser yrkandet som ett uttryck för det inhemska krigsbefälets "närmast dogmatiska 
motvilja mot att ledas av icke svenskfödda generaler" och tar det liksom befälets motstånd 
mot taktiska reformer som belägg på dess bristande professionalitet, Artéus 1986, s 55. 

25SRA 1:2:1, s 50. 
26 SRA 1:2:1, s 72, jfr s 113. För Gustav Adolfs förläningspolitik se Nilsson 1968, s 409 ff. 
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VI. Den militära lönesituationen. Allmänt 

Klagomålen vid Gustav Adolfs trontillträde gällde inte bara det sätt på vilket 
utlänningar skjutits fram under den föregående regimen. Man riktade sig också -
och i hög grad - mot krigsfolket och dess härjningar. I sina förarbeten till kunga
försäkran talade Axel Oxenstierna om krigsfolket som tågar genom landet eller 
ligger i borgläger, "att de göra och hava gjort stort övervåld i landet och utöda 
och utarma allmogen både i städerna och på landsbygden". Än mera uttrycksfull 
var man i en av de anonyma skrifterna från riksdagen: kung Karl hade dragit in i 
landet "en hop med främmande icke folk utan djävlar, som frukta varken Gud 
eller människor, må leva och göra vad dem synes i bygdena, i bonda- och präst
gårdar och i städer omdraga med horor, röva, stjäla, våldgästning göra, borttaga, 
utrida böndemas hästar, traktera och slå undersåtarna likasom oskäliga kreatur, 
och givs före att de äro väldiga krigsmän, och därmed skall svenska bonden 
vara fri för utskrivning, men vad lycka och seger sådana avgudaska och 
oförskämda folk haver inlagt, hava vi i handom rön".1 

Skriften är klart agitatorisk men intressant genom det sätt på vilket man drar 
konsekvenserna av den politik Karl IX fört under sina senare år. Hans värv
ningar av utländskt krigsfolk skulle fritaga allmogen från utskrivningar. Men 
den hade i stället fått alla bördorna med dessa trupper i landet. Som det framgår, 
rör det sig om härjningar vid genommarscher och om övervåld under den tid 
krigsfolket legat i borgläger, vilket var särskilt vanligt i Finland. Det var då 
lokalt invarterat och för sitt underhåll hänvisat till olika utskylder från bön
derna.2 

Härjningar och övervåld av detta slag har förekommit under hela den aktuella 
perioden, och klagomålen är många, framför allt från Finland som under större 
delen av tiden var ett nära nog permanent härläger. Ytterst beror de på kronans 
finansiella svårigheter och därav följande oförmåga att betala krigsmaktens 
löner. 

Det militära lönesystemet har för denna tid behandlats av bl a Birgitta Odén i 
hennes undersökning av 1573 och 1582 års riksböcker. De där uppförda, myc
ket stora militära utgifterna är - framgår det - inte faktiska utan budgeterade och 
avser endast kostnaderna för den stående armén. De värvade trupperna gick 
däremot på den källmässigt sämre belagda extraordinarie staten. Löneformerna 
var årslön i pengar och natura eller i krig månadslön och som komplement 

1 SRA 1:2:1, s 67,143 f. 
2 För borglägren i Finland se Fagerlund 1987 med där anförd litteratur, s 37 ff. 
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hemmansräntor. Detta vad normerna beträffar. När verkliga räkenskaper före
ligger, visar det sig att staterna nästan aldrig kunnat hållas med stora restantier 
som följd. Belysande är situationen 1573, då även det utländska rytteriets löne
förhållanden kan studeras. Avräkningarna visar att Johan ID hade stora skulder 
till dessa förband, som tilltvingade sig estniska slott i pant, slott som de nästa år 
sålde till den danske ståthållaren på ösel.3 

Liknande svårigheter hade uppstått redan när kungen efter danska krigets slut 
ville avmönstra de värvade ryttama i västra Sverige men först måste reglera 
fordringarna från både dem och de upplandsryttare som var förlagda till Dals
land. Ståthållaren Knut Posse fick då upprepade order att förhindra krigsfolkets 
häijningar. En av fanorna, Berend Sasses tyska ryttare, höll sig kvar ännu 1572 
under krav på sina löner och måste till sist med vapenmakt drivas ut ur landet.4 

Några år senare utfärdade Johan Hl 3/10 1574 ett för situationen mycket be
lysande brev. Han gav där Herman Fleming och Bertil Eriksson i uppdrag att 
beivra det övervåld som ryttarna vid två svenska fanor hade begått i Finland. 
Om de inte hade knektar till hands, skulle de med fogdarnas och den menige 
mans hjälp "nattetid låta överfalla dem uti deras borgläger och taga alla värjorna 
ifrån dem; och de som största övervåldet hava bedrivit, skole I efter Sveriges 
lag och våra krigartiklar straffa låta".5 Vad brevet demonstrerar är att även in
hemska trupper förlagda utanför sina hemorter var fullt kapabla till övervåld. 
Påfallande är också den nästan hjäplösa attityd kungen intar, en attityd som har 
sin bakgrund i hans oförmåga att tillgodose krigsfolkets krav. 

Från Johans fortsatta regeringstid finns många liknande fall registrerade i 
materialet, fall av övervåld och rent av myteri från det svenska krigsfolket i 
Finland och Estland. Det förekommer också vägran att låta sig skeppas över till 
Finland innan lön hade betalts. Svårast har tydligen läget varit under 1570-
talet.6 

Samma slag av kriser kommer även under Karl DC:s tid. Några brev får illust
rera situationen. 

Det första av 25/9 1600 gäller Henrik von Ahnens ryttare. De befann sig tyd
ligen på gränsen till myteri, och kungen förbjuder dem strängeligen att plundra. 

1602 gällde det krigsfolket i Finland, som dröjt med att ge sig över till Est
land. De som så gjort hade snart återvänt. Sin vana trogen uttalar Karl stränga 
hotelser: de skyldiga skulle hängas osv. Men han argumenterar också. Den 

3 Odén 1955, s 194 ff, 318 ff, 352 f, Almquist 2, s 589 f. 
4 Broomé 1960, s 88 f. 
5 BFH 5, s 81, jfr s 83 f. 
6 Braunerhjelm 1912, s 60, Petri 1926, s 235 f. 
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31/10 får krigsfolket veta att de fått både pengar, kläde och proviant och aldrig 
förut varit så väl "lönta, besoldade och avfärdade". I brev till Arvid Eriksson 
och krigsfolket av 8/11 och 29/11 säges att folket fått både pengar och kläde 
men ingenting uträttat. De skall nu göra sig färdiga att följa Arvid Eriksson. "Vi 
vele sända eder något kläde utöver, därmed I emot vintern kunna kläda eder. 
Desslikes så hava vi befallt Arvid Eriksson att om han några penningar kan 
komma tillväga där i landsändan, så skall han dem giva eder". 

Följande år var läget detsamma. Trots all omkostnad höll sig ryttarna kvar i 
Finland och drog omkring och plågade allmogen och brukade "en slem mun" på 
kungen. Detta enligt ett hotfullt brev av 12/5 1603 till befäl och krigsfolk och 
14/5 1603 till ståthållaren Tönne Jöransson, där kungen förklarar sig inte vilja 
bestå mer pengar och proviant förrän de gett sig iväg. I avvaktan därpå skall be
fälets och ryttarnas förläningar sättas i kvarstad. 

År 1607 gjorde de tyska ryttarna i Finland myteri, vilket sekreteraren Erik 
Elofsson fick order att rannsaka om tillsammans med Hans Åkesson m fl. De 
skyldiga skulle sändas till kungen och av de andra skulle man ta en ny ed och ge 
dem läning. De svenska ryttarna skulle föras över till Estland och få månads
sold, dock "allenast fyra daler på hästen att komma sig upp med". Resten skulle 
de få senare. De finska ryttarna skulle hålla sig redo att ge sig över.7 

Genomgående rör det sig alltså om uteblivna eller otillräckliga löner och 
underhåll, nu som förut. Att normalfallet är just detta, framgår indirekt av det 
sätt på vilket Karl håller fram sina faktiska men uppenbart otillräckliga betal
ningar. I sådana situationer har tydligen krigsfolket själv tagit sin rätt, obero
ende av om det befann sig på krigsskådeplatsen eller, som i de senare fallen, var 
förlagt till hemlandet. Oberoende också av om det var inhemskt eller värvat. Att 
det så ofta gäller ryttare beror rimligen på deras större räckvidd vid plundrings
tåg. Och på att de i jämförelse med fotfolket hade betydligt mer att fordra i lön 
och underhåll, mest givetvis de utländska ryttarna. Det är mot denna bakgrund 
vi har att se krigsfolkets härjningar, en om man så vill kompletterande löne
form, och en naturlig sådan om inte vare sig förtärings- eller lönestater kunnat 
hållas. 

Det fanns också ett annat sätt för krigsfolket att själv hantera sin uppbörd el
ler, riktigare uttryckt, en del av denna. Det gäller de småningom allt fler fall, där 
ryttare och knektar tilldelats hemmansräntor eller - om det var fråga om egna 
hemman - fått frihet för sådana. Uttryckt i räkenskapernas fasta värderingar rör 
det sig om små belopp, jämfört med staternas normer. Men till skillnad från 

7 Waaranen 1, s 86 ff, 348, 365 ff, 371 f, 378 f, 379 f. Waaranen 2, s 28 ff, 291 ff. 
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dessa var det fråga om faktiska ting och om något som på hemmaplan var av 

verklig betydelse. 
Hur förhåller det sig med krigsbefälet? Vilka lönenormer gällde för detta och 

vilken betydelse har därvidlag hemmansräntor haft? Frågorna kommer att be
handlas i de kapitel som följer. 
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VII. Krigsbefälets ekonomiska villkor 
under senare 1500-talet. Löner och 
hemmansräntor 

När krigsbefälets löneförhållanden behandlas i litteraturen är det vanligen fråga 
om löner enligt gällande stater. De skulle utgå som årslön i pengar och kläde 
och i krig med högre belopp, då ofta som månadslön. En hövitsman skulle t ex 
enligt 1574 års förordning ha en årslön av 30 daler och 12 alnar kläde, en rytt-
mästare enligt 1578 års en årslön av 100 daler samt beklädnad till ett värde av 
63 daler och därtill furage för hästar. Siffrorna gäller inhemska förband; vid de 
värvade var lönerna betydligt högre.1 

Befälet kunde också avlönas med s k beställningar, som var av samma karak
tär och utgick i pengar, kläde och naturapersedlar. De utbetalades i regel inte av 
militära redovisare utan av fogdar och andra uppbördsmän.2 

Dessa löner har dock sällan kunnat betalas så som de skulle. Allra minst i fält, 
där finansnöden var kronisk. Och krigen fyllde hela den tid som här är aktuell 
med resultat att befälets och krigsfolkets fordringar blev ett allvarligt problem 
för statsekonomin. Värst var, som det framgått, läget under Johan III och Karl 
IX. Under sådana förhållanden blev krigsbefälets övriga förmåner av allt större 
betydelse. Viktigast var förläningar och donationer. 

Förläningarna har jag behandlat i en undersökning av länsväsendets övergång 
från ett förvaltnings- till ett avlöningssystem, en övergång som inleddes under 
1500-talet och fullbordades först under 1600-talets förra del. De förläningar 
som här kommer i fråga, har till en början endast ett mera allmänt samband med 
tjänst och kunde ofta behållas oberoende av vederbörandes olika uppdrag, 
medan beställningarna var direkt knutna till viss tjänst. En annan och i detta 
sammanhang viktig skillnad är att förläningarna i regel gällde räntorna av vissa 
hemman eller områden, medan beställningarna liksom andra löner måste lyftas 
hos utbetalaren och förutsatte tillgång på medel. Redovisningarna över dem är 
relativt väl bevarade i form av förläningsregister och beställningsregister, båda
dera uppgjorda i kammaren.3 

Donationerna är en form av nådevedermäle och belöning som börjar bli van
lig efter 1500-talets mitt. De sker för evärdlig tid och förutsätter frälseprivi-

1 Petri 1926, s 430, Braunerhjelm 1912, s 34 f, Odén 1955, s 201 f. 
2 Nilsson 1947, s 127 f, Odén 1955, s 173 f. 
3 Nilsson 1947, s 111 ff, 399 ff. 
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legier för den avsöndrade jorden, överlåtelsen gäller antingen krono- och arv 
och egethemman eller skattehemman, som donatarien då skulle ha förvärvat 
äganderätten till. Det kronan i senare fallet avstår från är de räntor som frälse
privilegierna fritog gårdarna från.4 

För militärbefälhavare måste dessa förmåner ha varit desto mera värdefulla 
som de i sådant fall hade större säkerhet för att få ut sina inkomster. Som gods-
och ränteinnehavare blev de då också etablerade i agrarsamhället, en om
ständighet av betydelse inte bara för dem själva. Men dessa överlåtelser var 
även på annat sätt av betydelse. De innebar en resursöverföring, som kan ha fått 
konsekvenser för både statsekonomi och samhälle, allt beroende på storleks
ordningen. Hur omfattande var de och i vilket förhållande står de till lönerna? 

I litteraturen är uppgifterna härom påfallande magra. Petri uppehåller sig i sitt 
arbete om östgötafänikorna mest vid staterna och ser befälets förläningar under 
Johan III:s tid som ett slags belöning att åtnjuta "jämte de ordinarie avlönings
förmånerna". Odén behandlar främst det meniga krigsfolkets löner och säger om 
befälet endast att det under Eriks tid avlönades genom beställningar och ofta 
även förläningar som komplement till årslönen. Alf Åberg skriver om Smålands 
ryttare och iakttar i sitt rullmaterial en förändring alltifrån Johans regeringstill
träde. Man skulle då för både ryttare och befäl ha gått över från penninglöner 
till hemmansräntor, som för båda kategorierna skulle ha kommit att motsvara 
staternas lönebelopp. Vi skulle m a o redan under Johan III:s tid ha fått ett sys
tem motsvarande det senare indelningsverkets.5 

En undersökning av dessa och andra hithörande frågor måste, om den skall 
kunna klarlägga systemet, inriktas på hela riket; de många regementshistori-
kerna har av naturliga skäl fått begränsas till det egna förbandet och dess om
råde. Men jag har då i huvudsak måst hålla mig till centralt material i form av 
olika register och brevserier. Att gå in i löneavräkningar och annat primärt 
räkenskapsmaterial har inte varit möjligt. Vid periodiseringen har det visat sig 
lämpligast att i huvudsak lägga regentperioder till grund. Särskild uppmärk
samhet har ägnats de stora demobiliseringar som äger rum, av det skälet nämli
gen att krigsfolkets fordringar brukade aktualiseras vid sådana tillfällen. 

Den första perioden består av Erik XIV:s och Johan ni:s regeringar. För den 
förra kan jag allmänt hänvisa till min undersökning av förläningspolitiken under 
senare 1500-talet. De tidigare dominerande kungafränderna har nu trängts un
dan och i deras ställe kommit andra män och släkter, främst bland dem de 

4 Nilsson 1947, s 280 ff. 
5 Petri 1926, s 228 f, Odén 1955, s 196, Åberg 1975, s 17, 21 f. 
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ledande fältherrarna Nils Krumme, Åke Bengtsson Färla, Charles de Mornay, 
Sigvard Kruse, Anders Sigfridsson Rålamb, Klas Kristersson Horn, Klas Fle
ming, Jakob Henriksson Hästesko, Henrik Klasson Horn och Ivar Månsson 
Stjernkors. Några av dem tillhörde de gamla rådsätterna, i vilka Charles de 
Mornay var ingift. Andra var av lågfrälse börd och hade nått sin ställning 
genom sina militära insatser. På dessa 10 befälhavare redovisar 1566 års för-
läningsregister räntor på ej mindre än 62 000 mark av en total summa adliga 
räntor på 187 000.6 De högre befälhavarna har alltså redan nu hemmansräntor 
till ansenliga belopp. Ryttmästare och hövitsmän är däremot mera fåtaliga i 
registret. 

Krigsbefälet har under samma tid också fått godsdonationer. Räknat på utfär
dade donationsbrev blir siffrorna 64 av totalt 94 brev, de flesta gällande den 
grupp som här och i det följande betecknas som högre befälhavare i enlighet 
med Artéus indelningsgrunder.7 Men även en del ryttmästare och hövitsmän har 
fått donationer. Personerna är följande:8 

Högre befälhavare 

Jakob Henriksson Hästesko 
Anders Persson Lilliehöök 
Ivar Månsson Stjernkors 
Nils Krumme 
Knut Håkansson Hand 
Nils Boije 
Klas Åkesson Tott 
Tönnes Olsson till Kjulo 
Sigvard Kruse 
Åke Bengtsson Färla 
Klas Kristersson Horn 
Klas Fleming 
Henrik Klasson Horn 
Herman Fleming 
Kristoffer Andersson Grip 
Lars Pedersson Hård 
Hans Larsson Björnram 
Erik Bertilsson Slang 

Ryttmästare och hövitsmän 

Gissle Nilsson Strutz 
Nils Bertilsson till Reku 
Johan Böckler 
Arvid Henriksson Tawast 
Nils Mickelsson till Åby 
Anders Nilsson Sabelfana 
Rutger Mundus 
Peder Bagge 
Knut Hennksson Hästesko 
Mårten Matsson Creutz 

6 Registret i Förläningar, vol 4, RA, Nilsson 1947, s 135,141. 
7 Artéus 1986, s 19 ff, 43 ff. 
8 Uppgifterna på grundval av en Förteckning över donationsbrev 1561-1594 uppgjord i 

samband med arbetet på min avhandling, Krona och frälse i Sverige 1523-1594, 1947. För 
Erik XIV:s tid ingår det stora flertalet brev i Åkermarcks kopiebok och resten i en kopiebok 
för Finland, Finska cameralia, vol 23, båda i RA. Det bör tilläggas att de anförda siffrorna 
omfattar samtliga registrerade brev, även sådana som bekräftar eller upprepar tidigare utfär
dade. För materialet och breven se vidare Nilsson 1947, s 289 ff. 
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Storleken av dessa donationer kan endast grovt avläsas i donationsbreven. Jag 
återkommer senare till dem med stöd av annat material. Här skall tillsvidare en
dast konstateras att krigsbefälet under 1560-talet kunnat öka sina gods med åt
skilliga donerade gårdar i både Sverige och Finland och även Estland. Samt att 
krigsbefälet helt dominerar bland denna tids donatarier. 

Ytterligare en sak bör sägas om Erik XIV:s tid. Det har då ännu funnits peng
ar att nödtorftigt avlöna krigsfolket med.9 Att de högre befälhavarna fått stora 
förläningar torde snarare hänga samman med de äldre feodala sedvanor som 
gjorde förläningen naturlig som löneform för adeln. 

Vid Johan ni:s trontillräde 1568 var läget finansiellt ansträngt. Några reserver 
motsvarande Gustav Vasas silversamlingar fanns inte att tillgå men skulder och 
fordringar att betala efter alla krigsåren. Det danska kriget fortsatte ytterligare 
några år, och när det avslutades 1570 följdes det snart av ett nytt krig, det ryska. 
Till det kom den kostnadskrävande inlösen av Älvsborgs fästning. 

Under dessa tidiga år hade Johan dessutom att betala priset för det stöd han 
fått under resningen 1568. Han måste också säkra sig krigsmaktens stöd. Delar 
av den hade vunnits över genom penningutbetalningar under resningen, och på 
samma sätt lät kungen vid sin kröning 1569 betala årslön till närvarande trup
per. Andra hade vid denna tid hemförlovats.10 Efter freden kunde hem
förlovningarna fortsätta. Svårigheten var att truppernas fordringar på något sätt 
måste tillgodoses. Det dröjde också flera år in på 1570-talet innan Johan lyckats 
skrapa ihop medel nog för att bli av med det tyska rytteriet i Västsverige. Han 
hade då inte heller kunnat återföra alla de inhemska förbanden till sina hem
orter, ännu 1571 vållade Upplands ryttare svårigheter i Dalsland.11 

Krigsbefälet kunde man dock inte hantera på samma sätt; det måste till
försäkras helt andra förmåner än låt oss säga ett års lön och sedan nödtorftigt 
underhåll i sina hemorter. Inte heller var det särskilt många som kunde lämnas 
därhän såsom Eriks anhängare; de flesta hade i tid säkrat sig över på Johans 
sida. En av de sista var Anders Sigfridsson Rålamb som lät öppna Söderport i 
Stockholm för Johans trupper.12 Befälhavarna har också vid denna tid fått stora 
förläningar, i några fall redan före tronskiftet. Så är även fallet med den grupp 
som i det föregående betecknats som kungafränderna, de som under Eriks tid 

9 Odén 1966, s 85 ff, Odén 1967, s 10 ff. 
10 Se bl a Petri 1926, s 192,197 ff. 
11 Broomé 1960, s 88 f. 
12 Barkman 1938/39, s 196. Åke Bengtsson Färla befann sig likaledes i Stockholm men 

togs först 1573 i Johans tjänst, jfr Carlsson 1966, s 689. Även för andra har tronskiftet med
fört svårigheter. Klas Kristersson Homs änka fick sålunda återställa en dyrbar kedja som till
hört hertig Johan men av Erik skänkts till hennes make, Ramsay 1909-16, s 187. 
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trängts undan och vid Sturemorden mist några av sina främsta medlemmar. Det 
var denna grupp - och änkorna inom den - som stod bakom tronvälvningen och 
då ställt stora belopp till förfogande. Även de fick nu sin belöning - och till en 
del sin betalning.13 

Breven på dessa förmåner är registrerade i samtida förteckningar, varav några 
förts löpande under upprorstiden. De har i huvudsak beaktats i 1569-70 års för-
läningsregister, som omfattar det egentliga kungariket.14 Den äldre kretsen 
kungafränder av släkterna Sture, Brahe, Stenbock och Leijonhufvud har nu mer 
än dubbelt så stora förläningar som 1568. En annan framträdande grupp är just 
befälhavarna, främst de högre. De med räntor över 1 000 mark är följande: 

Charles de Momay 30 877 Pontus De la Gardie 11 304 
Ivar Månsson Stjernkors 7 102 Hans Björnsson till Lepas 6 948 
Anders Sigfridsson Rålamb 5 232 Jakob Bagge 4 963 
Klas Fleming 3 443 Hans Larsson Björnram 2 630 
Brynte Birgersson Lillie 2 142 Göran Fincke 1 817 
Hans Kyle 1 580 Kristoffer Torstensson 1 332 
Herman Fleming 1 276 Klas Åkesson Tott 1 271 

Av 1566 års främsta befälhavare - och läntagare - var nu Klas Kristersson 
Horn, Nils Krumme och Jakob Hästesko döda, medan Sigvard Kruse och Åke 
Bengtsson Färla först senare togs i Johans tjänst. Charles de Momay var i dansk 
fångenskap, men hans stora förläningar redovisas på hustrun, Anna Trolle. And
ra från Eriks tid står kvar, och vid deras sida har nya befälhavare kommit till, 
bland dem Pontus De la Gardie. De på dessa personer uppförda beloppen är så 
stora att förläningarna för dem måste ha spelat en huvudroll, även i de fall de 
kompletterades med beställningar. 

Men också för ryttmästare, hövitsmän och lägre befälhavare redovisas nu 
förläningar med ibland rätt höga belopp. Under rytteriet uppföres 12 ryttmästare 
och 1 löjtnant och under fotfolket 14 hövitsmän, 3 fänrikar och 2 kvartér-
mästare. I den följande uppställningen ingår de med räntor över 100 mark, in
alles 10 ryttmästare och 8 hövitsmän. 

13 Nilsson 1947, s 109 f, 142,176 ff. 
14 Förläningsregistret i Förläningar, vol 7, RA. Övriga här åberopade förteckningar ingår i 

en volym med den - senare - påskriften "Register på utfärdade förläningsbrev i konung Eriks 
sista och konung Johans första regeringstid". Bland dem finns också ett "Register på de gods 
och gårdar som Kong M:t vår nådige herre och utvald konung haver bortskänkt till evärdlig 
ägo". Volymen likaledes i Förläningar, vol 7, RA. 
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Ryttmästare Hövitsmän 

Hans von Köllen 
Erik Henriksson 
Sven Andersson Stålhandske 
Thomas "Engelsman" 
Bengt Månsson Some 

Knut Bengtsson Hård 

Sigfrid Preston 
Severin Nilsson 

1 658 Henrik Abel von Minden 
938 Sven Gestring 
860 Hans Kraft 
704 Truls Skräddare 
583 Mats Botvidsson 
575 Hans Pedersson 
393 Nils Olsson 
150 Kristoffer Nilsson 

1 307 
1227 

787 
288 
192 
164 
127 
120 

Det rör sig här liksom tidigare om hemmansräntor och spannmål, värderade i 
pengar enligt en i förläningsregistren tillämpad, i huvudsak fast värdering, som 
med tiden kommer att ligga långt under gällande priser. Förläningarna blir som 
följd härav allt mer värda jämfört med löner i gällande mynt, en omständighet 
som måste hållas i minne vid alla jämförelser med staternas penninglöner.15 

De redovisade räntorna kommer i två fall från hela socknar, Nässjö och Svart-
arp, som tilldelats Henrik Abel von Minden och Severin Nilsson.16 Men även 
hemmansförläningarna är rätt omfattande; Sven Andersson Stålhandske hade 
t ex 19 gårdar och Erik Henriksson 16. Petri noterar vilka gårdar östgöta-
hövitsmännen Nils Olsson och Hans Pedersson hade och finner deras för-
läningar stora men förmodar att de skall ses som belöning för deras anslutning 
till resningen. De ligger ändå förhållandevis lågt bland tablåns ryttmästare och 
hövitsmän. För dem alla gäller att deras förläningsräntor är oväntat höga, om de 
som Petri menar har utgått jämte ordinarie lön. För hövitsmännen fanns vid 
denna tid 1566 års förordning, som satte lönen till 100 mark om året och i fält 
18 mark i månaden samt 6 alnar kläde. För ryttmästarna gällde i stort sett det
samma som under 1570-talet, en årslön av 400 mark och i fält 30 mark i måna
den samt beklädnad för 252 mark jämte furage. Det är tveksamt om man skall 
räkna med den högre krigslönen; under Johans tid var det ovanligt att den ut
gick.17 

Det torde mot denna bakgrund vara uppenbart att förläningarna nu böljat bli 
av betydelse även för fanornas och fänikornas befäl; också för åtskilliga här inte 
medtagna; nio av dem har räntor på mellan 96 och 44 mark. Vi får på detta sätt 
anmärkningsvärt många fall, där förläningarna ligger nära eller tom över de 
löner som skulle utgå enligt staterna. Det kan i några fall vara fråga om belö
ningar av det slag Petri förmodar för sina östgötahövitsmän. Men i de flesta fall 

15 För förläningsvärderingen Nilsson 1947, s 405 f och för penninglönerna Odén 1966, s 
207 ff. 

16 Jfr Almquist 2, s 49. 
17 Petri 1926, s 225 f, 228 f. Petri nämner här även en tredje östgötahövitsman, vars ränta 

är än lägre. Jfr även ovan s 47. 
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måste det röra sig om resterande eller aktuell lön. Någon allmän övergång till 
hemmansräntor kan det dock inte vara tal om. Det är trots allt bara en del av det 
dåtida krigsbefälet som redovisas som läntagare, och många av de medtagna 
ligger under staternas lönebelopp för ryttmästare och hövitsmän. 

Krigsbefälet har emellertid också tilldelats donationer. Redan under resningen 
mot Erik hade Johan gett sådana och fortsatte därmed hela sin regeringstid. För 
åren 1568-71 har jag registrerat 70 sådana brev, av vilka 34 gäller krigsbefäl i 
olika grader, resten några medlemmar av högadeln samt förhållandevis många 
medlemmar av lågadeln, som då ofta fått eller återbördat tidigare frälsegods 
eller fått frälse på skattehemman.18 Militärerna är: 

Högre befälhavare Ryttmästare Hövitsmän 

Ivar Månsson Stjemkors Bertil Ivarsson Grön Henrik Abel von Minden 
Erik Bertilsson Slang Anders Keith Erik Nilsson 
Pontus De la Gardie Jesper Larsson Cruus 
Johan Siggesson till Svartingstorp Hugh Cahun 
Sigvard Kruse Hans Falk 
Hans Larsson Björnram Anders Nilsson till Talis 
Klas Fleming Bengt Johansson till Hartikkala 
Erik Håkansson Slang Anund Stensson Ulf 
Anders Sigfredsson Rålamb Nils Mickelsson till Åby 
Gustav Banér Sven Andersson Stålhandske 
Herman Fleming 
Hans Björnsson till Lepas 

Flertalet av de här uppförda högre befälhavarna har även stora förläningar, 
men i övrigt är det endast Sven Andersson Stålhandske och Henrik Abel von 
Minden samt Hans Falk som också är förläningstagare, Falk med en förläning 
om 73 mark. 

Det mönster som framträder kan uttryckas så att det högre befälet vid Johans 
trontillträde nära nog självklart har tillgodosetts med stora både förläningar och 
donationer. För ryttmästare och hövitsmän är mönstret mera komplicerat. I inte 
så få fall har vederbörande fått några gårdar i förläning eller donation och är 
tydligen i övrigt hänvisad till sin lön. Men samtidigt har vi de nyss redovisade, 
rätt många fallen med oväntat höga förläningsräntor, fall där förläningen kan 
vara ersättning för fordringar eller också helt eller delvis utgör lönen. Hur där
med än förhåller sig är sakläget som sådant av vikt, att alltså vid denna tid 
åtskilliga både högre och lägre officerare erhållit stora förläningar och dessutom 
gods på frälsevillkor. 

18 Uppgifterna på grundval av det i not 8 redovisade materialet, här då även det samtida 
donationsregistret 1568-1571. Fördetta se även Nilsson 1947, s 282 not 7. 

53 



Med detta skall jämföras läget under Johans senare år. Om utvecklingen dess
förinnan får jag allmänt hänvisa till mitt nyss åberopade arbete. Som där fram
går, har förläningsökningen vid Johans trontillträde snart upphört; de adliga 
förläningarna börjar i stället minska och fortsätter att göra så under Johans hela 
regeringstid. De högadliga kretsarna förlorar då vinsterna från 1568/69 men får 
en viss ersättning i de grev- och friherrskap som under samma tid tillkommer 
eller utvidgas. En del hovämbetsmän och ståthållare får nu också beställningar. 
Samtidigt fortsätter kungen att utdela godsdonationer.19 

Från Johans senare regeringsår finns för det egentliga kungariket en serie 
förläningsregister för de svenska landskapen 1587 samt för Finland med Öster
botten 1588. För dessa två år finns också riksomfattande beställningsregister. I 
förläningsregistren noterar man nu även vad vederbörande har i beställning 
samt i lagmans- och häradshövdingeräntor, dock ej fullt konsekvent. I de föl
jande uppställningarna har uppgifterna för de svenska landskapen sammanförts, 
medan Finland redovisas för sig.20 Till Finland har också fogats uppgifter ur 
beställningsregistren över beställningar i Estland och i erövrade ryska områden. 
Under ränta upptas även anslagen spannmål. Beloppen avser räknedaler om 4 
mark. 

19 Nilsson 1947, s 142 ff, 153 ff, 173 ff, 363 f. 
20 Förläningsregistren för Sverige i Förläningar, vol 17 och de för Finland i Förläningar, 

vol 32, RA. 1588 års beställningsregister i Beställningsregister, 1587 års i Rosenblads sam
ling, RA. 
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Krigsbefälets förläningar och beställningar i Sverige 1587 

Ränta Lagm o hh ränta Beställning 

Högre befälhavare 

Johan Bagge 
Jakob Bagge 
Erik Bjömsson 
Maurits Grip 

Ryttmästareb 

Anders Keith 
Hans Strong 
Kristoffer Andersson Grip 
Sven Månsson Some 
Jöran Knutsson Posse 
Jöran Nilsson Posse 
Arvid Drake 
Hans Sträng 
Hans Bock 
Henrik Leyel 

Hövitsmärfi 

Herman von Nordhausene 

Jöns Bengtsson 
Måns Gudmundsson 
Peder Månsson 
Nils Sonesson 
Nils Finne 
Anders Persson 
Joen Påvelsson 
Fulmo Hansson 
Mårten Larsson 
Peder Olsson 
Heden Jonsson 
Anders Håkansson 
Abraham Nilsson 
Måns Persson 
Sven Eriksson 
Jöns Gustavsson 

37 
20 
97 

220 
48 

141 
176 
50 

48 
92 
63 
92 

52 
40 
16 
22 
45 
12 
24 
32 
22 
31 
13 
33 
12 
31 
31 
17 
32 

308 
109 
81 

204 

94 
162 

153 

448 
466 
434 
828a 

253 
290° 
96 

290° 
266c 

96 

136 

Anm:a Avser hans ståthållarskap i Estland 
b Registret upptar dessutom under rytteriet 1 fänrik och 2 kvartérmästare 
c Anges vara ryttmästarbeställning 
d Registret upptar dessutom under fotfolket 4 f d hövitsmän, 3 fänrikar och 
1 kvartérmästare 

e F d drabanthövitsman 
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Krigsbefälets förläningar och beställningar i Finland samt beställningar i Est
land, Insermanland och Kexholms län 1588. 

Ränta Lagm o hh ränta Beställning 

Högre befälhavare 

GustayBanér 1471 128 
Klas Åkesson Tott 612 625 
Klas Fleming 1012 
Karl Henriksson Horn 379 366 
Arvid Eriksson Stålarm 41 227 582 
Henrik Klasson Horn 525 113 
Hans Eriksson till Brinkkala 36 70 478 (Ivangorod) 
Göran Boije 489 
Erik Bertilsson Slang 223 239 
Arvid Henriksson Tawast 344 
Evert Freytag 520 (Narva) 
Henrik Abel von Minden 478 (Wittensten) 
Kaspar von Tiesenhausen 471 (Hapsal) 
Göran Henriksson Horn 430 (Koporie) 
Gert Dönhoff 338 (Leal) 
Tönnes Maydel 300 (Lode) 
Erik Tönnesson Wildeman 286 (Kexholm) 

Ryttmåstare 

Lars Torstensson Ram 117 174 
Bertil Ivarsson Grön 76 
"Unge" Klas Fleming 47 144 
Nils Olofsson till Meldola 32 
Mårten Boije 49 113 
Knut Jönsson Kurck 21 
Bengt Larsson Sabelhierta 14 
Anders Boije 213 
Samuel Arvidsson Wildeman 15 
Hans Wachtmeister 
Berndt von Gröningen 
Otto Yxkull 

520 (Esdand) 
489 (Estland) 
300 (Estland) 

Anm: Orter eller områden inom parentes avser ståthållarskap vid angivna fästningar eller be
ställningar utbetalade i Estland. 
Förutom här upptagna förläningar och beställningar redovisar förläningsregistret förlä
ningar för hövitsmän och fänrikar på tillsammans 94 daler. Vidare förläningar för 9 
bojarer som fått ett eller flera hemman vardera med räntor på mellan 12 och 61 daler. 
Dessutom beställningar i Estland för 15 bojarer med tillsammans 2 170 daler. 

Dessa 1587/88 års uppgifter hänför sig till stilleståndsåren under senare 1580-
talet, då man behållit erövringarna i Karelen och Ingermanland men ännu ej lyc
kats nå fred med Ryssland och fortfarande hade trupper förlagda här. Krigs
befälet dominerar också helt i förlänings- och beställningsregistrens redovisning 
för Finland och Estland. I Sverige finns endast ett fåtal högre befälhavare bland 
läntagarna, däremot rätt många ryttmästare och hövitsmän med förhållandevis 
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stora förläningar och i några fall även beställningar. Här är det rådsaristokratins 
ledande män som har huvuddelen av de större förläningarna.21 

En närmare undersökning visar att man inte helt kunnat genomföra en samlad 
redovisning av förläningar och beställningar. Inte heller har man varit kon
sekvent när det gällt att sammanfoga uppgifter för Sverige och Finland.22 Men 
det är ändå anmärkningsvärt att man nu sökt få fram förläningstagarens samtliga 
inkomster, även av beställningar och lagmans- och häradshövdingeräntor, dvs 
allt som i någon mening kunde räknas som lön. Så är också fallet i hertig Karls 
furstendöme. Det finns från detta inget samtida register, däremot sådana 1584 
och 1595, som redovisar både förläningar och beställningar. Summan för 1584 
gäller sålunda "alla förläningar, friheter, underhåll, beställningar och årslön".23 

Förfarandet står i tydligt samband med den av finansnöden föranledda 
åtstramningspolitik, som inleddes under 1570-talet med de stora finansöversla
gen 1573 och 1582 och därmed förbundna åtgärder. Till detta sammanhang hör 
också Johan HI:s förläningsindragningar och den beskattning av förläningar och 
beställningar som han flera gånger lät företa. Hos rådet väckte dessa åtgärder 
starkt missnöje, som bl a kom till uttryck vid de förhandlingar med kungen som 
ägde rum 1584, där man med skärpa underströk att ingen kunde tjäna utan lön. I 
något samband härmed står en sammanställning 1585, som för olika adelskate
gorier redovisar följande inkomster i daler av förläningar och underhåll:24 

Rikets råd 20 091 
Adelsmän som brukas i krig 13 153 
Adelsmän som tjäna i hovet 3 528 
Adelsmän som mest äro hemma 5 907 
Adelsfruar och änkor 4 970 

Summa 47 649 

I siffrorna ingår både förläningar och beställningar, de senare i någorlunda 
överensstämmelse med 1584 års beställningsregister. Lagmans- och härads
hövdingeinkomster har inte kommit med. Men man är tydligen redan nu ute 
efter att få en uppfattning om adelns inkomster av tjänst. Om om vilka som 

21 Jfr Nilsson 1947, s 162 ff. 
22 För Gustav Banér, som 1588 blivit ståthållare på Reval, redovisar det finska registret 

sammanlagt 1 599 daler i förlänings- och häradshövdingeräntor, medan en till registret fogad 
sammanställning uppför honom med 3 270 daler, vari då även ingår hans svenska räntor och 
beställningar. 

23 Registren i Förläningar, vol 16 och 22, RA. 
24 Odén 1955, s 226 ff, Nilsson 1947, s 142 ff, 157 ff, Nilsson 1952, s 60 ff. Sam

manställningen 1585 i Strödda kamerala handlingar, vol 51, RA. 
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gjorde sådan eller bara höll sig hemma. Att de senare inte utan vidare kunde 
räkna med att få behålla sina förläningar är uppenbart. 

Förläningarna har alltså nu ställts samman med tjänst. Det kan då inte gärna 
vara fråga om förmåner vid sidan av lön utan om en av formerna för denna. För 
krigsfolket hade man vid denna tid av finansiella skäl böljat avräkna hemmans-
friheterna i lönen. Att så är fallet även med befälets förläningar visar redan upp
ställningen i registren. Det framgår också av enskilda fall, t ex av de som Åberg 
redovisar för befälet vid Smålands ryttare. Som ytterligare exempel kan ges ett 
brev 13/8 1573 för ryttmästaren Didrik Anrep, som får två fjärdingar i Sata-
kunda, vilkas ränta skulle dras av i hans besoldning. Vidare den uppgörelse som 
träffades 1590 med ryttmästaren Jöran Knutsson Posse, när han med sin fana 
skulle över till den ryska fronten. Han lyckades då som särskild förmån utverka 
att räntan på hans förläningar inte skulle avräknas i lönen.25 

Det som redovisas i 1580-talets register bör alltså i normalfallet vara för
läningar som ingår i lön. För flertalet högre befälhavare synes de jämte lag
mans- och häradshövdingeräntor ha varit den väsentliga delen av lönen, medan 
för andra, främst ståthållarna, beställningarna väger över. För ryttmästarna är 
läget mera oklart; de beställningar som redovisas kan inte gärna vara alla. I en 
del fall uppgår dock deras förläningar tillsammans med lagmans- och härads
hövdingeräntor till rätt höga belopp.26 Sak samma gäller hövitsmännen, där det 
för många redovisas räntor omkring de 32 daler som utgjorde fredslönen. 
Tilläggas bör att de angivna räntorna i vissa fall kan innefatta ersättning för be-
soldningsryttare utan att detta direkt anges. 

Lagmans- och häradshövdingeräntoma hade nu kommit att betraktas som 
förläningar vilka inte nödvändigtvis förutsatte att innehavaren utövade domar
ämbetena. För krigsbefälet har särskilt häradsrätterna varit eftersökta som löne-
fyllnad; det finns från denna tid rätt många brev där befälhavare anhåller om 
eller rekommenderas till att få sådana27 Men också övriga förläningar var 
eftertraktade och, som redan sagts, förmånligare än beställningar och andra di
rekta löner. De var säkrare och bestod dessutom främst av naturapersedlar som 
bokförts i pengar enligt en fast och förhållandevis låg värdering. Penning-

25 Brev för Didrik Anrep, 13/8 1573, Åkermarcks kopiebok, för Jöran Knutsson 13/8 1590 
RR, RA. Åberg 1975, s 21, Broomé 1960, s 197 f. 

26 För Sven Månsson Some och Henrik Leyel i Sverige och "Unge" Klas Fleming i Fin
land anges att deras förläningar, helt eller delvis, utgör pant för lönefordringar. 

27 Så för t ex Hans Björnsson till Lepas 28/11 1566, Lasse Torstensson till Brötorp 18/2 
1581, Arvid Henriksson Tawast 8/9 och 21/9 1581, Karl Stenbock 12/6 1592, Skrivelser till 
Erik XIV, respektive Johan ID, RA. Jfr även Pontus De la Gardie till Johan Hl 7/11 1580 
med rekommendationer för olika underbefälhavare, bl a till en häradsrätt, Skrivelser till Jo
han Hl, RA. 

58 



lönerna betaltes i gällande mynt, som vid denna tid var utsatt för upprepade för
sämringar. Trupperna klagade också ständigt över det dåliga myntet. Som ett 
exempel bland många kan anföras ryttmästaren Claes Pederssons brev till hertig 
Karl från Estland 24/1 1593, där det säges att det halva dalermyntet endast räk
nades för 10 öre och att ingen ville ha de små penningmynten.28 

Krigsbefälet har också fått donationer. Under åren omkring 1590 har för 
Sverige och Finland upprättats register, som gör det möjligt att i någon mån 
klarlägga deras omfattning. De tar upp vad som efter 1560 donerats i olika 
landsändar, furstendömet inräknat. Uppgifterna är inte fullständiga men kan ge 
en uppfattning om storleksordningen. De redovisas här i hemman.29 

Krigsbefälets donerade hemman i Sverige c:a 1560-1590 

Högre befälhavare Ryttmästare Hövitsmän 

Charles de Mornay 67 Anders Keith 42 Anders Månsson 
Kristoffer Andersson Grip 45 Jöran Posse 9 Hammar 
Jakob Bagge 42 Jesper Larsson Cruus 7 Peder Jonsson 
Pontus De la Gardie 38 Jöran Prytz 7 till Gavlö 
Anders Sigfndsson Rålamb 32 Gisle Nilsson Strutz 7 
Sigvard Kruse 21 Hans Stuart 6 
Klas Fleming 18 Henrik Leyel 5 
Lasse Västgöte 17 Sven Andersson Stål
Lubert Kauer 15 handske 5 
Erik Nilsson Cruus 12 Hans von Masenbach 4 
Bengt Ribbing 12 Hans Falk 1 
Brynte Birgersson Lillie 7 Hugh Cahun 1 
Henrik Abel von Minden 7 Sigfrid "Engelsman" 1 
Gustav Banér 6 

Sigfrid "Engelsman" 

Jakob Turesson Rosengren 6 
Jurgen Ladau 5 
Anders Pedersson Lillie 5 
Åke Bengtsson Färla 5 
Klas Kristersson Horn 4 
Esbjörn Persson Lilliehöök 3 
Lorens von Köllen 2 

Summa 368 Summa 95 Summa 

Summa donerade hemman 473 

28 Skrivelser till hertig Karl, Kungl arkiv, Hertig Karl, RA. 
29 För registren se Nilsson 1947, exkurs 3, s 408 ff. De ingår numera i Förläningar, vol 1, 

5,17, RA. 
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Krigsbefälets donerade hemman i Finland c:a 1560-1590 

Högre befälhavare Ryttmåstare 

Klas Fleming 
Jakob Henriksson Hästesko 
Ivar Månsson Stjernkors 
Arvid Henriksson Tawast 
Hans Larsson Björnram 
Jost Kurzell 
Klas Åkesson Tott 
Erik Bertilsson Slang 
Klas Kristersson Horn 
Henrik Klasson Horn 
Henrik Abel von Minden 
Nils Boije 
Herman Fleming 
Karl Henriksson Horn 
Lasse Torstensson Ram 
Pontus De la Gardie 
Joakim Didriksson Brand 
Hans Eriksson till Brinkkala 
Erik Håkansson Slang 
Henrik Eriksson Rääf 
Lorens von Köllen 
Gödick Fincke 
Tönnes Olofsson Wildeman 2 
Mats Andersson Björnram 1 
Mats Simonsson till Arpalax 1 

90 Anders Nilsson 
84 Sabelfana 42 
50 Bertil Ivarsson Grön 17 
32 Nils Mickelsson 
31 till Åby 10 
30 Joen Tyrilsson Stål
28 handske 8 
22 Johan Böckler 7 
21 Nils Olofsson 
16 till Meldola 4 
16 Anders Larsson 
15 till Botila 3 
14 
8 
O O 
6 
6 
5 
5 
4 
3 
2 

Hövitsmän 

Mats Knutsson Creutz 
Mårten Matsson Creutz 
Mårten Olofsson 

Jägerhorn 

13 
10 

Summa 500 91 26 

Summa donerade hemman 617 

Under tiden 1560-1590 har sålunda krigsbefälet fått i runt tal 1 100 hemman i 
donation, varav det mesta utdelats under 1560- och 1570-talen. Siffran är ett 
minimum; materialet är inte heltäckande och samtliga militärbefälhavare har 
förmodligen inte kunnat identifieras. Räntesiffrorna är inte alltid angivna, men 
en grov medeltalsberäkning ger något under 10 daler per hemman, för vissa 
landsändar mer och andra mindre. Vid beräkningen har hänsyn tagits till både 
årlig ränta och det frälseägaren i övrigt kunde tillgodogöra sig.30 

Det totala antalet donerade hemman enligt registren är 2 074, varav 135 utgör 
återbördade frälsehemman. Krigsbefälet har något mer än hälften, därnäst 
kommer kungafamiljens många ättlingar på sidolinjen med 320, medlemmar av 
rådssläkterna med 140 samt "fruar och hustrur" med 140 hemman, talen avrun
dade. Återstoden, cirka 380 hemman, har tillfallit medlemmar av lantadeln och 

30 För materialets kronologiska fördelning se Nilsson 1947, s 357 f. I detta sammanhang 
har Sigismunds donationer uteslutits. En del av breven kan vara konfirmationer på äldre do
nationer. 
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ämbetsmän ur sekreterargruppen. För samtliga kategorier ingår även återbör
dade hemman. Också totalt sett får vi samma koncentration till tiden före 
1580.31 

Fördelningen är av intresse. Den visar att donationerna vid denna tid var en 
förmån för vissa kategorier. Inte i första hand för rådsaristokratins medlemmar; 
de har fått påfallande litet. Utan främst för krigsbefäl och kungafamiljens oäkta 
avkomma. För den senare gruppen och många av krigsbefälet gav donationerna 
en möjlighet till ståndsmässig etablering som innehavare av frälsegods och för 
det utländska befälet också ett slags naturalisering som godsägare i Sverige. In
nan jag går vidare i denna fråga om donationernas funktion måste ytterligare 
några former av godsöverlåtelser granskas. 

En av dem är grev- och friherrskapen, om vilka det redan konstaterats att de 
under Johans första regeringstid tilldelats högadelns främsta medlemmar, alla 
nära besläktade med kungahuset. Under Eriks tid hade flera av dem fört höga 
militära befäl, vilket under Johans regering också gäller Klas Fleming och 
Pontus De la Gardie, som fick sina friherrskap 1570 och 1571.32 

Sina största domäner fick dock krigsbefälet på annat håll, i Estland. Gods
strukturen var här av östeuropeisk typ med bondgårdarna även driftsmässigt 
förbundna med stora huvudgårdar i ordens, kyrkans och ridderskapets hand. 
Efter 1560-talets erövringar stod de förstnämnda kategorierna till kronans för
fogande, likaså gods indragna från den adel som inte velat ansluta till Sverige. 
Godsen överläts i stor utsträckning till befälet i de svenska arméerna, på läns
villkor men ofta under ärftlig rätt. Dessa besittningar visade sig dock vara en 
osäker possession; många drabbades av de ryska erövringarna under 1570-talet, 
och när sedan det svenska väldet återställdes under 1580-talet, ägde visserligen 
nya godsavsöndringar rum, men de avlöstes snart av en rad indragningar från 
den svensk- finska adeln.33 

De följande sammanställningarna redovisar godsöverlåtelser under 1560-, 
1570- och 1580-talen till högre befälhavare och ryttmästare. Grupperna flyter 
här samman på ett sätt som gör det meningslöst att föra ryttmästarna för sig. 
Godsen redovisas i huvudgårdar med därunder lydande hakar, dvs ett jordmått 
av varierande storlek; bondgårdarna uppgick i vissa områden till 1/4 hake, i 
andra till en eller flera.34 

31 Jfr Nilsson 1947, s 360 ff. Bland fruar och hustrur ingår även några änkor efter militär-
befalhavare, bl a Klas Kristersson Horns änka med 24 gårdar. 

32 Jfr Nilsson 1947, s 174,176. 
33 Almquist 2, s 546 ff, Nilsson 1947, s 364 ff. Federley 1962, s 52 ff, 92 ff. 
34 Uppgifterna efter Almquist 2, s 566 ff och Nilsson 1947, s 365 ff. För haketalet Alm

quist 2, s 553. 
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Under 1560-talet utdelas 8 gårdar med sammanlagt 193 hakar och 4 byar till: 

Klas Kristersson Horn Henrik Klasson Horn 
Lasse Torstensson Ram Anders Nilsson Sabelfana 
Anders Persson Lilliehöök Nils Krumme 
Olof Stenbock Torsten Henriksson till Autis 
Klaus Kurzell Herman Fleming 
Hans Björnsson till Lepas Johan Böckler 
Ivar Månsson Stjernkors 

Under 1570-talet utdelas 8 gårdar med sammanlagt 267 hakar till: 

Klas Åkesson Tott Anders Keith 
Hans Mundus Hans Wachtmeister 
Pontus De la Gardie Karl Henriksson Horn 
Ewert Freytag Gert Mundus 

Under 1580-talet kommer i samband med Pontus De la Gardies erövringar en 
ny donationsperiod, då ej mindre än 16 gårdar och 927 hakar överlåtes till 
krigsbefälet och dessutom 200 hakar till bojarer i svensk tjänst. Mottagarna är: 

Pontus De la Gardie Ewert Dellwig 
Johan De la Blanque Lars Cognoli 
Jöran Boije Gustav Brahe 
Henrik Abel von Minden Kasper von Tiesenhausen 
Arvid Henriksson Tawast Anders Larsson till Botila 
Hans Wachtmeister Arvid Eriksson Stål arm 
Herman Fleming Karl Henriksson Hom 
Mats Larsson Cruus Gert Mundus 
Berndt von Gröningen Jöran Eriksson Ulfsparre 

Dessutom 12 ryska och tatariska bojarer av släkterna Nassokin, Baranoff, 
Putiloff, Romanow, Golawitz samt Iwatzoff och Tatter. 

Sammanlagt har krigsbefälet i Estland fått 29 gårdar och 1 387 hakar mm, 
domäner väl så stora som de 1 100 donationshemmanen i Sverige och Finland 
för tiden 1560-1590.1 de estniska överlåtelserna ingick dock en del förläningar, 
och även de som gavs under ärftlig rätt blev i flera fall av begränsad varak
tighet. Några försvann genom de ryska erövringarna, och av de som kvarstod 
eller kom till under 1580-talet gick en del förlorade vid godsrevisionerna 1586-
89, då den inhemska adeln återvann flera indragna gods. Andra drabbades av de 
indragningar som Johan III lät företa efter sin brytning 1589 med svenska och 
finska adelskretsar. Ett revisionsregister 1591 redovisar därför endast 8 gårdar 
och 774 hakar som utdelade till krigsbefälet, därav 141 hakar till bojarer. De 
största godsen innehades nu av Johan De la Blanque, Pontus De la Gardies barn, 
Jöran Boije, Gustav Brahe och Hans Wachtmeister. Återstoden tillhörde Berndt 
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von Gröningen, Johan Koskull, Hans Mundus, Ewert Freytag, Johan Hastfehr, 
Gert Dönhoff, Tönnes May del, Henrik Klasson Horn, Anders Larsson till 
Botila, Berndt Taube och Hans Richter. De nytillkomna är som synes alla av 
tysk-baltisk härstamning.35 

Det intressanta med dessa estniska godsöverlåtelser är deras rent militära 
karaktär. Det är hela tiden nästan enbart militärbefälhavare som får sådana; i 
övrigt rör det sig endast om några få medlemmar av den svenska högadeln, Ture 
Pedersson och Hogenskild Bielke samt Johan Sparre. I åtskilliga fall har godsen 
utdelats i direkt samband med Klas Kristerssons och Pontus De la Gardies fält
tåg. Den senare har till en början själv haft deras fördelning om hand och då bl a 
tillgodosett sin unge befälhavare Gustav Brahe, som fick Boikholms slott och 
dess många underlydande hakar.36 Godsöverlåtelserna skall inte enbart ses som 
belöning för militära insatser, de är i flera fall också vederlag för fordringar. Så 
var t ex fallet när Gert Mundus under 1570-talet fick Keinis vacka med 18 hakar 
och när Hans Wachtmeister 1581 fick Polis gård med 81 hakar. Även Hogen
skild Bielke figurerar i ett liknande sammanhang; när han 7/7 1581 fick Jag-
gowalds gård med 48 hakar har det enligt brevet skett i erkänsla för att han ut
över sin rusttjänst hållit besoldningsryttare i kronans tjänst.37 Av förmodligen 
samma slag är några överlåtelser under 1560-talet, då flera personer till en bör
jan får dela på samma godskomplex, tydligen för att av deras avkastning ta ut 
sin lön.38 

Fallet Estland är intressant också därigenom att vi får en erövrad provins med 
i undersökningen, en provins som samtidigt är krigsskådeplats. Den har, som 
det framgår, i hög grad exploaterats för krigsmaktens behov; godsen går nästan 
helt till det befäl som deltar i operationerna och är då att se som belöning och 
ibland som ersättning för bristfälligt utbetald lön. 

Men även i Sverige och Finland har vi funnit krigsbefälet väl företrätt bland 
donatarierna. Orsakerna är tydligen desamma som i Estland. Som ett av de 
många exemplen på erkänsla för gjorda insatser kan anföras det brev av 20/7 
1573, där Johan Hl ger fältöversten Klas Åkesson Tott en donation för den 
trogna tjänst han gjort "oss och Sveriges rike uti detta år emot vår hätske fiende 
ryssen". Likaså ett brev av 7/11 1580, där Pontus De la Gardie rapporterar om 

35 Östersjöprovinsernas jordrevisionshandlingar, vol 5, Jordrevisionshandlingar för Est
land 1591, RA. Jfr Federley 1946, s 9 ff, 19 ff, Nilsson 1947, s 368 f. 

36 Blomstedt 1932, s 31 ff, Nilsson 1947, s 366 f. 
37 Almquist 2, s 599, 652. Det kan tilläggas att Hans Wachtmeister jämte Rutger Mundus 

var krigsbefälets ombud, när de 1573 tilltvingade sig slotten i Wiek som pant för befälets 
fordringar, Almquist 2, s 606. Brevet för Hogenskild Bielke i RR, RA. 

38 Uppgifter härom hos Almquist 2, s 588 f, 594, 607, gällande Udekiill, Walk och Wit-
tenfelds gods med underlydande hakar. 
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Kexholms intagande och lovordar sina underbefälhavare Lasse Torstensson 
Ram, Karl Henriksson Horn och Arvid Henriksson Tawast, som han rekom
menderar till olika förmåner, Lasse Torstensson att få pantegods förbättrade till 
frälse.39 Det finns också fall där fordringar förelegat. I ett koncept 2/3 1582 
säger sig Erik Stenbock på egna och sin "sväras", grevinnan Märtas vägnar 
avstå från alla krav på de lån grevinnan givit drottningen och han själv givit 
kungen. Detta sedan denne förbättrat hans friherrskap och han dessutom fått 10 
hemman och 2 kvarnar i donation. Friherrskapsförbättringen gavs 9/4 1582 och 
omfattade ett stort antal gårdar i Marks och Kinds härad.40 Oberoende av om lå
nen gavs under resningen mot Erik XIV eller senare är transaktionen ett exem
pel på de kredituppgörelser som kan ligga bakom donationerna. Stenbock var 
vid denna tid riksråd och ståthållare i Västergötland och hade tidigare haft höga 
befäl. Ett liknande fall är den donation av gårdar i Östergötland och Småland, 
som ryttmästaren Henrik Leyel fick motta 1/5 1587. Han hade haft dem i pant 
för sin besoldning men fick nu evärdligt frälse på dem mot att avstå 1 000 daler 
av sin fordran.41 

För krigsbefälet har dessa överlåtelser ingått i ett system som de tydligen var 
väl förtrogna med. Ofta har de själva medverkat genom att peka ut de gårdar de 
ville ha och då gärna gått vägen över kansliets sekreterare. Bland dem var Erik 
XIV:s Jöran Persson en ofta anlitad mellanhand. I en del fall ansökte man om 
förbättring till frälse av det man redan hade i pant eller förläning 42 Vanligen 
gällde det dock frälserätt på redan köpta skattehemman. 

Detta sätt att dra skattehemman undan skatt var strängt förbjudet. Men det var 
lika fullt det sedan medeltiden vanligaste sättet att öka adelns domäner. Under 
senare 1500-talet inskred kronan genom nya räfster och förbud och lyckades 
såtillvida som denna övergång till frälse fördes in under dess kontroll. Endast 
genom kungligt medgivande kunde den köpta jorden bli frälse, ett medgivande 
som gavs i donationens form. Dessa skattedonationer var mycket vanliga och i 
Finland den dominerande donationsformen. De har i hög grad kommit krigs
befälet till del, som ofta anhåller om sådana i breven till kungen eller sekrete
rarna.43 

39 Brevet för Tott, BFH 5, s 47 f. De la Gardies brev i Skrivelser till Johan ID, RA. 
40 Brevet i Acta ang ridderskapet och adeln, vol 20, RA. Friherrskapsförbättringen framgår 

av Forsgrén 1855, s 76 f, som dock ej känner dess bakgrund. 
41 Kungl brev i koncept, Johan III, RA. 
42 Ansökningar om förbättrade villkor i brev från Ivar Månsson Stjemkors 12/5 1565 till 

Jöran Persson, Kanslitjänstemäns koncept och mottagna skrivelser, RA, från Arvid Henriks
son Tawast 27/11 1581 till Johan ID, Skrivelser till Johan m, RA. 

43 Jfr Nilsson 1947, s 239 ff, 1987, s 118 ff. Ansökningar om frälse på köpta skattehem
man i t ex brev till Jöran Persson från Sigvard Kruse 7/7 och 8/9 1564, Kanslitjänstemäns 
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Även utländska officerare har gjort dylika godsförvärv; de har för dem varit 
ett av sätten att säkra sig det underhåll man inte lyckats få lönevägen. Kronan 
har inte gärna kunnat negligera denna oumbärliga tjänstekategori och har i åt
skilliga fall gett utländskt befäl frälserätt på köpta skattehemman.44 Men man 
har inte velat tolerera att även ryttare gjorde på samma sätt. I brev till Knut 
Posse och Brynte Birgersson 17/10 1571 vände sig kungen med skärpa mot de 
tyska ryttarna i Västergötland, som genom köp eller giftermål kommit i besitt
ning av skattehemman och sedan innehållit skatten av dem. De många följande 
mandaten mot olagliga förvärv av skattejord riktar sig även mot ryttare, och inte 
bara mot utländska sådana. Det ligger nära till hands att tolka förfarandet så att 
också ryttare på detta sätt velat sörja för sitt framtida underhåll.45 

De tyska ryttarnas hemmansförvärv togs även upp av rådet, som i ett rådslag 
av 16/6 1572 yrkade på att det främmande krigsfolk som slagit sig ner i landet 
och köpt skattehemman, skulle sälja dem till närmsta fränder, dvs den tidigare 
ägarens. Om de måste stanna i landet borde de flytta in i städerna. Det utländska 
krigsfolket skulle alltså helst inte bli kvar, men om så var nödvändigt förläggas i 
borgläger i städerna. Yrkandet är intressant som ett tidigt belägg på den ani-
mositet mot den utländska militären, som senare ofta kom till uttryck, även då i 
form av klagomål över att utlänningar slog under sig gods och gårdar.46 

Under den tid som behandlats har kronan i ökande grad böljat tillgodose krigs
befälet med förläningar och donationer. Att så har skett beror tydligen på de 
finansiella svårigheter som krigen vållade, svårigheter som förvärrades genom 
demobiliseringen under Johan HI:s första regeringsår. I lägen där medel till 
löner saknades eller var starkt begränsade, har man utnyttjat de tillgångar som 
hemmansräntorna utgjorde 47 Det har så mycket lättare kunnat ske som den 
agrara strukturen i Sverige inte lade hinder i vägen för att avsöndra enstaka 
hemman, inte ens om de låg i byalag. Detta till skillnad från länder med gods
struktur, sådana som Estland, där de likaledes företagna överlåtelserna kom att 
gälla hela godskomplex. 

Förläningarna var som sådana ingen nyhet; de hade sedan länge tilldelats 
rikets högsta adel. Det nya var att detta sätt att avlöna och belöna trängde långt 

koncept och mottagna skrivelser, RA, till Erik XTV från Anders Nilsson till Talis 26/10 1565, 
till Johan III frän Gödick Fincke 1/5 1586, Skrivelser till Erik XTV, respektive Johan III, RA. 

44 Brev för Hugh Cahun 6/3 1571, Sigfrid Preston 20/2 1574, Jakob Neaf 23/3 1574, Klas 
von Kahlen 28/11 1574, Johan Böckler 30/7 1576, Åkermarcks kopiebok, för Johan Berendes 
27/3 1584, Klas von Kahlen 19/12 1585, HKR, samtliga i RA. 

45 1571 års brev i RR, RA. Jfr vidare Nilsson 1947, s 246 ff. 
46 Rådets handlingar och brev, vol 4, RA. 
47 Jfr här allmänt Odén 1967, s 10 ff. 
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ner i officerskaderna och allt mer kom att ersätta de löner i pengar och kläde 
som lönestaterna föreskrev. Donationerna åter var en för tiden ny form av 
erkänsla och nådevedermäle, en recompens för att använda 1600-talets språk
bruk. De kom alltifrån böljan att användas främst för att tillgodose krigsbefälet 
och fick många gånger träda i stället för bristfälligt utbetalda löner. Liksom 
förläningarna kom de även att utnyttjas för att reglera äldre fordringar. 

Det mönster som kan iakttas vid fördelningen av dessa förmåner är under Jo
hans tid såtillvida konstant, som de högre befälhavarna hela tiden får mest av 
både förläningar och donationer. Men i slutstadiet är även ryttmästarna påfal
lande väl försedda med bådadera; gränsen mellan dem och det högre befälet är 
också i detta hänseende svår att dra. Hövitsmännen har däremot i regel fått nöja 
sig med förläningar, ibland dock med en ränta i närheten av deras - visserligen 
betydligt lägre - lönegräns. 

Redan en flyktig granskning av de föregående tablåerna över donationer och 
förläningar visar att det finns en kärntrupp av väl försedda mottagare, som i 
slutstadiet främst består av finländska och livländska officerare, alla med både 
förläningar och donationer och flera av dem även med beställningar. Att be
trakta dessa som särskilt gynnade i förhållande till dem som fått väsentligt 
mindre eller ingenting alls låter sig dock inte göra, i vart fall inte med någon 
grad av säkerhet. De egentliga lönerna är nämligen bristfälligt redovisade i det 
centrala material som använts; beställningsregistren kan inte förutsättas vara 
fullständiga. Det primära lönematerialet är dessutom dåligt bevarat.48 

Materialet tillåter dock alla gånger slutsatsen att det inte kan vara fråga om en 
allmän övergång från penninglöner till hemmansräntor. Men det är uppenbart 
att krigsbefälet efter Johans trontillträde i allt större utsträckning tillgodosetts 
med gods- och ränteöverlåtelser. Dessa måste av flera skäl ha varit att föredra 
framför penninglöner och har i fall där fordringar förelegat kunnat utgöra säker
het och delbetalning. De har tydligen också varit attraktiva för krigsbefälet, som 
ofta själva anhållit om godsen eller gårdarna i fråga och ibland - när det gäller 
skattehemman - redan förvärvat äganderätten till dem. Ur kronans synpunkt var 
fördelen den att officerare trots bristande betalning på detta sätt kunde hållas 
kvar i tjänst. Vilket var särskilt viktigt i fråga om inkallade utlänningar. Många 
av dem har också stannat i landet, liksom andra i avvaktan på att deras ford
ringar skulle regleras. 

Här fanns dock för donationemas del den komplikationen att mottagaren 
kunde vilja realisera de tillgångar som godsen utgjorde eller att dessa vid döds
fall kunde komma i händerna på hans utländska arvingar. Ett verksamt medel att 

48 Jfr Odén 1945, s 325 ff. 
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förhindra sådant blev den feodala donationsform, som introducerades i Sverige 
ganska snart efter det donerandet böljat komma igång på allvar. Den innebar 
begränsningar i rätten till godsen, som då endast kunde ärvas av bröstarvingar, 
småningom enbart manliga sådana, och vid försäljning eller förpantning måste 
hembjudas till kronan. Till det kom senare skyldighet för ny ägare att söka kon
firmation på innehavet. I kungarnas donerande har dessa regler till en böljan en
dast gällt utlänningar och - av likartade skäl - kungafamiljens oäkta avkomma. 
Även i fortsättningen gavs dylika donationer främst till utlänningar, särskilt 
militärer.49 I hertig Karls donerande dominerar de helt. Han har också krävt 
mottagarrevers med löfte att iaktta reglerna.50 

Att reglerna verkligen tillämpats framgår av att dylika gods ibland har återgått 
till kronan. Även hembudsregeln har respekterats. Ett sådant fall gäller Sebas
tian Ibizinsky, som fått gods i Sverige men 1576 ville lämna landet. I brev 3/6 
1576 förklarade kungen att han inte för tillfället ville lösa in godsen, varför de 
fick säljas till andra. Han förbehöll sig dock sin inlösenrätt. Ett annat gäller den 
i det föregående ofta nämnde Johan De la Blanque, som även han ville lämna 
Sverige och då sälja sina estniska gods. I brev 7/5 1585 gick Johan El med på 
att de fick överlåtas på Pontus De la Gardie i utbyte mot dennes franska gods. 
De la Gardies död samma år har tydligen förhindrat transaktionen, och Johan 
De la Blanque fick i stället överta förmynderskapet för barnen De la Gardie, till 
vilka han slutligen sålde godsen.51 

Kronan har alltså sökt tillvarata sina intresen även vid godsöverlåtelser till 
krigsbefälet. Men dessa har lika fullt, liksom förläningarna, inneburit att skatte
källor bands för krigsmaktens behov. Än så länge var det dock endast i Estland 
som de tenderade att förbruka tillgängliga resurser. Det var en konsekvens som 
redan Pontus De la Gardie varnade för i ett brev till kungen från 1580-talets 
förra del. Många hade, skrev han, begärt hans mellankomst för att få kyrkogods. 
Att avyttra dem vore dock olämpligt; avkastningen behövdes till fästningarna. 
De som begärde gods borde i stället få förbrutna adelsgods.52 Det han aktualise
rar är alltså problemet med de "omistande orterna". 

49 För den feodala donationsformen Nilsson 1947, s 323 ff. Donationer för bl a följande 
militärer: Anders Keith 1/9 1571, Johan Böckler 30/7 1576, Hans Richter 7/8 1576, Johan De 
la Blanque 30/6 och 11/8 1582, Jakob Neaf 4/3 1587, Henrik Leyel 2/6 1587, Josef Semenski 
7/8 1590, Wolmar Yxkull 25/3 och 20/7 1591, Berend Sasse 12/7 1591; breven i RR, Kungl 
brev i koncept och Åkermarcks kopiebok, RA. Dessutom donationer av hertig Karl för Klas 
von Kahlen 4/9 1574, Hans Stuart 19/2 1579, Lubert Kauer 23/8 1582, Hans von Masenbach 
10/4 1586, Jost Kurzell 16/6 1586 och 20/5 1589, Mårten Kerner 5/11 1592, HKR, RA. 

50 Nilsson 1947, s 332 ff. Jfr revers av Lubert Kauer 23/8 1582, HKR, RA. 
51 Nilsson 1947, s 327 med not 77,78. Almquist 2, s 566. 
52 Brevet odaterat, Skrivelser till Johan III, RA. 
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Under senare 1580-talet gick kungen också ganska hårt fram mot de svenska 
och finska donatarierna i Estland. Men det berodde främst på behovet att knyta 
an till den inhemska adeln och på brytningen med ledande svenska adelskretsar 
efter mötet i Reval 1589. De inblandade miste då sina besittningar i Estland och 
i Sverige och Finland nästan alla förläningar. Donationerna lämnades dock här 
intakta.53 

Även allmänt sett hade donationspolitiken alltifrån 1580-talets början blivit 
mera restriktiv, och forläningspolitiken hade länge kännetecknats av upprepade 
indragningar, till vilka ofta lades en taxa på de förläningar som bestod. Åt
gärderna har sin bakgrund i det finansiella nödläget och drabbade framför allt 
de stora läntagarna inom rådsadeln.54 Krigsbefälet var relativt skonat, i vart fall 
de officerare som var i aktiv tjänst, bortsett från dem som råkade ut för den 
kungliga onåden efter Revalmötet. Alla fick dock finna sig i det som var den 
restriktiva politikens konsekvens, kravet att förläningar skulle motsvaras av 
tjänst. Vilket för krigsbefälets del betydde att deras förläningar måste räknas in i 
lönen. Man böljade tom räkna in även lagmans- och häradshövdingeräntor, 
som egentligen var löner för dessa domarämbeten. 

I jämförelse med ledande adelskretsar har dock krigsbefälet kommit någor
lunda väl ut av den politik som fördes. Det fanns ändå missnöje inom dess led. 
Några har förmodligen fått vad de skulle, om donationer och förläningar räknas 
samman med lönen. Men andra, och kanske de flesta, hade fordringar att be
vaka. De hade aktualiserats redan i Reval 1589 och blev ett av de många pro
blem, som Johan IQ lämnade i arv åt den regim som tog vid efter hans död 
1592. 

53 Nilsson 1947, s 165 ff, 226 f. 
54 Nilsson 1947, s 162 ff. 
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VIII. Krigsbefälets hemmansräntor under 
1590-talet. Demobilisering och politisk kris 

Under Johan HI:s sista år hade det tidigare stilleståndet med Ryssland upphört 
och krigsrörelserna återupptagits. De pågick även under den nya regeringens tid 
fram till det stillestånd som slöts i slutet av 1593 och två år senare gick över i 
fred. Man måste därför fortfarande hålla trupper i fält och samtidigt söka en 
lösning på det allt mer akuta problemet med krigsmaktens fordringar. Det fanns 
även andra krav att tillgodose. Skulderna hade kraftigt ökat under Johans tid, 
särskilt till de köpmän som under kriget levererat på kredit. Till fordringsägarna 
hörde hertig Karl, som redan under Johans tid framfört långtgående krav på er
sättning för sina lån och förskott. Också andra gjorde sig påminta; prinsessorna 
hade brudskatter att fordra och det kvarstod skulder sedan resningen mot Erik 
XIV, skulder som nu bevakades av Axel Leijonhufvud på sin familjs vägnar. 
Dessa ting är inte okända. I litteraturen har de dock kommit i skymundan för 
kampen mellan Sigismund och hertig Karl och med den förbundna politiska och 
ideologiska frågor.1 

Krigsbefälets fordringar hade under denna tid aktualiserats i bl a ständernas 
böneskrift till Sigismund vid kröningsriksdagen 1594, enligt vilken befälet hade 
begärt "att de deras väl förtjänta lön och klädningar, som dem för långan tid 
återstå, måge bekomma, och att E K M:t deras farliga, mödosamma, långa och 
trogna tjänst, som de E K M:ts höglovlige i åminnelse herr fader och deras kära 
fädernesland hava bevist, med konungslig ynnest och nåd vele betänka". I sitt 
svar sade sig kungen hittills inte kunnat göra något, eftersom han "av detta rik
sens ränta fast ringa och föga bättre än intet bekommit haver". Han lovade 
emellertid utfärda en förordning om deras lön och betalning. Efter kröningen 
togs saken upp på nytt av rådet, som erinrade om privilegierna och andra frågor 
som måste lösas och då också bad kungen betänka den unga adeln med förlä-
ning och underhåll. Många av dem stod tillbaka i lön och besoldning. Kungen 
svarade att han hade utdelat förläningar efter rikets lägenhet. Om några stod 
tillbaka, fanns det andra "som mera hava bekommit än som dem haver till lön 
varit tillsagt och efterlåtit".2 

1 Det är främst den äldre litteraturen som noterar existensen av skulder och fordringsägare, 
t ex Boethius 1884, s 22 ff. Jfr i övrigt Ahnlund 1933, s 9 ff och Palme 1952, s 7 samt för 
Finland Anthoni 1935, s 3 ff. Krigsleveranser och skuldsättning har behandlats av Odén i 
hennes undersökning av kronohandeln under senare 1500-talet, Odén 1966, s 405 ff. 

2 SRA 1:1:3, s 304 ff. Rådets inlaga 30/5 1594 i Rådets handlingar och brev, vol 7, RA. 
Kungens svar 6/6 1594 i Sigismunds registratur, RA. 
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Det Sigismund syftade på var de förläningar som hertig Karl hade utdelat, när 
han jämte rådet på nyåret 1593 tog över styrelsen i avvaktan på kungens an
komst. Han hade då låtit de av Johans onåd drabbade herrarna få tillbaka sina 
ämbeten och hade påtagligt ökat deras och andras förläningsinnehav. Under 
förhandlingarna med kungen hade sedan rådet och adeln med skärpa vänt sig 
mot Johans många indragningar och begärt att Sigismund skulle "stadfästa och 
inrymma den svenska och finska adel deras förvärvade och förtjänta gods i 
Livland heller var helst det vara kan". Likaså att förläningar inte skulle tas ifrån 
väl förtjänta män "med mindre de hade det förbrutit och bliva därtill lagvunna". 
Några försäkringar härom fick man dock aldrig. Sedan väl Sigismund avgivit 
den försäkran om religionen han tvingats till, undandrog han sig alla vidare ut
fästelser.3 

Efter det Sigismund lämnat Sverige i augusti 1594, tog hertig Karl och rådet 
på nytt över styret och förde det i allt skarpare motsättning till de av Sigismund 
tillsatta ståthållarna, av vilka Klas Fleming styrde Finland tämligen oberoende 
av centralregeringen. Även hertigen klagade nu över medelsbristen och tog åt
skilliga gånger upp frågan om skulderna och krigsfolkets fordringar. Inför rådet 
ifrågasatte han Sigismunds dispositioner, särskilt de donationer och förläningar 
"som genom de papisters och andras befordringar skedda äro". Många hade, 
sade han, fått förläningar trots ringa tjänst.4 

Hertig Karl hade nu själv tagit skuldbetalningarna om hand och sköt då undan 
den kronans köpman, Anders Larsson, som Sigismund hade anlitat för att reg
lera det utländska krigsfolkets fordringar. Liksom denne hade han säkrat sig 
kopparräntan som betalning och har tydligen själv velat få ut den möjliga vins
ten av dessa transaktioner. I uppgörelserna deltog Johan De la Blanque som 
krigsfolkets representant. Även i övrigt hade hertigen egna intressen att bevaka 
och gjorde det med stor hänsynslöshet, bl a så att Dalsland nu infogades i hans 
furstendöme. 1595 gjorde han t o m ett försök att få sig tilldelat även Östergöt
land.5 

3 De åberopade aktstyckena i SRA 1:1:3. Jfr vidare Nilsson 1947, s 369, Nilsson 1952, s 
100 ff och Nilsson 1986, s 144 f. Det bör tilläggas att Sigismund i ett öppet brev 2/11 1593 
för de herrar som varit i Johans onåd gör om intet de brev och mandat som riktats mot dem, 
Kungl brev i original, RA. Han har också senare utfärdat stadfästelsebrev på deras för
läningar, så för Hogenskild Bielke 25/7 1594 och Henrik Klasson Hom 14/7 1594, Åker-
mareks kopiebok, RA. 

4 Boethius 1884, s 16 ff, Nilsson 1986, s 144 f. 
5 För skuldbetalningarna Boethius 1884, s 26 ff. Hans uppgifter återgår delvis på Werwing 

1746, s 239 f. För Anders Larssons tidigare verksamhet som kronans köpman Odén 1960, s 
272 ff, 342 ff. För hertigdömet Almquist 1, s 26. 

70 



Vilken roll har godsen och förläningarna spelat i dessa uppgörelser? Som det 
nyss framgick, anklagade båda parter varandra för att ha slösat bort kronans 
räntor på sina anhängare. Längst gick som vanligt hertig Karl, och det blev i 
äldre litteratur hans version som kom att dominera. Boethius följer den helt, 
trots att han inte kan få den att stämma med förläningsregistren. För Finlands 
del kunde den synas bekräftad av A J Messenius, enligt vilken finnarna med 
Klas Flemings stöd fick vad de begärde av kungen, vilket skulle framgå av 
brevkopiorna i kansliet.6 

Eric Anthoni har i denna punkt anmält tvekan; han har visserligen inte kunnat 
finna de åberopade brevkopioma men konstaterar på grundval av det finska 
räkenskapsmaterialet att Sigismund inte tycks ha varit påfallande frikostig mot 
finnarna.7 Jag har senare själv tagit upp 1590-talets förläningspolitik till un
dersökning och kunnat iaktta en anmärkningsvärt stor förläningsökning under 
tiden 1593-98, en ökning som främst gäller Sverige och hänför sig till de perio
der, då hertig Karl satt vid styret. Hans frikostighet är, vill det synas, betingad 
av hans strävan att säkra sig medverkan av rådsadeln och samtidigt genom för
läningarna få grepp om förvaltningsapparaten. Sigismund har varit långt mera 
återhållsam och under tiden för sin sverigevistelse främst tillgodosett de av 
honom tillsatta ståthållarna. I Finland, där han själv bestämde, ökar visserligen 
förläningarna, men mest i antal och inte så att den högre adeln särskilt gynnas. 
Nyförläningarna tycks här sammanhänga med demobiliseringen efter ryska 
kriget.8 

Det är denna senare fråga som nu skall tas upp vad krigsbefälet beträffar. Om 
demobiliseringen i övrigt skall endast några allmänna iakttagelser redovisas. De 
utländska trupperna har tydligen nödtorftigt kunnat tillfredsställas genom de 
uppgörelser hertig Karl själv tog hand om 1594. Det svenska manskapet hade 
börjat återföras redan efter 1593 års stillestånd och fick gå tillbaka till sina 
hemorter, där fogdarna hade att söija för deras underhåll och där olika ränte
persedlar anslogs till förstärkning av hemmansfriheterna. I 1596 och 1597 års 
borglägersordningar försökte hertig Karl göra systemet mera effektivt genom att 
förordna förbandscheferna till kontrollanter över tilldelningen.9 I Finland hölls 
däremot den militära beredskapen vid makt även efter freden 1595, nu som följd 
av den allt mer skärpta konflikten mellan Sigismund och hertig Karl. Trupper
nas underhåll komplicerades av den motstridiga ordergivningen från dessa båda; 

6 Boethius 1884, s 27 ff, Werwing 1746, s 232. Jfr Anthoni 1935, s 61. 
7 Anthoni 1935, s 61 ff. 
8 Nilsson 1986, s 143 ff, för brevkopiorna ibid, s 155. 
9 Petri 1926, s 271 ff. 
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i huvudsak blev det Sigismunds och Klas Flemings anvisningar som fördes 
igenom. De ledde bl a till en kraftig ökning av krigsfolkets hemmansräntor; det 
är i hög grad om sådana som de nyssnämnda kungabreven handlar. Samtidigt 
fick det nu på bönderna alltmer övervältrade borglägersystemet bestå, vilket 
ledde till svåra motsättningar mellan ryttare och bönder i Österbotten, under
blåsta av hertig Karls propaganda.10 

En närmare undersökning av krigsbefälets villkor försvåras av det nu sämre 
källäget. Konflikten mellan kung och hertig har även fått förvaltningsmässiga 
konsekvenser och bl a medfört att man efter 1590-talets mitt endast sporadiskt 
kunnat upprätta de centrala register som använts i det föregående. Även de 
primära räkenskaperna företer besvärande luckor. För åren 1593/94 och 1596 
finns emellertid relativt närliggande förläningsregister över de till kungariket 
hörande svenska landskapen jämte Finland samt ett beställningsregister 1594 
och vidare ett kombinerat förlänings- och beställningsregister för hertigdömet 
1595. Fylligast uppgifter ger det sistnämnda; övriga register är oensartade och 
delvis ofullständiga, särskilt i fråga om lagmans- och häradshövdinge-
förläningar. I 1596 års svenska register har använts en högre persedelvärdering 
än tidigare, vilket försvårar jämförelser.11 

I de följande uppställningarna tar jag först upp 1593/94 års uppgifter och 
redovisar närmast de två högadelsgrupper som nämnts i det föregående. Den 
ledande rådsgruppen, som till en böljan samverkade med hertig Karl, hade sina 
mesta förläningar och beställningar i Sverige. Beloppen i daler är: 

Förläning Beställning 

Erik Sparre 652 1 303 
Hogenskild Bielke 2 121 
Ture Bielke 590 
Klas Bielke 249+367a 1 108 
Gustav Banér 354+1 348a 

Sten Banér 576 

Anm: a Förläning i Finland 

De av Sigismund tillsatta nya ståthållarna - flertalet av dem likaledes riksråd -
hade alla utom Klas Fleming sina förläningar och beställningar i Sverige, 
Fleming det mesta i Finland. Beloppen är: 

10Anthoni 1935, s 111 ff, Ylikangas 1977, s 1 ff, Tarkiainen 1978, s 371 ff, Fagerlund 
1987, s 37 ff. För ryttarnas hemmansräntor kan allmänt hänvisas till de i Åkermarcks kopie
bok införda kungabreven under oktober-december 1593 och året 1597, RA. 

11 Jfr ovan s 52 samt Nilsson 1947, s 405 f. Förläningsregistren i Förläningar, vol 21, 22, 
24,34,35, RA. Beställningsregistret i Beställningsregister, vol 3, RA. 
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Förläning Beställning 

Erik Brahe 144 1 194 
Gustav Brahe 1 194 
Erik Stenbock 1502 
Arvid Stenbock 509 1 162 
Karl Stenbock 692 
Klas Fleming 1 936 

Inom den förra gruppen hade bröderna Banér tidigare haft höga militära befäl, 
och ståthållarna hade numera alla sådana, bröderna Brahe över Stockholms slott 
och län, Erik Stenbock över Älvsborg med Västergötland, Arvid Stenbock över 
Vadstena med Östergötland, Karl Stenbock över Kalmar slott och län och Klas 
Fleming över Åbo och Finland. Båda grupperna har som synes stora innehav 
och i verkligheten större än vad här framgår. Allt har nämligen inte kommit 
med, delvis beroende på att registren inte fått in alla nyförläningar. För Karl 
Stenbock saknas sålunda 7 av de 10 socknar han fått i Småland.12 Andra fall av 
låga innehav förklaras enligt anteckningar i registren av förläningar i Estland, så 
för Ture Bielke. Jag har här inte tagit med de mycket ofullständiga noteringarna 
om lagmans- och häradshövdingeräntor. Vad dessa kan betyda framgår av en 
marginalanteckning i upplandsregistret som i daler redovisar Klas Flemings 
samtliga från kronan härrörande inkomster, nämligen 

Förläning i Uppland 36 
Lagmanäömet i Uppland och Norrland 3 804 
Häradsrätt i Österbotten 359 
Förläningar i Finland 2 077a 

Friherrskap och frälse i Finland 80 
Tuna gård och län under frälse 142 

Summa 6 498 

Anm:a 1593/94 års förläningsregister för Finland redovisar endast 1 936 daler i förläning i 
Finland. 

Sammanställningen är av allt att döma ett uttryck för kammarens - redan tidi
gare framträdande - strävan att få fram uppgifter om vederbörandes samtliga in
komster från kronan. Här har intressant nog även friherrskap och frälsedonatio
ner tagits med; en bekräftelse alltså på vad som hävdats i det föregående om 
deras plats i det militära lönesystemet. Vad som också framgår är den stora be
tydelsen av lagmans- och häradshövdingeräntorna. I Klas Flemings fall kan de i 
vaije fall inte ses som lön för domarämbetena, som han inte gärna kunnat sköta 
vid sidan av sina många militära uppdrag. Utan som en tilläggslön för just 
dessa. Tilläggas bör att registrens marginalanteckningar visar att man även för 

12 Almquist 3, s 53. 
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andra sökt få med vederbörandes övriga inkomster, dock utan att kunna helt 
genomföra detta. 

I det följande redovisas registrens uppgifter om övriga militärbefälhavare. Jag 
begränsar mig nu till högre befälhavare samt ryttmästare mfl officerare vid 
rytteriet, de befälskategorier som i detta sammanhang är av störst intresse. Som 
den föregående framställningen torde ha visat, är det framför allt till dem som 
förläningar av skilda slag har utdelats; fotfolkets officerare har fått väsentligt 
mindre.13 Uppgifterna bygger på 1593/94 års förläningsregister för kungariket 
med Finland samt 1594 års beställningsregister. Poster från det senare redovisas 
inom parentes. De kan delvis innebära en dubbelföring av det som förlä-
ningsregistren tar upp som underhåll eller beställning.14 Sistnämnda uppgifter 
har förts under denna rubrik, medan övriga separata spannmåls- och andra per
sedelposter förts till hemmansräntor. 

13 Jfr ovan s 52 ff. 
14 Det bör tilläggas att det här använda beställningsregistret inte kan vara det till vilket 

förläningsregistren ibland hänvisar. 
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Det övriga krigsbefälets förläningar och beställningar i Sverige 1593/94 
Räntor Underh o Hh ränta 

beställning 

Högre befälhavare 

Jöran Posse 281 
Johan Bagge 37 459 (270) 
Jakob Bagge 21 458 
Jöran Posse 341 162 
Jöran Eriksson Ulfsparre 292 150 (462) 
Anders Olofsson Oxehufvud 151 
Jöran Månsson Stierna 148 203 
Kristoffer Andersson Grip 11 165 

Ryttmästare m fl 

Johan Bengtsson till Arnöberg 276 
Jöran Nilsson Posse 200 
Herman Stoltz von Biuren 35 
Olof Andersson till Säby 32 96 83 
Arvid Drake 175 125 
Sven Lillie 98 168 
Torsten Kristoffersson 137 38 
Claes Slätte 48 148 
Nils Olofsson till Meldola 36 
Per Svensson 11 166 
Hans Sträng 145 119 
Henrik Leyel 232 
Olof Andersson Oxehufvud (253) 

Anm: Personerna har uppförts i registrens ordning, först registret över Uppland, Västmanland 
och Dalarna, sedan det över de tre götalandskapen. Samme förläningstagare kan därför 
förekomma flera gånger. 
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Det övriga befälets förläningar och beställningar i Finland (och vid slotten i 
Estland, Ingermanland och Kexholms län) 1593/94 

Räntor Underh o Lagm ränta Hh ränta 
beställning 

Högre befälhavare 

Henrik Klasson Horn 31 
Jöran Boije 810 (804, Reval) 141 
Gödick Fincke 6 168 (473, Nyslott) 
Axel Kurck 65 72 
Knut Kurck 21 96 (83) 
Arvid Henriksson Tawast 19 144 (1 244) (169) 
Henrik Abel von Minden 100 144 
Erik Bertilsson Slang 230 251 
Arvid Eriksson Stålarm 187 482 (1 869, Narva) 215 
Hans Eriksson t Brinkkala 89 193(174) 62 
Lars Fleming 75 48 
Erik Johansson Stålarm 23 
Arvid Tönnesson Wildeman 505a 

Salomon Ille 96 
Joakim Didriksson Brand (284) 
Bengt Severinsson Gyllenlood 212 188 (657) 
Mats Larsson Cruus 235 (355, Viborg) 
Otto Yxkull (2 284) 
Gert Gönhoff (602, Hapsal) 
Tönnes Maydel (600, Lode) 
Bengt Persson Dufva (218, Nyslott) 

Ryttmåstare m fl 

Mårten Boije 73 96 139 
Bertil Ivarsson Grön 213 96 
Lars Torstensson Ram 174 241 (617, Kexholm) 46 
Anders Boije 72 
"Unge" Klas Fleming 90 

96 Arvid Drake 96 
Kaspar von Tiesenhausen 246 
Joen Tyrilsson Stålhandske 5 
Henrik Tönnesson Wildeman 83 
Hans Richter 9 
Erik Jöransson till Nokia 7 
Nils Olofsson till Meldola 260 (601, Narva) 
Samuel Arvidsson Wildeman 16 60 
Lars Mårtensson Creutz 12 
Bengt Larsson Sabelhierta 15 
Jöns Eriksson Ållon 8 
Henrik Eriksson Sabelstierna 32 
Lindved Claesson Sabelfana 17 
Anders Larsson till Botila 75 80 
Henrik Nilsson Gyllenhierta 8 
Sex bojarerb 176 
Anm: Uppgifterna om beställningar vid slotten i Estland och vid ryska gränsen har 

tagits ur 1594 års beställningsregister. Förläningar i Estland redovisas här ej. 
a Av denna ränta är 457 daler "skadestånd". 
b Två av dem, Nikita och Josef Semenski, har enligt beställningsregistret dess

utom beställningar på 291 och 574 daler. 
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En jämförelse mellan dessa 1593/94 års uppgifter och motsvarande siffror för 
1587/88 visar en påtaglig ökning av krigsbefälets förläningar, både vad antalet 
beträffar och i flera fall också de enskilda posterna. Det senare gäller främst de 
två högadelsgrupper som redovisats för sig. Den ena, de av Sigismund tillsatta 
ståthållarna, kan med sina nya befogenheter räknas in i gruppen högre befäl
havare. Inom den andra, de tidigare ledande rådsherrarna, kan med hänsyn till 
deras tidigare tjänst bröderna Banér föras till samma kategori. Dessa två grup
per är nu de främsta läntagarna, de av Sigismund respektive hertig Karl särskilt 
gynnade. 

Svårigheten med denna jämförelse är att beställningarna tycks vara ofull
ständigt redovisade i 1594 års beställningsregister. I flera fall möter likartade 
uppgifter i förläningsregistren; hur de förhåller sig till beställningsregistrets har 
inte kunnat avgöras. Men även förläningsregistren är ofullständiga. Att Sigis-
munds nyförläningar 1594 inte alla kunnat fogas in är i och för sig naturligt. Sak 
samma gäller emellertid också en del av hertig Karls förläningar 1593, då han 
särskilt tillgodosåg de av Johan I13:s onåd drabbade herrarna. De svenska riks
råden har i huvudsak fått sina återvunna innehav registrerade, men inte alla de 
finska herrar som råkat i samma fördömelse, främst Karl Henriksson Horn och 
hans anhöriga. 

Vid en fullständigare redovisning skulle alltså det militära förläningsbeståndet 
ha varit än större 1593/94. Det är också vad man haft anledning vänta, eftersom 
1580-talets siffror hänför sig till stilleståndsåren före ryska krigets återupp
tagande och 1590-talets till tiden före freden 1595. Mera märkligt är att man 
registren 1593/94 finner så få spår av de lönefordringar som bör ha aktualiserats 
i samband med det förestående krigsslutet. 

Läget 1596 framgår av de följande uppställningarna. De bygger nu enbart på 
förläningsregistren, för Sverige 1596 och för Finland 1596. Något riksomfattan
de beställningsregister är inte bevarat för dessa år. Förläningsregistren har dock 
för Finland en del motsvarande uppgifter och ger för Sverige bättre orientering 
om lagmans- och häradshövdingeförläningarna än tidigare. Jag redovisar först 
samma högadelsgrupper som förut och därefter det övriga krigsbefälet. Till hög
adelsgrupperna har fogats även Axel Leijonhufvud, som efter Söderköpings 
riksdag 1595 slöt sig till hertig Karl och snart framstår som dennes främste an
hängare inom högadeln. Han lyckades nu äntligen få familjens gamla fordringar 
sedan resningen mot Erik XIV erkända och fick som pant för dessa Jönköpings 
slott och län och stora förläningar även i Västergötland.15 

15 Registren i Förläningar, vol 24, 35, RA. För uppgörelsen med Axel Leijonhufvud se 
Nilsson 1986, s 151 ff. 
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Hö gadels grupperna 1596 

Förläning Beställning Lagra ränta Hh ränta 

Erik Sparre 
Hogenskild Bielke 
Ture Bielke 
Klas Bielke 
Gustav Banér 
Sten Banér 

1 787a 

2 327b 

1 047b 

359+1 307c 

373+1 407d 

627 

520 

676 
57 lc 

84 

292 
470 
135 

Erik Brahe 401 1 194e 217 
Gustav Brahe 1 143f 197 
Erik Stenbock 2 180 1 530 190 
Arvid Stenbock 695 1 135e 179 
Karl Stenbock 1285 330 
KlasFlemingg 79+2 085 1 487 389 

Axel Leijonhufvud 5 359 

Anm:a Förläningen är delvis ersättning för mistad beställning 
b Förutom hans förläning i Estland 
c Hans nu ökade finska förläningar utgör delvis ersättning för mistad beställning. 

Lagmansräntan från Finland 
d Förläning i Finland 
e Notering om att han ej fått uppbära denna beställning 
f Förläningen i ersättning för mistad beställning 
8 Förläningen om 79 daler och lagmansräntan från Sverige. Det övriga innehavet i 

Finland. Förläningssummorna enligt det svenska registret, som för Finland ger högre 
belopp än det finska registret - delvis som följd av den skiljaktiga persedel-
värderingen. 
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Det övriga krigsbefälets förläningar i Sverige 1596 
Räntor Hh ränta 

Högre befälhavare 

JöranPosse 903 162 
Anders Keith 373 148 
Krister Klasson Horn 636 
Anders Olofsson Oxehufvud 106 107 
Jöran Eriksson Ulfsparre 142 163 
Claes Arvidsson Uggla 114 
Jöran Månsson Stierna 60 203 
Kristoffer Andersson Grip 159 165 
Johan Bagge3 38 270 
Jakob Bagge3 26 146 
Nils Olofsson till Meldola 43 
Bengt Severinsson Gyllenlood 18 
Torsten Lennartsson 38 138 
Per Stolpe 75 
Per Bagge 107 
Jakob Neaf 38 

Ryttmåstare m fl 

JöranPosse 231 116 
Torsten Kristoffersson 220 38 
Sven Lillie 96 168 
Bengt Knutsson 60 43 
Claes Slätte 60 147 
Claes Jonsson 70 278 
Olof Andersson till Säby 34 83 
Arvid Drake 219 125 
Nils Bengtsson 145 
Bengt Larsson Hierta 109 
Arvid Pedersson Stierna 30 79 
Olof Larsson Härd 134 
Olof Andersson Oxehufvud 60 83 
Henrik Leyel 38 lb 

Hans Sträng 280b 119 

Anm.a Notering om att förläningen är indragen av hertig Karl 
b "På gammal besoldning" 
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Det övriga befälets förläningar och underhåll i Finland 1596 

Högre befälhavare 

Henrik Klasson Hom 
Jöran Boije 
Gödick Fincke 
Arvid Eriksson Stålarm 
Knut Kurck 
Axel Kurck 
Arvid Henriksson Tawast 
Hans Eriksson till Brinkkala 
Bertil Eriksson Ljuster 
Erik Johansson Stålarm 

Arvid Tönnesson Wildeman 

Henrik Tönnesson Wildeman 
Arvid Henriksson Horn 
Jöran Henriksson Horn 
Joakim Didriksson Brand 

t i  

Bengt Severinsson Gyllenlood 
Nils Olofsson till Meldola 

Henrik Eriksson Rääf 
Salomon Ille 
Måns Nilsson Ållongren 
Lars Mårtensson Creutz 
Germund Henriksson Tawast 
Mats Larsson Cruus 
Sten Fincke 

Räntor Underhåll Lagm ränta Hh ränta 
och best 

20 
913 

7 96 
467 96 
29 96 
65 

427 144 
25 239 
41 192 
35 
89a 
45 

496a 
69 

365 
112 
67 96 
193 

274 79 
99 96 

249a 
32 
90 
74 
48 12 
56 

339 
315 

(forts) 
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Räntor Underhåll Lagm ränta Hh ränta 
och best 

Ryttmästare m fl 

Mårten Boije 73 96 
t t  803 

Lasse Torstensson Ram 132 
. 349a 

Bertil Ivarsson Grön 672 96 
Anders Boije 175 120 
"Unge" Klas Fleming 288 48 
Lars Fleming 97 
Arvid Drake 96 
Axel Ivarsson Stjernkors 51 
Nils Ivarsson Stjernkors 50 48 
Måns Ivarsson Stjernkors 11 

- " - 55a 

Samuel Arvidsson Wildeman 82 60 
Joen Tyrilsson Stålhandske 43 
Hartvig Henriksson till Voltis 66 

f l  95a 

Hans Johansson till Sorais 16 
Ivar Arvidsson Tawast 99 
Eskert Lindormsson 88a 82 
Anders Larsson till Botila 22 286 
Jöns Eriksson Ållon 8 
Bengt Larsson Sabelhierta 15 
Krister Nilsson Gyllenhierta 26 
Jakob Nilsson Gyllenhierta 5 
Hans Hansson till Monikkala 91 
Claes Jakobsson Finckenberg 6ä 
Sju bojarer 189 

Anm: a För dessa poster, som alla är hemmansräntor, anges att de utgör skadestånd eller 
besoldning, ibland med markering att det rör sig om gammal sådan. 

Av sammanställningarna framgår att antalet läntagare nu är större än 1593/94, 
medan de enskilda posterna som regel inte företer någon mera påtaglig ökning. 
Detta trots att persedelvärderingen för Sveriges del är högre än tidigare. Vad 
som också framgår är betydelsen av lagmans- och häradshövdingeförläningarna. 
De svenska registren med sin i detta hänseende fullständigare redovisning visar 
att de i flertalet fall ger inkomster väl jämförbara med övriga förläningar. Vikti
gast var lagmansinkomsterna, som ofta var förenade med häradshövdingeräntor. 
I övrigt är det snarast skillnaderna mellan Sverige och Finland som framträder. 

I Sverige tycks beställningarna nu vara på avskrivning för de främsta län-
tagarna. I Erik Sparres, Klas Bielkes och Gustav Brahes fall har de ersatts med 
förläningar. Om Erik Brahe och Arvid Stenbock säges att de inte fått uppbära 
sina beställningar. Bakom åtgärderna står hertig Karl; de ingår i hans politiskt 
betingade handlingsprogram under de år då han genom förmåner eller trakasse-
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ner söker få rådsadeln över på sin sida. I detta sammanhang ingår också Axel 
LeijonhufVuds väldiga förläningsinnehav, som delvis betingas av gamla ford
ringar men framför allt har till syfte att genom honom och hans stora län säkra 
hertigens inflytande över de av Sigismunds ståthållare administrerade land
skapen.16 

Så långt har alltså förläningspolitiken formats som ett led i den inrepolitiska 
maktkampen och formats efter hertig Karls intressen. Detta vad rådsadeln be
träffar. För det övriga krigsbefälet är - det påpekades nyss - de enskilda inne
haven inte särskilt mycket större än förut. Ändå ligger detta register i tiden 
omedelbart efter ryska krigets slut. Om två ryttmästare, Henrik Leyel och Hans 
Sträng, säges visserligen att de har sina förläningar på "gammal besoldning". 
Men det är som i Axel Leijonhufvuds fall fråga om klart gamla fordringar. I 
övrigt är det endast det nu större antalet militära förläningstagare som talar för 
ett samband med demobiliseringen. 

I Finland är läget ett annat. Som det framgår av sammanställningen föres åt
skilliga poster hemmansräntor som skadestånd eller besoldning, ibland med 
tillägget "gammal besoldning". Att det rör sig om förläningar i avräkning på 
fordringar framgår direkt av breven.17 På ett samband med demobiliseringen ty
der också det även här ökade antalet läntagare, varvid dock hänsyn måste tas till 
att 1593/94 års register inte är fullständigt. Men även i övrigt är 1596 års regis
ter liksom tidigare finska präglat av ryska kriget. Nästan alla förläningstagare 
inom den första gruppen - adeln och med den jämställda - tillhör krigsbefälet. I 
övrigt redovisas här endast de båda änkedrottningarna, Katarina och Gunilla, en 
del adliga änkor samt enstaka civila tjänstemän. Bland ofrälse för-
läningsinnehavare dominerar krigsfolket helt. Rytteriets hemmansräntor upptar 
sålunda ej mindre än 133 sidor i registret. 

Det är alltså främst Finland som fått bära demobiliseringens kostnader, till 
vilka även hör borglägren, som mer än något annat väckte ont blod bland be
folkningen. Den som tagit försöijningsbördan på sig är Sigismund; det är hans 
brev och konfirmationer som åberopas i registret. I de enskilda fallen har han 
däremot varit återhållsam; hertig Kärls många beskyllningar om motsatsen har 
dålig täckning i veikligheten.18 

16 Härom Nilsson 1986, s 150 ff. 
17 Som exempel kan anföras breven för Hartvig Henriksson till Voltis och Erik Johansson 

Stålarm 23/7 och 25/7 1594, där det säges att räntan skall avräknas i vad de har att fordra av 
kronan. Av liknande skäl får ibland änkor rätt att behälla vad deras män haft i pant. Så i ett 
brev för fru Katarina Hansdotter, Lars Henriksson Hordeels änka, 12/7 1594. Breven i Åker-
mareks kopiebok, RA. 

18 Jfr ovan s 70 samt Nilsson 1986, s 150 ff och för rytteriets hemmanstilldelning Fager
lund 1986, s 15. 
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Innan ett mera slutligt omdöme om 1590-talets politik kan fällas, måste ytter
ligare några ting klarläggas, nämligen krigsbefälets andel av de egentliga gods
överlåtelserna och i samband därmed även godspolitiken i Estland efter Johan 
III:s död. Detta vad kungariket beträffar. Men även hertigdömet måste granskas, 
det sätt på vilket hertig Karl tillgodosett krigsbefälet i sitt eget furstendöme. 

För donationernas del är materialet bristfälligt, beroende på desorganisationen 
inom det kungliga kansliet efter Sigismunds återresa till Polen. Ur riksregistra-
turet (RR), Åkermarcks kopiebok (Å), finska kopieböcker och kungl brev i kon
cept (K) har jag registrerat 24 donations- och frälsebrev, varav 14 gäller militär
befälhavare. De avser hela kungariket med Estland.19 Mottagarna är: 

Datum Källa 

Högre befälhavare 

Arvid Tönnesson Wildeman 
Arvid Stenbock 
Anders Larsson till Botila 
Bengt Severinsson Gyllenlood 
Torsten Lennartsson 
Nils Claesson 
Klas Fleming 

Ryttmästare m fl 

Nils Olofsson till Meldola 
Johan Treiden 
Knut Bengtsson till Tomta 
Tönnes Maydel 
Severin Sigfridsson till Tevala 
Joakim Greffe 
Peter Mårtensson Poiz 

11/3 94 RR 
30/5 94 RR 
24/6 94 K 
4/7 94 Räkenskap 283 a, FRA 
7/7 94 Å 
8/7 94 Å 
2/9 94 Å 

17/4 94 RR 
18/4 94 RR 
20/4 94 Å 
12/7 94 Å 
12/7 94 Kopiebok 6811, FRA 
12/7 94 A 
16/7 94 Kopiebok 6811, FRA 

Ett av breven, det för Severin Sigfridsson, är ett frälsebrev, liksom två andra 
till icke militära mottagare, övriga är alla vanliga donationsbrev, varav dock i 
ett av fallen donationen har karaktären av förbättring av tidigare villkor. Det 
gäller Joakim Greffes pantgods i Estland, som han nu får till evärdlig ägo på 
frälsevillkor mot att avstå 1 000 daler av sin fordran. Vi har alltså här ännu ett 
fall av donation given för att tillgodose lönefordringar.20 

Man hade onekligen väntat sig att Sigismund, som brukligt var, vid tiden för 
sin kröning hade utställt fler brev av detta slag och på så sätt visat adeln och 
krigsbefälet sin bevågenhet. Materialet är som nyss sagts bristfälligt bevarat, 
men allt tyder på att kungen varit återhållsam, något som rådet fann anledning 

19 Breven för Johan Treiden, Tönnes Maydel och Joakim Greffe gäller Estland. 
20 Jfr ovan s 64. 
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påtala ännu i sin inlaga 30 maj 1594.21 Sigismund hade stora behov att tillgodo
se och har efter allt att döma valt att göra det främst med förläningar, ibland på 
pantvillkor. 

Utvecklingen i Estland blev i stort sett densamma som i riket i övrigt. Även 
här återställdes de av Johan IQ beslagtagna godsen, bl a till Karl Henriksson 
Horn och Gustav Banér.22 Andra gods gavs på förläningsvillkor till en del mili
tärbefälhavare, Henrik Leyel, William Rutwen, Johan von Neukirch och Tho
mas Abornoth, andra åter som förpantningar till Kaspar von Tiesenhausen, 
Berndt Taube, Gert Liewe och Kristoffer Seydel von Freiburg, även dessa mili
tärbefälhavare.23 

Vad som i övrigt skett i Estland kan belysas med hjälp av ett "Kort förlänings-
register över Livland efter 98 och 99 års räkenskaper samt fogdarnas förslag".24 

Det redovisar inte bara förläningar utan även det som givits ärftligen under fräl
se samt förpantningar. För Narvas och Wesenbergs län säges att man saknar 
uppgifter om överlåtelsens art. Den följande uppställningen tar upp dem som 
kunnat identifieras som krigsbefäl, dvs högre befälhavare och ryttmästare m fl 
officerare vid rytteriet, samt bojarer med deras godsbesittningar. Uppgifterna 
avser hakar. 

21 Jfr ovan s 69. 
22 Breven för dessa båda 28/6 och 18/7 1594 i Åkermarcks kopiebok, RA. 1593 fick även 

Hogenskild Bielke och Ture Bielke tillbaka sina estniska gods, Almquist 2, s 568, 591. Jfr 
Federley 1962, s 93. 

23 Brev för William Ruthwen 7/5 1594, Kungl brev i avskrift, för Henrik Leyel 11/3 1593, 
Hans von Neukirch 20/2 1595, Thomas Abornoth 31/1 1597, Kungl brev i koncept, RA. För-
pantningarna utdelades 1594 och 1595, Almquist 2, s 589 ff, 615. 

24 Registret ingår i Förläningar, vol 21, RA. 
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Krigsbefälets innehav i Estland 1598199 
Förläning Donation Pant 

Hans Wachtmeisters arvingar 9 28 20 Vi 
"Herr Pontus barn" 110 Via 

Jöran Boije 15 
Henrik Abel von Minden 30 
Henrik Kurzell 31 
Klas Åkessons arvingar 60 
Kaspar von Tiesenhausen 83 Vi 
Joakim Greffe 40 Vi 
Anders Larsson till Botila 26 
4 bojarer (Rosladin o Baranoff) 75 
Johan Koskull 8 Vi 
Johan Hastfehrs änka 5 
Berndt Taube 23 
Jacob Ermes 97 
Kristoffer Seydel von Freiburg 31 Vi 
Jakob von Lunden 31 
Gustav Banér 165 
Hans Wortman 6 Vi 39 Vi 8 
Berndt von Gröningen 43 Vi 
Gert Mundus 7 Vi 102 
Johan Yxkull 6 
Hans Wrangels änka 41 
Tönnes Maydel 18 
Henrik Klasson Horns arvingar 33 
Klas Fleming 21 
Jöran Eriksson Ulfsparre 15 
Henrik Liewe 10 
Mauritz Wrangel 61 
Otto Yxkull 25 
Henrik Leyel 73 Vi 
Ewert Freytags arvingar 7 Vi 
9 bojarer (Nassokin, Baranoff, Tattar m fl) 75 
Lars von Köllen 3 
Reinhold Nieroth 19 Vi 

Obetecknade överlåtelser 

Narva lån 

Hans o Herman Wrangel 10 
Odert Hastfehr 9 

Wesenbergs lån 

Hans Greffe 8 
Gustav Brahe 23 
Johan Hastfehr 6 
Fabian Tiesenhausen 20 
Fromholt Metstake 10 
Reinhold Richter 8 
Otto Schulman 3 Vi 

Anm:a Dessutom 1 huvudgård 
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Det är stora komplex som här redovisas på krigsbefälet, ej mindre än 1 653 
hakar, huvudgårdarna oräknade, av ett totalt antal avsöndrade hakar på 3 333. 
Resten innehades av svenska, finska och framför allt estniska adelsmän samt 
rätt många ofrälse. Bland de senare finns åtskilliga borgare med gods i pant 
eller förläning och även ryttare med tillsammans 40 hakar i pant eller förläning. 
Också bland befälet är pantinnehavarna många, en del av dem representerade av 
änkor och andra arvingar. Bakom förpantningarna har vi att räkna med obetalda 
löner och andra fordringar. Sådana kan dölja sig även bakom det som redovisas 
som förläning eller donation; i det föregående har efter donationsbrevet getts ett 
sådant exempel, gällande den i registret uppförde Joakim Greffe. Även Estland 
har således fått bära sin del av kostnaderna för krigsbefälets demobilisering, på 
samma sätt som det tidigare fått bidra till krigföringen. 

Det som redovisas är läget under Sigismunds sista år, omedelbart före hertig 
Karls erövring av Estland.25 Den inhemska adeln dominerar som synes helt; på 
det svensk-finska krigsbefälets andel kommer endast 523 hakar.26 I övrigt ingår 
i krigsbefälet en del numera i Estland bosatta bojarer samt enstaka utländska of
ficerare. Liksom Johan III har tydligen Sigismund funnit det lämpligt att knyta 
an till den inhemska adeln. Denna har å sin sida genom att gå i svensk tjänst fått 
möjlighet att rädda egna eller släktingars gods undan de stora indragningar som 
ägt rum under den första svensktiden.27 

Återstår hertigdömet. För år 1595 finns här ett register som även omfattar 
hertig Karls arvegods och ger fylliga uppgifter över både förläningar och 
beställningar i form av hemmans- och spannmålsräntor, lagmans- och härads
hövdingeräntor, årslöner och underhåll med redovisning även över utspisning 
och utfodring för män och hästar samt över de belopp som utgått för besoldning 
för ryttare.28 Svårigheten vid dess utnyttjande gäller vilka av hertigens ståt
hållare och hovämbetsmän som skall räknas till krigsbefälet vid sidan av egent-

25 Endast i form av marginalanteckningar möter uppgifter från hertig Karls tid. Så t ex 
heter det om barnen De la Gardies gods, att de nu innehades i förläning av Karl Karlsson, dvs 
Karls son Karl Karlsson Gyllenhielm. För hertigens maktövertagande se Federley 1946, s 24 
ff. 

26 Redovisade på Gustav Banér, Henrik Klasson Horn, Jöran Eriksson Ulfsparre, Klas 
Fleming, Gustav Brahe, Hogenskild Bielke, Klas Åkesson Tott, Jöran Boije och Anders 
Larsson till Botila. 

27 Almquist ger i sin detaljerade redovisning av de estniska länen många exempel på ett 
sådant förfarande, Almquist 2, s 583 ff, 589, 609 ff, 653. Jfr här också Federley 1962, s 92 ff. 

28 Förläningar, vol 22, RA. 
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liga officerare. Som högre befälhavare och ryttmästare har följande medtagits, 
med belopp i daler.29 

Krigsbefälets förläningar och beställningar i hertigdömet 1595 
Ränta o Lagmo Best o Utspisn 
tionde hh ränta underh o utfordr 

Högre befälhavare 

Hans von Masenbach 301 62 352 
Lubert Kauer 192 127 20 
Axel Ryning 116 278 152 
Hans Eriksson Ulfsparre 67 169 97 
Erik Stake 95 156 104 
Anders Lennartsson 190 93 202 246 
Olof Hård 74 98 103 
Jost Kurzell 106 151 
Jiirgen Ladau 119 121 

Ryttmästare m fl 

Anders Gudmundsson Ekeblad 266 
Anders Nilsson Ross 75 202 142 
Hans Johansson till Bo 99 88 196 143 

Utöver dessa ingår i registret sex adelsmän med anslag för besoldningsryttare, 
3 eller 2 vardera, nämligen Knut Kijl, Lars Dufva, Nils Kijl, Olof Kristoffers
son, Arent Bengtsson Schack och Anders Stuart. För Nils Kijl redovisas dess
utom 76 daler och för Anders Stuart 80 daler i tionde och för Olof Kristoffers
son häradshövdingeränta på 78 daler. Samtliga hör till krigsbefälet i vid mening 
men redovisas endast med dessa anslag. För Anders Stuart har dock plats läm
nats för årslön. 

De få fall det här är fråga om gör det svårt att etablera en meningsfull jäm
förelse med kungariket. Förläningarna i hertigdömet tycks i varje fall inte ha 
varit mindre, och lagmans- och häradshövdingeräntoma spelar även där en vik
tig roll. Samtidigt utgår förhållandevis stora anslag i beställning och underhåll, 
även för utspisning och utfordring. Beställningssystemet är sämre belagt i 
kungariket, varför det är svårt att avgöra om hertigdömet härvidlag intar en sär
ställning. Med sin goda ekonomi bör hertig Karl i vaije fall inte haft någon 
svårighet att fortsätta med penninglöner. Vad som säkert kan konstateras är 
dock endast att han så gör men samtidigt liksom kungen avlönar även med för-
läningar. 

29 Här har däremot inte medtagits de befälhavare som uppföres för frihet på frälsehemman, 
dvs för fodringen, men inte har något annat anslag. Det gäller Per Kristersson Sjöblad, Hans 
Stuart och Torsten Kristoffersson. 
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Den period som behandlats, tiden från Johan HI:s död fram till den öppna 
konflikten mellan Sigismund och hertig Karl, har flera drag gemensamma med 
Johans första regeringstid. Under båda sker det politiskt betingade omkastningar 
i förhållande till rådsaristokratin, som kommer tillbaka i makt och inflytande 
och får stora förläningar och även beställningar. Efter Johans död är det fråga 
om två med varandra rivaliserande rådsgrapper, av vilka den ena, ståt-
hållargruppen, redan från böljan slöt upp på Sigismunds sida, den andra på 
Karls, som gav dess medlemmar mycket stora förläningar. 

Båda regimskiftena följdes av omfattande demobiliseringar. Vid Johans tron
tillträde blev krigsbefälet väl tillgodosett, det högre befälet med stora för
läningar och dessutom gods på frälsevillkor. Men också ryttmästare, hövitsmän 
och lägre officerare fick då förläningar och några av dem även gods, vilket inne
bär en begynnande övergång till hemmansräntor i stället för penninglöner. 
Dessa förmåner gavs både som lön och belöning, i några fall också som ersätt
ning för under kriget uppkomna fordringar. 

1590-talet företer en annan och mera splittrad bild. I Sverige framträder 
krigsbefälet med både förläningar och beställningar men inga mera omfattande 
sådana, och det har härvidlag inte skett någon egentlig förändring i samband 
med krigsslutet. Inte heller är det tal om ersättning för lönefordringar. I Finland 
och Estland däremot, där Sigismund hade kontrollen, är det krigsbefälet som får 
det mesta av både förläningar och gods, och det förefaller som om hemmans
räntor nu får allt större betydelse. Det har där också utdelats både förläningar 
och gods i ersättning för resterande besoldning eller andra fordringar och i Est
land påfallande många förpantningar av samma karaktär. I de enskilda fallen har 
dock Sigismund varit återhållsam med kronans räntor, med undantag visserligen 
för Klas Fleming på vilken förmånerna formligen hopades. 

Demobiliseringens kostnader kom alltså - i den mån de betalades - att främst 
drabba Finland och Estland. Det sammanhänger med att ryska kriget mest hade 
förts med finskt och baltiskt befäl. Men också med att Sigismund här hade sina 
främsta anhängare. Det var dem han tillgodosåg när han på sitt sätt sökte 
genomföra den kostnadskrävande demobiliseringen. I Sverige togs inga sådana 
hänsyn; förläningspolitiken inriktades där helt efter hertig Karls intressen. 

Det blev med andra ord politiska hänsyn som kom att bestämma utvecklingen 
efter Johan IH:s död. I kampen om anhängare kom demobiliseringens krav på 
efterhand. 
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IX. Krigsbefälets hemmansräntor under 
Karl IX:s tid. Räfster och omfördelning 

Hertig Karls slutliga maktövertagande innebar ingen ändring vad beträffar de-
mobiliseringens fordringsägare. Som redan framgått, följdes det i stället av om
fattande gods- och förläningsindragningar från alla hans motståndare, de som i 
det slutliga avgörandet tagit Sigismunds parti. Bland dem befann sig de råds
aristokratiska grupper som behandlats i det föregående; även Axel Leijonhufvud 
som till sist, också han, bröt med hertig Karl och lämnade landet. Likaså stora 
delar av den finska och estniska adeln. Vilket innebär att merparten av det 
adliga krigsbefälet var drabbat - eller hotat. I många fall - främst i Finland och 
Estland - återställdes visserligen de beslagtagna godsen, men det skedde på her
tigens villkor mot löften om trohet och tjänst, löften som vid framtida miss
tankar kunde vändas mot innehavarna. Den tjänst det var fråga om var krigs
tjänst, och det var endast genom sådan man kunde räkna med att få de för-
läningar eller andra förmåner som var nödvändiga för flertalet adelsmän. Om 
dessa måste man nu konkurrera med alla de utländska officerare som Karl med 
förkärlek anlitade. 

Så långt min föregående framställning, av vilken också torde framgått den roll 
som det ofrälse befälet spelat under kungens många räfster med sina motstån
dare. Vad det nu gäller är omfattningen och fördelningen av krigsbefälets hem
mansräntor under Karl IX:s tid. Även för denna tid bereder källmaterialet 
svårigheter. De förbrutna godsen låg mestadels under särförvaltning, varför för
foganden över dem inte kommer till synes i vanliga räkenskaper. För donatio
nerna får vi nu en ny bokföringsprincip; de överföres inte längre till frälse i 
jordeböckerna utan kvarstår under sin ursprungliga hemmansnatur för att sedan 
avkortas i räkenskaperna. Genom att båda metoderna länge användes parallellt 
framgår inte omedelbart vad materialets uppgifter avser.1 

En möjlig utgångspunkt för att mäta krigsbefälets förläningar vid olika tid
punkter ger J A Almquists redovisning av fögderierna i Sverige och Finland, där 
han även anger de territoriella enheter som var förlänta, dvs härad och socknar 
och i Finland också fjärdingar och bol, som var underavdelningar av de som 
regel mycket stora finska socknarna. I de bifogade tablåerna har jag sam
manställt uppgifterna för 1601, 1605 och 161 i.2 Krigsbefälet har liksom tidi-

1 Nilsson 1964, s 11 ff. 
2 Almquist 3, s 6 ff. I de fall förläningen omfattar prästgäll har dessa omräknats i socknar. 
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gare uppdelats på högre befälhavare samt ryttmästare och övriga officerare vid 
kavalleriet. Bland de senare har här och i det följande även medtagits de enstaka 
hövitsmän, som redovisas parallellt med nyssnämnda kategorier. Också änkor 
till befälhavare har tagits med. 
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Krigsbefälets territoriella förläningar (socknar) i Sverige 1601-1611 

Högre befälhavare 1601 

Jöran Gyllenstiema 
Anders Lennartsson 
Anders Olofsson till Uddetorp 
Krister Some 
Olof Härd 
Hans Eriksson Ulfsparre 
Anders Keiths änka 
Jöran Eriksson Ulfsparre 
Knut Kijl 
Jost Kurzell 
Hans von Masenbach 

Högre befälhavare 1605 

9 Jöran Gyllenstiema 
4 Krister Some 
2 Anders Lennartsson 
2 Olof Hård 
2 Nils Gyllenstiema 

Severin Jönsson till Gäddenäs 
Hans Eriksson Ulfsparre 
Josef Mikaelsson till Sjötorp 
Nils Bielke 
Henrik Falkenberg 
Jost Kurzell 
Hans von Masenbach 
Olof Stråle 
Arvid Pedersson Stierna 
Anders Keiths änka 
Jöran Eriksson Ulfsparre 
Karl Stenbock 
Hans Klasson Bielkenstiema 
Anders Olofsson till Uddetorp 
Bengt Larsson till Hammarstad 

Högre befälhavare 1611 

14 Jöran Gyllenstiema 
17 Krister Some 
4 Hans Klasson Bielkenstiema 
2 Olof Hård 
2 Johan von Mönichhofen 
2 Nils Bielke 
2 Hans Eriksson Ulfsparre 
2 Jesper Matsson Cruus 
2 Nils Gyllenstiema 

Karl Stenbocks änka 
Jakob Jakobsson Snakenborg 
Henrik Falkenberg 
Olof Stråle 
Arvid Pedersson Stierna 
Anders Keiths änka 
Samuel Cobron 
Jöran Eriksson Ulfsparre 
Anders Olofsson till Uddetorp 
Erik Jönsson Kremer 

16 
15 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Summa 25 Summa 58 Summa 57 

Ryttmåstare m fl 1601 

Herman Wrangel 
Per Arvidsson Kåse 

Ryttmåstare m fl 1605 

2 Herman Wrangel 
1 Otto von Scheiding 

Knut Eriksson till Kvavhult 
Sven Some 
Per Arvidsson Kåse 
Olof Svensson till Näs 
Klas Knutsson Hård 
Erik Jöransson Ulfsparre 

Ryttmåstare m fl 1611 

2 Peder Mickelsson Hammarskjöld 2 
2 Knut Eriksson till Kvavhult 1 

Per Månsson Lood 2 Vi 
Otto von Scheiding 1 
Peder Hansson 1 
Abel Svensson Svenske 1 
Måns Pedersson Stierna 1 
Johan Slätte 1 
Bengt Kavle 3 
ErikJöransson Ulfsparre 4 
Herman Wrangel 1 

Summa Summa 13 Summa 18 Vi 

Totalt krigsbefälet 1601 28 Totalt krigsbefälet 1605 71 Totalt krigsbefälet 1611 75 Vi 
Totalt förlänt 1601 57 Totalt förlänt 1605 104 Totalt förlänt 1611 121 Vi 



Krigsbefälets territoriella förläningar (socknar. fjärdingar och bol) i Finland och Österbotten 1601-1611 
S FjBol S FjBol S Fj Bol 

Högre befälhavare 1601 

Tönne Jöransson 
Karl Henriksson Horns änka 
Anders Larsson till Botila 
Karl Henriksson Horn 

Högre befälhavare 1605 

Samuel Nilsson Ross 1 1 
1 Karl Henriksson Horns änka 1 2 
1 Anders Larsson till Botila 1 

Johan Derfelt 1 2 
Arvid Tönnesson Wildeman 1 
Tönne Jöransson 1 
Arvid Henriksson Horn 1 
Frans Diicker >/3 
Jöran Boije 1 3 
Jesper Matsson Cruus 1 

Högre befälhavare 1611 

Samuel Nilsson Ross 1 
Jakob De la Gardie 2 
Axel Kurck 2 
Evert Karlsson Horn 1 
Henrik Tönnesson Wildeman 1 
Frans Diicker V3 
Johan Derfelt 1 2 
Jöran Boije 2 3 
Jöran Gtyflenstierna 2 
Arvid Tönnesson Wildeman 1 
Johan Maydel 1 
Johan Treiden 1 
Otto Helmer von Mörner 2 
Karl Henriksson Horns änka 1 2 
Tönne Jöransson 1 
Nils Kijl 1 
Anders Larsson till Botila 1 
Jesper Matsson Cruus 4 
Klas Klasson Uggla 1 
Hans von Fersen 1 
Joakim Henrik von Kahlen 1 
Hans Brakel 2 
Erik Hare 1 

Summa Summa 4 Vj 4 9 Summa 16 V311 11 

Ryttmästare m fl 1605 

Anders Boije 1 
Svante Hansson till Brinkkala 1 
Mauritz Wrangel Vi 
Berndt Hastfehr 1 
Klas Redwen 1 
Fromholt Patkull 2 
JUrgen Pretorius 2 
Lars Andersson till Botila 1 
Detlev von Tiesenhausen 1 
Henrik von Neukirch 6 
Reinhold Anreps änka 1 
Thomas Bock 2 

Ryttmästare m fl 1611 

Henrik von Hoven 1 3 
Joakim Greffe 
Kristoffer Seydel von Freiburg 
Anders Boiie 1 
Frans Struck 
Gert Lewald 2/3 
Berndt Taube 4 
Hans von Lunden 2 
Hans Maydel 1 
Jöran Aderkas 1 
Götrich Wagner 1 
Berndt Hastfehr 1 



Jiirgen Krudener 3 Gertrud von Ungern 1 
Karl Boije 1 
Reihold Anreps änka 1 
Klas Redwen 1 
Jiirgen Kriidener 3 
Fromholt Patkull 5 
Sigfrid Henriksson 1 
Claes Paikull 1 
Thomas Bock 2 
Berndt von Saltza 1 
David Vegesack 1 
Menschik Baranoff 1 
Berndt Rehbinder 1 
Magnus Wolfelt 1 
Jöran Stackelberg 1 
Lars Andersson all Botila 1 
Krister Hansson till Brinkkala 1 
Detlev von Tiesenhausen 1 
Herman Ducker 1 
Johan Vietinghoff 1 
Hans Boije 1 
Kassari Baranoff 1 
Henrik Rehbinder 2 
Henrik von Neukirch 6 
Daniel Golovatz 1 
Claes Treiden 1 
Reinhold Engdes 1 
Reinhold Vintz 2 
Gert Liewe 1 
Herman Buschman 1 
Affanasi Nassokin 1 

Summa 1 12V4 9 Summa 152/3 35 14 

Totalt krigsbefälet 1601 2 socknar Totalt krigsbefälet 1605 5 V3 socknar Totalt krigsbefälet 1611 31 3/3 socknar 
2 bol 16 xh fjärdingar 46 fjärdingar 

18 bol 25 bol 

Totalt förlänt 1601 2 socknar Totalt förlänt 1605 6 '/3 socknar Totalt förlänt 1611 36 3/3 socknar 
2 bol 22 fjärdingar 58 fjärdingar 

19 bol 27 bol 



De territoriella förläningarna har som synes starkt ökat efter bottenläget 
omkring 1600. I Finland har ökningen fått väldiga proportioner, och i Sverige 
rör det sig om en fördubbling av det totala beståndet. Krigsbefälet har en bety
dande andel härav, i Sverige från 1605 och framåt mer än hälften av samtliga 
förläningar och i Finland än mer. De större förläningarna har där nästan helt gått 
till militärbefälhavare, och det rör sig om väldiga domäner; de finska socknarna 
var normalt betydligt större än de svenska.3 

Samma skillnader mellan Sverige och Finland har framträtt redan tidigare. 
Under Karl IX:s tid är de en följd av flera samverkande faktorer. De högadliga 
herrarna i rådet eller annan civil tjänst har fortfarande sina mesta förläningar i 
Sverige; de som anslutit till Karl väl att märka. En av dem var Maurits Leijon-
hufvud, som till skillnad från sin broder Axel under hela sin karriär var Karls 
man och bl a innehade Glanshammars härad om 5 socknar.4 En annan faktor är 
de nya krig som än en gång förde det finska krigsbefälet i centrum, det polska 
och snart även det ryska kriget. Också andra faktorer har spelat in. 

Jag skall i det följande mera ingående undersöka förläningsfördelningen i 
Sverige och Finland, men vill redan här markera ännu en skillnad mellan de 
båda landsdelarna. I Finland har som synes livländare och bojarer en mycket 
stor del av de territoriella förläningarna. I Sverige har de utländska officerarna 
väsentligt mindre, av territoriella förläningar väl att märka. De har i stället till
godosetts med förbrutna gods, som Karl IX gärna använde till förläningar och 
donationer åt sina utländska medhjälpare. Med sådana har han också tillfreds
ställt sina inhemska anhängare, delvis samma personer som även fått territoriel
la förläningar.5 Det hade i och för sig varit önskvärt att kunna kvantifiera dessa 
överlåtelser, men det är med hänsyn till materialets komplikationer besvärligt, 
överlåtelserna blev dessutom ofta av kort varaktighet, eftersom gods undan för 
undan återställdes till familj och släkt.6 Vilket i sin tur nödvändiggjorde nya för
läningar som kompensation åt de härav drabbade. 

Lika svårt är det att kvantifiera frälsejordens ökning genom nya donationer. 
Det finns för denna tid inga centrala register av det slag som använts i det 
föregående, och en undersökning grundad på primärmaterialet hade blivit yt-

3 En mera speciell sådan förläning som här inte tagits med, är den som enligt brev av 7/10 
1610 gav ryttmästaren Reinhold Buxhoewden räntan av 12 socknar i Österbotten för att sätta 
upp en ryttarfana, Almquist 2, s 354, 359. 

4 Efter hans död fick änkan behälla 3 och senare 2 av socknarna, som i likhet med de 5 
socknarna räknats in i det totala förläningsbeståndet. 

5 Bland dem finns flera befälhavare av släkterna Ryning, Cruus, Stiemsköld, Ulfsparre, 
Bielkenstiema och Forstenaätten, jfr Berg 1927, passim. 

6 Berg 1927, s 127,144 ff, 156,178. 
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terligt tidsödande, om den alls hade kunnat genomföras.7 Jag har i stället valt en 
annan väg, att genom donationsbreven söka få en ungefärlig bild av dona
tionernas fördelning. Jag utnyttjar då en brevförteckning som uppgjorts för an
nat ändamål. Fördelningen på militärbefälhavare och övriga har gjorts på 
grundval av personuppgifterna. I de följande sammanställningarna redovisas på 
samma sätt som förut högre befälhavare samt ryttmästare m fl officerare; likaså 
änkor till befälhavare inom respektive kategori. Donationerna har fördelats på 
Sverige, Finland och Estland med markering av de fall som gällde förbrutna 
gods och med särredovisning av de donationer, där breven föreskriver ett visst 
antal rustningar. Breven har hämtats ur Riksregistraturen (RR), Kungl brev i 
original (0), avskrift (A) och koncept (K), den Åkermarckska kopieboken (Å), 
Länens kopieböcker, Sandbergska samlingen samt tryck i J E Waaranen, Hand
lingar upplysande Finlands historia under Karl IX:s tid (Waar).8 

7 Svårigheterna är betingade av det oklara sätt på vilket de förbrutna godsen redovisas i 
fogderäkenskapema och av de skilda principer som där tillämpas för redovisning av frälse
donationer. Jfr Nilsson 1964, s 11 ff. 

8 Förteckningen uppgjord i samband med en undersökning över "Kungamakt och aristo
krati 1592-1611", utformad i böljan av 1950-talet. Det otryckta materialet i RA utom den 
finska kopieboken som förvaras i FRA. 
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Krigsbefälets donationer (brev) 1600-1601 

Datum Plats Källa 

Högre befälhavare 

Hans Stuart 20/4 00 Sverige 
Augustinus Larsson 20/5 00 Finland (förbr) 
Jakob Gottberg 28/5 00 Sverige (förbr) 
Joakim Henrik von Kahlen 29/5 00 Sverige (förbr) 
Hans von Masenbach 14/11 00 Sverige 
Jöran Gyllenstiema 30/10 01 Sverige 
Krister Some 20/6 02 Sverige (förbr) 
Henrik Liewe 29/6 02 Estland 
Henrik Tönnesson Wildeman 7/7 02 Finland 
Anders Lennartsson 10/9 02 Sverige 
Axel Ryning 7/6 03 Sverige 
Arvid Eriksson Stålarm 1/6 04 Finland 
William Ogilvy 7/6 04 Sverige (förbr) 
Nils Kijl 6/8 04 Finland (förbr) 
Joakim Henrik von Kahlen 29/3 05 Estland (förbr) 
Johan Derfelt 3/5 05 Estland (förbr) 
Paul Stilcken 24/5 05 Finland (förbr) 
Joakim Bärfeldt 17/7 05 Sverige (förbr) 
Anders Larsson 1/10 05 Finland 
Jöran Eriksson Ulfspaire odat 05 Sverige 
Samson de la Mötte 18/6 06 Finland (förbr) 
Jakob Gottberg aug 06 Sverige 
Sven Månsson Eketrä 1/4 07 Sverige 
Hans Eriksson Ulfsparre 24/4 07 Sverige 
Arvid Tönnesson Wildeman 2/5 07 Finland 
Samuel Nilsson Ross 27/5 07 Finland 
William Ogilvy 7/6 07 Sverige (förbr) 
Nils Klasson Bielkenstierna 31/108 Sverige 
Hans Eriksson Ulfsparre 7/4 08 Sverige 
Sven Månsson Eketrä 12/6 10 Sverige 

RR 
RR 
RR 
RR 
Å 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
RR 
Å 
A 
Å 
RR 
RR 
Västg kop bok 1629 
Finl kop bok nr 6811, FRA 
RR 
RR 
RR 
K 
Å 
RR 
Sandb sam! 1036 
RR 
Sandb saml E 1039 

Summa 30 donationer 

Högre befälhavares rusttjänstdonationer 

Arvid Tönnesson Wildeman 11/1 08 Finland RR 
Eskert Lindormsson 15/1 08 Finland A 
Hans Eriksson Ulfsparre 7/4 08 Esdand RR 
Sven Månsson Eketrä 3/5 08 Sverige RR 
Henrik Falkenberg 7/11 08 Sverige Närke 
Hans Stuart 20/3 10 Sverige A 
Johan Derfelt 25/9 10 Esdand A 
Nils Bengtsson 20/8 11 Sverige Älvsb 
Johan Derfelt 27/8 11 Esdand A 

Summa 9 donationer 

forts. 
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Datum Plats Källa 

Ryttmästare m fl officerare 

Thomas Abornoth 24/6 00 Finland (förbr) RR 
Isak Behm 29/6 00 Sverige Å 
Otto Yxkull 30/9 00 Estland A 
Mårten Klasson Hästesko 12/7 02 Finland Waar 
Lindved Klasson Hästesko 12/7 02 Finland Waar 
Gustav Lillie 31/1 04 Sverige (förbr) RR 
Klas Slang 27/4 04 Finland (förbr) RR 
Johan Abel von Minden 20/6 04 Sverige o Finland A 
Jiirgen Pretorius 26/6 04 Finland RR 
Jiirgen Kriidener 20/10 04 Finland K 
Karl Beck 9/2 05 Finland RR 
Knut Håkansson Hand 16/2 05 Sverige RR 
Peter Nassokin 28/6 06 Finland A 
Gertrud von Ungern 2/8 06 Finland A 
Gert Liewe 23/11 06 Estland A 
Bertil Nieroth 16/12 06 Finland A 
Nils Hansson 12/5 07 Sverige Å 
Anders Jonsson 27/5 07 Esdand (förbr) A 
Jakob von Lunden 31/3 09 Sverige A 
Peder Månsson Lood 6/7 10 Sverige RR 
Johan von Neukirch 17/7 10 Esdand RR 
Karl Beck 10/8 10 Finland RR 
Reinhold Anrep 19/2 11 Sverige Närke 
Peder Månsson Lood 22/2 11 Sverige RR 
Sigge Arvidssons änka 25/2 11 Sverige RR 
Lars Jakobsson 29/12 11 Sverige RR 

Summa 26 donationer 

Ryttmästare m fl:s rusttjänstdonationer 

Gertrud von Ungern 20/7 08 Finland RR 
Kristoffer Seydel von Freiburg 30/9 08 Estland A 
Otto Buddenbrock 22/9 09 Esdand RR 
Fredrik Cubitz 3/5 10 Finland RR 
Hans Boije 3/5 10 Finland RR 
Peder Mickelsson Hammarskjöld 6/1 10 Sverige A 
Anders Kristoffersson 6/8 10 Sverige 0 
Affanasi Nassokin 17/8 10 Finland RR 
Kassari Baranoff 17/8 10 Finland RR 
Bastian Bonat 20/8 11 Sverige A 

Summa 10 donationer 

Totalt krigsbefälet 
(inom parentes andelen brev med fastställt antal rustningar) 

Högre befälhavare 39 (9) brev 
Ryttmästare m fl 36 (10) brev 
Summa krigsbefälet 75 (19) brev 
Samtliga donationer 117 (24) brev 
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Det bör tilläggas att samtliga donationsbrev förmodligen inte kunnat påträf
fas. Men hänsyn till det stora antal samlingar som genomgåtts bör dock flertalet 
donationer ha kommit med. Av dem har alltså krigsbefälet en avsevärd del och 
en än större av de särskilda rusttjänstdonationer som utdelades under Karl IX:s 
senare regeringsår. Här föreskrevs direkt det antal rustningar som skulle full
göras för de överlåtna godsen och detta enligt de skärpta regler som Karl IX inte 
lyckats få adeln att godta generellt. Ytterligare bör påpekas att 35 av dessa 
krigsbefälets donationer gäller det utländska befälet, änkorna inräknade. 

Redan denna fördelning visar att donationerna liksom under 1500-talet funge
rar som en recompens, ett instrument för att belöna och tillgodose kronans 
tjänstemän, i första hand militära sådana. Även civila ämbetsmän ingår bland 
donatarierna, liksom de två andra kategorier som mött under 1500-talet, änkor 
och kungahusets ättlingar på sidolinjen. För militärernas del ger breven i detta 
sammanhang mycket upplysande motiveringar. 

Först de två kombinerade skölde- och donationsbreven för Mårten och 
Lindved Klasson Hästesko 12/7 1602. Det säges här "att efter uti hela världen 
haver varit brukeligt, vilket ock själva naturen medgiver, att de som sig om 
dygd och ära hava beflitat och därefter traktat, dem haver man för andra fram
dragit, och särdeles äro de som sig uti krigsloven tappert och manligen hava 
förhållit och hulpit sitt fädernesland till att försvara med adeliga titlar och 
sköldemärken begåvade, däratav ock adeln haver först fått sitt ursprung.— Så 
aldenstund oss älskelig Mårten Klasson haver låtit sig ibland den hopen finna, 
som efter dygd och ära haver traktat och ifrån ungdomen sig uti krigssaker bru
kat och emot riksens fiender tappert och manligen förhållit, såsom ock nu lovat 
och tillsagt, att han vill vara oss, vår älskeliga husfru och livsarvingar, så ock 
sitt fädernesland huld, trogen och rättrådig, att alltid söka vårt och riksens gagn 
och bästa, så ock skada och fördärv efter yttersta förmögenhet med gods, liv och 
blod avvärja, så hava vi fördenskull"—. I fortsättningen tilldelas de två bröderna 
sköld och adelsskap samt gods "oppå det att ovanbemälte Mårten Klasson icke 
må hava titeln allena, utan ock något bekomma, därav han kan oppehålla och 
föra sitt adeliga stånd utav".9 

Det som här formelartat uttrycks är kungens syn på adeln och dess skyldighet 
till krigstjänst och hans vilja att löna sådan. Men också det för hans revolu
tionära regim karakteristiska kravet på trohet, svuren honom och hans gemål 
och barn.10 

9 Waaranen 1, s 306 ff, 309 f. 
10 I de äldre donationsbreven använde man en mera allmän trohetsformel. Jfr t ex brevet 

for Klas Åkesson Tott 1573, BFH 5, s 47 f. 
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Denna personliga trohetsformel är genomgående även i de rena donations
breven, där godsöverlåtelsen vanligen är betingad av en preciserad krigstjänst 
och dess rätta fullgörande. Det förekommer tom fall, där Karl i förväg ställer 
ut frikostiga löften härom. Den 8/1 1603 fick sålunda Arvid Stålarm order att 
samla ihop det mesta folk han kunde och ge sig över till Livland för att undsätta 
Dorpat. Om han så gjorde, "då vele vi giva eder både här i Sverige och i Finland 
hundrade gårdar, så ock de ryttare och andra, som med eder draga och därtill 
föihjälpa, unna och efterlåta frihet och frälse på deras gods och gårdar". Opera
tionen kunde dock inte genomföras, men följande år fick Arvid Stålarm likafullt 
den 1 och 2 juni ett antal gårdar i Finland i donation med den motiveringen att 
han utsetts till överste över krigsfolket i Finland och förpliktat sig att rätt förestå 
sitt ämbete och vara kungen och dennes familj trogen. Men, tillägges det, "där 
så är att han uti samma sitt oppålagda kall och ämbete försumlig befinna låter 
och icke gör våra och riksens fiender den avbräck som honom bör, när han där
till tillfälle haver och det kan, då skola strax förbemälta gods vara oss och kro
nan igen tillfallna".11 Detta gäller ändå en evärdlig donation! 

Motsägelsen är betingad av Arvid Stålarms osäkra position, och normalfallet 
är inte detta utan det som kan illustreras med ett annat brev från samma år, för 
Klas Slang 27/4 1604. Han hade antagits till ryttmästare och får ett antal gårdar 
evärdligen för att han desto bättre skall kunna utföra sin expedition och hålla 
den trohet han svurit kungen och dennes familj.12 Donationen är alltså ett nåde-
vedermäle nära förbundet med både tjänsten och trohetseden. En sak till i detta 
sammanhang. De här behandlade donationerna tillhör alla den feodala typ som 
vunnit insteg under senare 1500-talet och under Karl IX:s tid blir så gott som 
allenarådande. Även genom den bands donatarierna fastare vid kungen och 
kronan, som trots avyttringens evärdlighet bevarade åtskilliga rättigheter över 
godsen i fråga.13 

Om vi sedan går över till den egentliga lönen, blir det för denna tid av särskild 
vikt att studera krigsbefälets förläningar. Siffrorna över de territoriella för-
läningarna visar att det ägt rum en väldig ökning och att den främst beror på 
krigsbefälets förläningar. Det blir mot denna bakgrund angeläget att granska 
även övriga förläningar och om möjligt söka fastställa befälets andel av det to
tala förläningsbeståndet. 

11 Waaranen 2, s 2 ff, 104 ff. I det senare brevet 1604 föreskrivs dessutom skyldighet att 
hålla besoldningsryttare, jfr nedan s 114. 

12 Waaranen 2, s 99 ff. 
13 Jfr ovan s 66 f samt Nilsson 1964, s 44 ff. 
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För Sveriges del kan då användas ett förläningsregister 1607, som bör ha 
tilkommit i något samband med Karl IX:s förhandlingar med adeln 1607-1609, 
då frågorna om dess rusttjänst och förläningar var i hög grad aktuella. Registret 
finns i flera versioner av vilka den mest fullständiga har titeln "Kort register på 
förläningar och underhåll uti Sverige som längdvis vidare förmäles". Som det 
föreligger, omfattar det endast Sverige med några få tillägg för Finland. De som 
tas upp tillhör den normalt första gruppen i förläningsregistren, dvs adeln och 
med den jämnställda. Det som redovisas är territoriella och hemmansförläningar 
samt förläningar av tionden och lagmans- och häradshövdingeräntor, uttryckta i 
daler.14 Den följande sammanställningen tar upp dem som kunnat identifieras 
som befälhavare med samma fördelning som tidigare. Förläningar i Finland in
går ej. 

14 Registren har modern tid överförts till Frälse- och rusttjänstlängder, RA, och ingår i vol 
34:1, Strödda längder och sammandrag rörande rusttjänsten, 1553-1632. De torde emellertid 
ha tillkommit som följd av kungens order till kammarrådet 21/9 1607 att ur längderna i kam
maren utdraga förläningama över hela riket, vem som har dem och vad de ränta, "på det vi 
må se vilka vi förläningar vele bestå eller icke bestå". Jfr även instruktion för Erik Jönsson 
12/12 1607. Båda i RR, RA. 
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Krigsbefälets förlänimar i Sverige 1607 

Ränta Tionde Lagm ränta Hh ränta 

Högre befälhavare 

Nils Bielke 1552 200 812 
Axel Ryning 115 127 962 
Jöran Eriksson Ulfsparre 508 1 324 
Lubert Kauer 107 435 110 
Hans Eriksson Ulfsparre 911 356 590 
Jöran Gyllenstierna 1487 
Anders Olofsson till Uddetorp 352 170 162 
Hans von Masenbach 450 179 192 
Krister Some 1 679 539 
Olof Härd 199 89 212 
Hans Kl as son Bielkenstiema 333 105 163 
Joakim Bärfeldt 265 96 162 
Bengt Larsson 452 92 84 
Hans Stuart 253 153 150 
Anders Stuart 271 107 116 
Severin Jönsson 344 84 88 
Karl Stenbock 1402 
Jesper Andersson Cruus 172 
Arvid Pedersson Stieraa 200 
Henrik Falkenberg 133 
Hans Johansson Görzhagen 83 85 
Olof Stråle 266 273 
Samuel Nilsson Ross 276 297 144 
Jakob Gottberg 144 346 
Jakob Derfelt 14 
Johan Bagge 4 
Jakob Bagge 3 
Nils Klasson Bielkenstiema 76 120 146 
Helge Bengtsson till Skovby 140 
Joakim Scheels arvingar 311 
Nils Stiernsköld 168 
Tönne Jöransson 41 230 
Joakim Henrik von Kahlen 29 78 
Nils Kijl 62 
Peder Hansson 304 

Summa 13 106 3 573 3 098 2 907 

(forts) 
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Ränta Tionde Lagm ränta Hh ränta 

Ryttmästare m fl 

Hans Sträng 107 126 
Herman Wrangel 404 388 
Börje Jönsson 115 60 
Nils Eriksson till Gismestad 34 76 
Lasse Jakobsson 141 103 
Johan Abel von Minden 207 
Olof Svensson 269 
Gustav Lillie 87 
Peder Andersson Kåse 135 
Wolmar Yxkull 56 204 
Sven Lillie 64 
Torsten Kristoffersson 245 48 
Nils Bengtsson 289 171 
Isak Behm 183 
Herman Stoltz von Biuren 328 110 
Otto Scheiding 126 146 
Fromholt von Tiesenhausen 82 167 
Johan Andersson Ekeblad 25 147 
Johan Stake 152 
Peder Bengtsson 10 
Knut Eriksson Sabel 65 
Arvid Drake 37 
Bastian Bonat 163 

Summa 3 324 1 258 - 488 

Högre befälhavare 13 106 3 573 3 098 2 907 
Ryttmästare m fl 3 324 1258 488 

Summa krigsbefälet 16430 4 831 3 098 3 395 
Totalt förlänt 29 674 12 391 7006 16456 

I hemmansräntor räknat får vi här ungefär samma bild som den territoriella 
fördelningen gav, dvs krigsbefälet har i Sverige något mer än hälften av det 
hela. Helheten utgöres i båda fallen av förläningar tilldelade adeln och med den 
jämställda. Av tionde- och lagmans- och häradshövdingeförläningar har befälet 
mindre än hälften. Fördelningen är i båda fallen naturlig med tanke på de många 
andra behov som måste tillgodoses i det egentliga Sverige. 

Det kan vidare konstateras att vi registret möter påfallande många utländska 
officerare, delvis samma som även fått donationer. Ändå saknas Jost Kurzell, 
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som åren 1600-1609 innehade en sockenförläning i Närke.15 I några av fallen 
kan det vara fråga om ersättning för gods som vederbörande förlorat i Livland.16 

Vi har så frågan om de enskilda posternas fördelning och deras relation till 
lönestaterna. Det finns en del anmärkningsvärt höga och låga belopp inom båda 
kategorierna befälhavare, detta även med tionden och lagmans- och härads
hövdingeräntor inräknade. I några fall kan de låga innehaven utjämnas av för-
läningar i Finland eller Estland eller av förbrutna gods. Men i andra måste man 
förutsätta löner av annat slag vid sidan av, krigslön för dem som låg i fält eller 
årslön i pengar. 

För ryttmästare och lägre officerare kan man jämföra med de löneförord
ningar som gällde under Karl IX:s tid. 1602 års förordning satte för en rytt
mästare lönen till 2 läster spannmål, 100 daler penningar samt en klädnad om 
45 och en om 18 daler. För löjtnanter och fänrikar gällde halvannan läst spann
mål och 50 daler penningar.17 Med förordningens värdering av spannmåls
tunnan skulle detta ge för en ryttmästare 199 daler och en löjtnant/fänrik 77 
daler om året. Vid jämförelse med förläningsregistret bör observeras att detta 
har en lägre värdering av spannmålstunnan, 5 i stället för 6 mark. Om vi från 
dessa utgångspunkter granskar förläningsuppgifterna, visar det sig att 8 office
rare har anslag klart över ryttmästamivån och 3 i närheten av den. För andra 
ligger beloppen betydligt under, även under löjtnantslönen. 

Här finns emellertid den komplikationen att rytteriets officerare ofta ställde 
upp ryttare och hästar för vilka de hade särskild ersättning. Som exempel kan 
ges de brev som utfärdades 1604 för olika ryttmästare med preciserade uppgif
ter om lön, räntor och rustningar. Den 2 juni 1604 för ryttmästaren Peder 
Svensson, som skall hålla 6 karlar och hästar och får 9 gårdar med en ränta av 
153 daler. Eftersom denna ej räcker får han tionde till 141 daler. Av gårdarna 
får han endast bära upp årlig ränta men inte tionde, dagsverken eller den vid 
riksdagen beviljade hjälpen. Det säges också att han inte får kräva annan lön än 
denna. Samma dag utfärdades liknande brev för ryttmästarna Nils Eriksson och 
Börje Jönsson, 8/6 för ryttmästaren Olof Svensson och 16/6 för ryttmästaren 
Arvid Pedersson. Alla skall de ställa upp 6 karlar och hästar och får hemmans
ränta och tionde till ungefär samma belopp och med samma krav.18 Även senare 

15 Jfr Almquist 3, s 25. 
16 7/6 1603 utfärdades förläningsbrev av detta slag för Henrik Falkenberg, Maurits 

Wrangel och Kaspar von Tiesenhausen, av vilka dock endast Falkenberg upptas i registret 
och bara med en del av ifrågavarande förläning. Breven i RR, RA. 

17 Förordningen av 8/1 1602 i RR, RA. Jfr Stenbock 1922, s 10 ff. 
18 Breven i RR, RA. Några av de här nämnda ryttmästarna återfinns i 1607 års förlä-

ningsregister, dock med andra belopp. 
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har Karl IX utfärdat brev för befälhavare i olika grader, där antalet rustningar 
utsattes. Efter 1608 går de över i den nya typ av förläningsbrev, där för alla 
kategorier läntagare anges hur många rustningar som skall fullgöras för för-
läningen.19 

Det mest anmärkningsvärda med 1604 års brev är ändå inte rustningskraven 
utan stipulationen att förläningsmottagaren inte får kräva annan lön än den i 
brevet angivna. Vilket innebär en total övergång till hemmansräntor och tion-
den, åtminstone för Sveriges del och vad fredslönen beträffar. Något som i sin 
tur bör hänga samman med att Karl IX i ökad utsträckning nu går över till vär
vat krigsfolk, som rimligen slukat alla penningmedel, inklusive de vid 1604 års 
riksdag beviljade månadspengarna. 

För Finland, där vi har huvuddelen av befälets förläningar, finns för denna tid 
en serie s k förläningsregister, som i verkligheten är sammanställningar av 
räkenskapernas totala avkortning. De har som sådana spelat en viktig roll för 
den kamerala ledningen, som genom dem bildat sin uppfattning om både för-
läningamas och ödehemmanens omfattning och fördelning.20 För min egen 
bearbetning har jag valt 1609 års register, som torde vara det mest fullständiga 
av registren från Karl IX:s tid. Det föreligger i flera versioner av vilka en har 
sammandrag i penningvärderad ränta. Registren återgår liksom andra vid denna 
tid på fogdarnas förslag, dvs deras i förväg gjorda inkomst- och avkort-
ningsberäkningar, i detta fall för räkenskapsåret 1609/10.21 Jag återger först 
sammandragets uppgifter, som gäller Finland med Österbotten och Åland. 
Beloppen avser daler. 

19 Brev för Jöran Jakobsson 17/5 1605, Gustav Lillie 17/5 1606, Peder Mickelsson Ham
marskjöld 8/4 1607, Lars Håkansson 3/9 1611, Peder Mickelsson Hammarskjöld 17/10 1611, 
RR, RA. 

20 Härom Nilsson 1968, s 412 ff, 1987, s 122 ff. 
21 Registren i Förläningar, vol 36, RA. 
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Avkortningen i Finland 1609/10 

Den svenska och finska adeln 18 996 
Livländare 14 726 
Änkefruar och änkor 6 382 
Ryska bojarer, tolkar m fl 1 782 
Andra K M:ts tjänare i daglig tjänst 330 
Prästernas stommar 361 
Städemas mulbete 234 
Under hospital 33 
Ryttarnas friheter 11 126 
Knektarnas friheter 965 
Länsmäns friheter 1 326 
Oförmögna hemman 1 658 
Tillgifter för vådabrand 4 620 
Ryttar- och knektänkors friheter 174 
Ödehemman 34199 

Summa 96 912 daler 

Anm: För ryttarna är summan ej angiven; den här uppförda är summan av de för fanorna re
dovisade beloppen. 

De fyra första grupperna omfattar inte enbart adel, men det ofrälse inslaget är 
obetydligt. Inom gruppen livländare har även annan utländsk adel kommit med 
och sådan ingår också i den svensk-finska gruppen. Innehaven betecknas i fler
talet fall som förläning eller frihet. Under förläning har man även tagit med de 
överlåtelser som skett på frälsevillkor, dvs donationer, men kvarstår under sin 
ursprungliga hemmansnatur och därför måst avkortas i räkenskaperna. Däremot 
kan inte de förfoganden komma till synes som gäller förbrutna gods, dvs nästan 
alltid frälsehemman. Vilket bl a innebär att livländarna, som fått åtskilliga så
dana, i verkligheten har ett större innehav än det som här redovisas. 

Innan analysen föres över till de enskilda posterna, skall ännu en samman
ställning göras. Jag räknar då som adel de fyra första grupperna och som krigs
folk motsvarande tre poster och som öde m fl hemman de där skatt inte kunnat 
erläggas, varefter följer en övrigtpost. 

Ränta Procent 

Adel med änkor 41 886 43,2 
Krigsfolk med änkor 12 265 12,6 
öde m fl skatteoförmögna 40 477 41,8 
Övrigt 2 284 2,4 

Summa 96 912 100 

Huvuddelen av förläningstagarna, de som här kallats adel, har alltså en helt 
dominerande del av de avkortade hemman som överhuvud var skattebetalande. 
Därnäst kommer krigsfolket, dvs lägre befäl och meniga, där som väntat rytte-
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riet har mångdubbelt mer än fotfolket. Mest påfallande är kanske det stora an
talet öde m fl skatteoförmögna hemman. Det var siffror av detta slag som låg 
bakom Karl IX:s många öderannsakningar i Finland och framkallade några av 
hans mest våldsamma utbrott mot bedrägliga fogdar.22 Ändå har han förmodli
gen aldrig konfronterats med de verkliga siffrorna, där man även måste räkna 
med ödet inom de territoriella förläningarna. Det kan nämligen försvinna i dessa 
förläningars totala avkortningssiffra 23 

Vad det nu gäller är krigsbefälets innehav. Som det framgått medtar registret 
även frälsedonationer, som redovisas för sig i de följande uppställningarna. 
Uppgifterna härom är dock inte fullt klara, och förmodligen skall fler över
låtelser föras som donation. Sak samma gäller förpantningar, som i några fall 
direkt anges och i andra kan förmodas dölja sig bakom det som förläning rubri
cerade. 

Ränteposterna har i övrigt fördelats på samma sätt som förut på registrets 
olika grupper ränteinnehavare. De är uttryckta i daler och avser i detta samman
hang endast det som vanligen kallas Finland; Österbotten och Åland ingår ej 24 

22 Nilsson 1987, s 122 ff. 
23 Att så är fallet framgår vid en jämförelse mellan förlänings- och ödesredovisningen i de 

finska förläningsregistren 1609, 1613 och 1618. Se härom vidare Nilsson 1968, s 428 f. 
24 Förläningsredovisningen i Österbotten synes inte vara fullständig, varför jag i detta 

sammanhang funnit det lämpligast att endast utnyttja uppgifterna för Finland. Detta också 
med hänsyn till att 1613 års register, som kommer att användas i det följande, enbart omfattar 
Finland. 
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Krigsbefälets förläningar i Finland 1609. Svensk-finska befälhavare 
Donation Förläning Pant m m 

Högre befälhavare 

Jöran Boije 
Axel Kurck 
Jöran Gyllenstiema 
Nils Kijl 
Tönne Jöransson 
Arvid Tönnesson Wildeman 
Jesper Matsson Cruus 
Anders Larsson till Botila 
Henrik Tönnesson Wildeman 
Evert Horn 
Göran Fincke 
Nils Klasson Bielkenstierna 
"Herr Ponti bam" 
Eskert Lindormsson 
Bengt Severinsson 
Samuel Arvidsson Wildeman 
Klas Eriksson Slang 
Joakim Dereksson Brand 
Erik Bertilsson Slang 
Klas Fleming 
Salomon Joensson Piil 
"Gamle" Lindved Klasson 
Arent Sigfredsson Fogelhufvud 
Baltsar Beck 
Bertil Ivarsson Grön 
Erik Hare 
Jöns Persson Ruuth 
Hans Muir 
Hans Wachtmeisters barn 

Summa 

101 
22 

291 

24 
120 

76 

569 
270 
454 

19 
34 
10 
19 
39 
14 

153 

81 

2 078 
88 

1 313 
449 
960 
506 

1004 
840 
469 

1 885 
3 

685 

62 
76 
36 

228 
234 
169 

53 

35 

107 

20 

2 300 11085 

68 

291 

Ryttmästare m fl officerare 

Olof Jakobsson Stubbe 
Anders Boije 
Hans Boije 
Axel Eriksson Stålarm 
Lars Andersson till Botila 
"Unge" Lindved Klasson 
Anders Munck 
Hans Munck 
Hans Joensson Stålhandske 
Henrik Eriksson Sabelstiema 
Lars Anfastsson 
Erik Eriksson Slang 
Mårten Eriksson Stjernkors 
Henrik Klasson Jägerhorn 
Karl Beck 
Thomas Olsson 
Thomas Teppoinen 
Daniel Golovatjev 

150 
1400 

208 
26 

345 
153 62 

40 
81 

275 
73 

151 
71 

4 
20 

228 
50 
55 

537 

Summa 1088 2 841 
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Krigsbefälets förläningar i Finland 1609. Livländska befälhavare 

Donation Förläning 

Högre befälhavare 

Johan Derfelt 327 
Frans Diicker 150 
Fabian von Tiesenhausen 62 
GertDönhoff 151 
Johan Brakel 203 
Hans Treiden 165 
Hans von Fersen 266 
Joakim Berendes 38 
Robert Guthrie 46 
Johan von Neukirch 708 

Summa - 2 116 

Ryttmästare m fl officerare 

Georg Stackelberg 893 
Wilhelm Spiegel 306 
Henrik Renbinder 713 
Götrik Wagner 121 
Hans Maydel 880 
Detlef von Tiesenhausen 187 
Johan Vietinghoff 459 
Herman Diicker 557 
Hans von Lunden 560 
Berndt Taube 617 
Gert Lewald 235 
Jiirgen Kriidener 723 
Thomas Bock 368 
Fromholt Patkull 240 
Klas Redwen 180 
GertLiewe 214 
Herman Buschman 143 
Thomas Abornoth 59 
Hans Wirtenberg 174 
Bemdt Hastfehr 421 
Maurits Wrangel 150 
Hans Forbes 83 
Bertolomeus Scott 110 
Werner von Grull 11 

Summa - 8 404 

108 



Krigsbefälets förläningar i Finland 1609. Bojar er 
Donation Förläning 

Kassan Baranoff 178 
Peter Rosladin 104 
Feodor Baranoff 103 
Menschik Baranoff 482 
Gregori Baranoff 121 
Peter Nassokin 318 

Summa 318 988 

Krigsbefälets förläningar i Finland 1609. Befälhavares änkor och andra 
arvingar 

Donation Förläning Pant 

Fru Sigrid Eriksdotter, Henrik Totts 227 
Fru Ebba, Klas Flemings 274 
Fru Anna, Lars Flemings 178 
Fru Agneta, Karl Henriksson Horns 19 1 721 13 
Fru Elin, Arvid Stålarms 67 
Fru Anna till Harviala, Mats Larsson Cruus 9 277 
Fru Elin till Gerknäs (Tott) 10 
Fru Karin, Erik Bertilsson Slangs 9 
Fru Kerstin till Brinkkala, Hans Erikssons 8 
Fru Anna, Salomon Illes 6 
Fru Ingeborg, Arvid Horns 35 
Fru Sara, Erik Johansson Stålarms 31 
Mårten Kl as son Häste skos änka 196 
Paul Stilckens änka 138 
Reinhold Anreps änka 463 
Reinhold Engdes änka 264 
Melkior Bäcks änka 13 
Joakim Derekssons Brands dotter Britta 189 
Mathias Hebrons änka 85 
Fru Kerstin till Vik (Horn) 7 
Fru Gertrud von Ungern, Henrik Wredes 806 
Fru Anna Richter 109 
Fru Elisabeth, Henrik von Ahnens 193 
Fru Margareta Wirtenberg 113 
Olof Larsson Stubbes änka 32 
Michael Påvelsson Muncks änka 3 52 
Thomas Nilsson Sabelfanas änka 18 
Erik Tönnesson Wildemans döttrar 21 

Summa 1 217 4 325 44 

Innan jag går närmare in på uppgifterna, bör något sägas om vad det till grund 
liggande registret inte kan upplysa om. Lagmans- och häradshövdinge-
förläningar ingår inte. Inte heller de anslag av spannmål och andra persedlar 
som redovisas i tidigare förläningsregister med ibland rätt stora summor. Att de 
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saknas här, beror tydligen på att registret utgår från räkenskapernas avkortning 
och då inte får med det som fogdarna själva betalar ut. 

Som synes kan registrets förläningar ändå uppgå till rätt stora belopp. Inom 
ryttmästargruppen, där en jämförelse med lönestaterna lättast låter sig göra, lig
ger förläningarna i åtskilliga fall över, ibland långt över staternas cirka 200 
daler för ryttmästare och lägre belopp för löjtnanter och fänrikar. I andra fall 
ligger de under, ibland påfallande lågt. Så är det också med dem som här redo
visas som högre befälhavare; några av dem har oväntat låga förläningsbelopp. 
Avvikelserna kan bero på samma faktorer som berördes i samband med 1607 
års svenska register och - givetvis - på avsaknaden av spannmåls- och andra 
persedelförläningar samt lagmans- och häradshövdingeräntor.25 

Men låt oss se på vad registret ger av faktisk information. Först och främst 
om krigsbefälets totala dominans, både inom den adliga huvudgruppen av lån
tagarna och överhuvud bland dem som bar upp förlänta räntor. Så tycks också 
vara fallet i Österbotten, där förläningsredovisningen i sin nuvarande - möjligen 
ofullständiga - form domineras av två stora militära förläningar till överstarna 
och ståthållarna Samuel Nilsson Ross och Axel Kurck på över 2 000 daler till
sammans.26 Detta gäller även änkors och barns förläningar, som i flertalet fall 
torde bero på mannens/faderns militära tjänst. Ett exempel är den stora förlä-
ning som tilldelats Karl Henriksson Horns änka. Också änkors frälsedonationer 
kan ha samma bakgrund. Ett sådant fall utgöres av Gertrud von Ungerns för-
läning av Elimä fjärding, som gavs på frälsevillkor och för evärdlig tid men i 
registret kommit att redovisas som förläning.27 

Att donationer och förläningar blandas samman på detta sätt - det finns fler 
sådana fall - är i sig symptomatiskt. Det sammanhänger med övergången till den 
nya feodala donationsformen, som gör gränsen mindre skarp mellan tidsbegrän
sade förläningar och evärdliga frälsedonationer. Och med Karl DC:s allmänna 
benägenhet att knyta båda dessa överlåtelseformer samman med den tjänst han 
fordrade av adel och krigsbefäl. Det har i det föregående demonstrerats med 
formuleringar i överlåtelsebreven. Det kommer också, och än tydligare, fram i 
ett skarpt formulerat brev av 7/12 1603 till ryttmästarna i Finland, som enligt 
kungen dröjt sig kvar hemma i stället för att med sitt folk dra över till Livland. 
Ändå "är ingen av eder, som icke haver av oss och kronan, somt arveligen, 
somt till förläning, några hundrade, ja ock en part över ettusen dalers ränta, det I 

25 Jfr ovan s 100 ff. 
26 För dessa se även Almquist 2, s 354, 359 f. 
27 Om denna förläning Nilsson 1987, s 127. 
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aldrig av några framfarna konungar, som I själva måste bekänna, hava kunnat 
förvärva".28 

Det kan på detta stadium vara lämpligt att jämföra med uppgifterna i ett 
senare förläningsregister. Från Karl IX :s sista år finns inget för detta syfte an
vändbart sådant. Däremot finns ett "Förläningsuttåg över hela Finland anno 
1613, utdraget av 1613 (års) förslag den 24 novembris". Det är av samma typ 
som 1609 års och omfattar enbart Finland. Tidsmässigt ger det läget under 
Gustav Adolfs första regeringsår, då en rad förläningsindragningar redan ägt 
rum. Jag lägger det ändå till grund för en bearbetning för att få uppgifter av 
samma slag och för samma kategorier som 1609 års register ger. För de grupper 
som behandlats i det föregående är krigsbefälets räntesummor - i daler - föl
jande.29 

Donation Förläning Övrigt Summa 

Den svensk finska adeln 4 225 20 425 908 25 558 
Livländare 1 441 17 993 259 19 693 
Bojarer 1 676 1 676 
Ankor m fl 2 182 2 882 115 5 179 

Summa 9 524 41 300 1 282 52 106 

Grupperna totalt 9 760 44 613 1 300 55 683 

Krigsbefälets dominans är som synes större än 1609 och dess innehav har 
starkt ökat även räntemässigt. Ändå torde förläningssiffran ha varit högre vid 
tiden för Karl DC:s död.30 Även donationernas andel har ökat, vilket delvis beror 
på att en del överlåtelser, som tidigare rubricerats förläningar, nu redovisas 
såsom givna under frälse. Så är bl a fallet med Gertrud von Ungerns innehav 
och - märkligt nog - med samtliga bojarers. Under övrigt redovisas liksom tidi
gare förpantningar men också sådant vars karaktär inte kunnat bestämmas. För-
pantningar kan även ingå i det som kallas förläning. När t ex änkor flera år sitter 
kvar med stora förläningar, kan man förmoda att detta sker i ersättning för ford
ringar. Också när köpmän från Åbo eller Narva redovisas som förläningsinneha-
vare; en del sådana fall ingår i registret. Hur därmed förhåller sig kan endast 
avgöras genom överlåtelsebreven, som i detta sammanhang inte kunnat syste
matiskt granskas. 

28 Brevet i Waaranen 2, s 68 f. 
29 Registret i Förläningar, vol 36, RA. Dess uppgifter har för vissa landsändar komplette

rats med hjälp av källan, 1613 års förslag, som ingår i Finska cameralia, vol 96, RA. 
30 Jfr Nilsson 1968, s 427 f. 
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Befälets räntor har alltså ökat kraftigt sedan 1609. Men även avkortningen 
som sådan är väsentligt högre, trots att persedelvärderingen är densamma. För
delningen mellan de huvudgrupper som redovisats för 1609 framgår av följande 
tablå. För att kunna nå jämförelse med det totala hemmantalet för det dåtida 
Finland har jag tillfogat antalet hemman inom respektive kategori. Det bör 
tilläggas att dessa siffror i några fall måst etableras genom förvandling av andra 

jordmått. 

Ränta 
Daler Procent 

Hemman 

Adeln och jämnställda 
Krigsfolket 
öde m fl skatteoförmögna 
Övrigt 

54 690 
15 842 
39 529 
4 362 

47,8 
13,8 
34,6 
3,8 

11 100 
2 450 
7 190 

610 

Summa avkortat 114 423 100 21 350 

Totalt skatte och krono (1618) 25 320 

Även här är det fråga om avkortade skatte- och kronohemman, vilkas räntor 
disponerats för de angivna ändamålen. Frälsehemman ingår således ej. Siffran 
över det totala antalet skatte- och kronohemman i Finland har hämtats ur 1618 
års förläningsregister.31 Adelssiffran är cirka 1 000 daler lägre än den som nyss 
redovisades, vilket beror på de kompletteringar jag gjort enligt not 29, som 
också bort leda till en höjning av avkortningssumman. Jag håller mig dock i 
detta sammanhang till registrets uppgifter och tillägger endast att de hänför sig 
till tiden närmast efter Gustav II Adolfs första våg av förläningsindragningar 
och även därför ger för låga adelssiffror. 

Som siffrorna föreligger är de vad hemmanen beträffar något osäkra. Men 
några slutsatser torde vara säkerställda. Adelns och därmed även krigsbefälets 
räntor har ökat väsentligt under Karl IX:s senare år. Befälet har m a o tagit en 
allt större del av de finska räntorna i anspråk och tillsammans med krigsfolket 
uppburit i det närmaste allt som inte avkortades för andra ändamål än skatte
oförmåga. Och denna avkortning innefattar i sin tur en mycket stor del av hem
manen i det dåtida Finland. Disponibla enligt beräkningarna ovan var 4 000 
hemman, en siffra som dock gäller tiden efter Gustav Adolfs tidiga förlä
ningsindragningar och därför är för hög för att kunna motsvara läget 1611. 

31 1618 års register i Förläningar, vol 37, RA. För hemmansberäkningen och dess källor se 
Nilsson 1968, s 428. 
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Varför har utvecklingen gått därhän? Frågan har på ett mera allmänt plan 
redan besvarats. Brevmaterialet ger möjlighet att här gå vidare. 

Det kan då först konstateras att vi naturligt nog även i Finland har fall där 
livländare får gods och räntor i ersättning för vad de förlorat i Livland. År 1602 
utfärdas ett stort antal sådana brev, av vilka de flesta gäller just krigsbefäl.32 

Breven markerar i regel överlåtelsens temporära karaktär, en förläning i avvak
tan på att vederbörande skall få tillbaka sina livländska gods. Uppbördsrätten 
gäller den ränta som utgår från hemmanen i fråga. 

Enstaka sådana brev förekommer även senare. Ett av dem avviker något, det 
för ryttmästaren Henrik Rehbinder 29/11 1606.33 Han får där allt som inte var 
förlänt i Vittis socken tills det blir fred mellan Sverige och Polen och han kan 
komma till sina gods igen. överlåtelsen sker under frälse och frälsemannatjänst, 
vilket innebär att de anslagna gårdarna skall behandlas som frälse, något som 
ökade möjligheten till inkomster från dem. Så kan i praktiken ha varit fallet 
även med en del av de nyss förtecknade överlåtelserna. Under alla om
ständigheter måste det som här kallas frälsemannatjänst ha krävts i samtliga fall, 
antingen den skulle tas ut som frälserusttjänst eller efter de regler som gällde för 
förläningar. 

Men redan 1604 tillämpade Karl IX ett annat system vad livländarna beträf
far. Det framgår av det brev av 22/8 1604, där Arvid Henriksson Horn och 
Tönne Jöransson fick i uppdrag att tilldela 15 livländare vardera 150 dalers 
ränta i förläning, för vilken de skulle hålla en man till häst och själva låta bruka 
sig i fält. Livländarna hade enligt brevet varit hos kungen och begärt gods i 
Finland, där de kunde lämna hustru och barn medan de lät bruka sig mot rikets 
fiender. Man skulle dessutom undersöka om de livländare, som redan fått gods i 
Finland, hållit sin tillbörliga rusttjänst och själva låtit bruka sig till försvar för 
sitt "fädernesland". I samma års förläningsregister upptas ej mindre än 44 liv
ländare och bojarer, varav 15 fått förläningar enligt nyssnämnda regler.34 

Detta blev sedan den ledande principen för livländarnas förläningar i Finland, 
förläningar som bands till egen krigstjänst och därutöver en rusttjänst som fix
erades i ett angivet antal ryttare. Åtskilliga av dem var officerare i olika grader 
inom rytteriet. Ett exempel ger ett brev 2/4 1608 för ryttmästare Herman Du eker 
på Kyrå socken, vars ränta skall dras av i hans besoldning. "Dock skall han här-

32 Brev för Adam Schrapfer 21/6, Jiirgen Kriidener 17/7, Jiirgen Pretorius 30/7, Hans von 
Fersen 7/8 1602, RR, för Henrik von Ungern 21/7, Thomas Bock 30/7, Peter Plagman 5/8 
1602, Kungl brev i avskrift, för William Spiegel 16/9, Fredrik Cubitz 16/9 1602, Kungl brev 
i koncept, samtliga RA. 

33 Kungl brev i avskrift, RA. 
34 Waaranen 2, s 144 f. Jfr ovan s 39. 
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för hålla oss fem hästar mot rikets fiender och själv rida med". Till brevet har i 
registraturet fogats en marginalanteckning: "På detta sättet fingo livländama 
brev oppå deras förläningar".35 Kravet återkommer i ett konfirmationsbrev för 
ryttmästaren Henrik von Ahnens änka, Elisabeth Hastfehr, av 4/8 1608. Så 
länge kriget varade skulle hon hålla ett angivet antal ryttare, som utom rikets 
gränser skulle ha månadssold.36 År 1610 har vi nya brev med en liknande mar
ginalanteckning i registraturet: "På detta sättet fingo alla livländama brev på 
förläningar och Erik Eriksson haver längd oppå". Breven - av 11/8 1610 - gäller 
tre befälhavare, Joakim Henrik von Kahlen, David Vegesack och Karl Boije, av 
vilka de två första var livländare. För dem alla gäller att de skall hålla två rust
ningar vardera. Så är också fallet i det brev som 13/8 1611 stadfäste Claes Paj
kulls förläning i Tavastland.37 

Samma regler tillämpades även för andra militära befattningshavare. Märkligt 
nog inte för bojaren Kassan Baranoff, som 20/6 1606 fick 46 hemman i förlä
ning mot att göra rusttjänst "efter så som andra i Finland som förläningar hava, 
efter den ordning vi därpå gjort hava, pliktiga äro", en formulering som måste 
avse besoldningsrytteri. Men vi har andra exempel. I det brev av 2/6 1604, där 
Arvid Stålarm fick gods i donation, fick han dessutom allt som var oförlänt i 
Pojo socken i besoldning mot att hålla 12 karlar till häst med harnesk och värjor 
samt 8 uppvaktare med vardera 2 hästar. Dessa skulle i fält få månadslön. Det är 
en anmärkningsvärt stor styrka som Stålarm skulle ställa upp. Som ytterligare 
exempel kan ges ett brev 29/6 1606, där Erik Bertilsson Ljuster (senare rytt-
mästare) får en förläning mot att hålla 4 karlar till häst.38 

Vad dessa finska brev visar är att kungen ständigt och till synes i ökande grad 
tar ut ryttare även från krigsbefälet. Det sker i många fall på samma sätt som i 
Sverige, dvs en befälhavare får förläningar som helt eller delvis motsvarar lönen 
men också skall ge underlag för att ställa upp ett visst antal ryttare. Som följd 
härav kan man inte utan vidare jämföra staternas lönebelopp med förläningarnas 
räntesummor. Men det finns även en annan form, som jag i brist på bättre skulle 
vilja kalla livländarmodellen, en modell som också tillämpas för bojarerna. 
Tydligast framträder den, när denna utländska krigaradel i större skala börjar 
etableras i Finland, något som sker i organiserade former och med skyldighet 

35 Avskriften i RR talar endast om en fjärding; jfr dock Almquist 2, s 428. 
36 RR, RA. I registraturet har antalet rustningar ej utskrivits. 
37 Breven i RR, RA. 
38 Breven i RR, RA. Samma år fick rysstolkarna Anders Persson och Kristoffer Eriksson 

6/6 och 16/6 förläningar mot att hålla vardera 3 man till häst. I dessa fall skulle påfallande 
nog även hustrur och barn få behålla forläningen på samma villkor. Breven i RR resp Kung
liga brev i avskrift, RA. 
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för vederbörande att även för mindre förläningar själv gå i fält och dessutom 
ställa upp ryttare. Förläningarna blir senare större och antalet rustningar fler 
men som registraturens formuleringar visar är det även i dessa fall fråga om 
likformiga regler för "alla livländare". 

Som följd härav är det inte alldeles lätt att för livländarnas del hålla gränsen 
klar mellan befälhavare och andra; alla måste i princip vara beredda att gå i fält 
med ett angivet antal ryttare.39 Detta gäller även andra finska läntagare. Erik 
Bertilssons förläning t ex är alldeles för liten för att kunna inrymma både militär 
lön och ersättning för de ryttare han skulle ställa upp. Själv var han officer inom 
rytteriet, vilket inte var fallet med alla innehavare av detta slags ryttarför-
läningar. 

Den närmare karaktären av denna rusttjänst och dess underhåll ligger utanför 
min undersökning. Den svåra frågan var om kriget i Livland skulle räknas som 
tjänst inom landet. I motsatt fall var kronan underhållsskyldig.40 Det kan vara 
av detta skäl som Karl IX talar om livländarnas skyldighet att försvara sitt 
"fädernesland". De var också skyldiga att gå i krig i Livland; det var därför de 
fått sina förläningar. Enligt ståthållaren Nils Kijl och kamreraren Johan Ottes-
son hade de icke desto mindre stuckit sig in bland dem som skulle mot Ryssland 
och på så sätt orättmätigt fått besoldning.41 Beskyllningens grund kan inte klar
läggas, men incidenten visar både hur påpassade livländarna var och hur med
veten man var i Finland om var de hade att göra tjänst för sina förläningar. 

Återstår Livland eller rättare sagt Estland, där hertig Karl rätt snart efter 
erövringen 1599 vann anslutning från den inhemska adeln.42 Den följande ut
vecklingen kan inte på samma sätt som tidigare belysas med stöd av samtida 
register. Av de uppgifter som Almquist lämnar, framgår emellertid att den 
svenska högadeln frånhänts sina återstående besittningar i Estland och att det av 
finnarna egentligen bara är Karl Henriksson Horn och Jöran Boije som fått be
hålla sitt. Den inhemska adeln satt kvar med vad den fått, så även de nu rätt 
många bojarerna i Estland. De av Karl själv utdelade godsen har av Almquists 
uppgifter att döma tillfallit "livländare" och bojarer.43 Samma intryck ger ett 
förläningsregister över Estland 1620, som redovisar alla då varande avkort-

39 Som följd härav kan i en del fall livländare och bojarer i mina föregående uppställningar 
ha kommit att redovisas som befälhavare utan att i formell mening vara detta. Men det finns 
också fall där ryttmästare med mycket stora förläningar inte tagits med. Ett sådant är den 
stora förläning av räntan av 12 socknar i Österbotten, som 7/10 1611 tilldelades ryttmästaren 
Reinhold Buxhoewden för att sätta upp en fana ryttare, jfr not 3 ovan. 

40 Sörensson 1922, s 147. 
41 Deras brev av 17/5 1611 i Skrivelser till Karl IX, RA. 
42 Härom Federley 1946, s 241 ff. 
43 Almquist 2, s 562 ff. 
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ningar med de brev som ligger till grund.44 Äldre sådana anges även i de fall 
Gustav II Adolf konfirmerat besittningen. Registret redovisar åtskilliga kvar
stående överlåtelser från Johans och Sigismunds tid, däribland ett mycket stort 
antal förpantningar mot fordringar, flera av dem till ryttare. Karl IX:s gods-
överlåtelser till krigsbefälet gäller följande: 

Godsöverlåtelser till krigsbefälet i Estland 1600-1611 (Hakar) 

Ärftliga överlåtelser Förpantningar Förläningar 

Johan Derfelt3 

Reinhold Buxhoewdenb 

Kristoffer Seydel 
von Freiburg 

Jakob von Lunden 
Otto Buddenbrock 
Johan von Neukirch 
Henrik von Ahnen 
Gert Liewe 
Kassari Baranoff 

114 14 Mikael Engelhart 
55 

40 xh 
20 
18 Vi 
17 
16 
17 V* 
1414 

Anm:a Dessutom 1 gård 
b Dessutom 2 gårdar 

Rutger von Tiesenhausen 
Hans Treidens arvingar 
Hans Richters änka 

36 
27 
21 
10 

Gert Liewe 
Lorens Harder 

4 lÅ 
1 

De gods Karl IX själv utdelat i Estland har alltså enbart gått till livländare och 
bojarer, flertalet av dem under ärftlig rätt. Han har tydligen haft större tilltro till 
denna adel än till den finska, något som också framkommer i andra samman
hang. 

Under den tid som behandlats, Karl IX:s egen regeringstid, har det skett stora 
förändringar för krigsbefälets del. Även på det personliga planet, där Karls 
maktövertagande följdes av hårdhänta uppgörelser med alla hans motståndare. 
Snart nog byggdes dock ett nytt befäl upp, delvis med hjälp av utländska, främst 
livländska befälhavare. Lönerna tog nu allt mer formen av förläningar gällande 
hemmansräntor, tionden och lagmans- och häradshövdingeräntor. Utvecklingen 
är av allt att döma betingad av behovet att så långt möjligt reservera tillgängliga 
penningmedel för de värvade trupper som i allt större utsträckning sattes in i 
Livland. 

Det är dessa krigsfolkets hemmanslöner och till dem knutna rusttjänstanslag 
som förklarar den väldiga förläningsökning som jag i några tidigare arbeten 
konstaterat för Karl IX:s tid utan att då kunna direkt knyta den till just befälet45 

Det är befälet som dominerar de större territoriella förläningarna, och det har 

44 Tryckt Almquist 3, s 252 ff. 
45 Nilsson 1964, s 40 ff och Nilsson 1968, s 401 ff. 
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också huvuddelen av förläningsbeståndet i dess helhet. Mest har det fått i Fin
l a n d  d ä r  d e t  d o m i n e r a r  ä v e n  d e t  t o t a l a  h e m m a n s b e s t å n d e t ,  s e d a n  ö d e  m f l  
skatteoförmögna hemman frånräknats. 

I förläningssiffrorna ingår också en del änkor efter befälhavare. I Finland kan 
deras förläningar relateras till hela gruppen änkor, inom vilken de har det abso
lut mesta. Att de räknats med i detta sammanhang beror på att förläningen tydli
gen är betingad av den avlidne mannens tjänst. Ibland så att den utgör säkerhet 
för kvarstående fordringar. Också i andra fall kan fordringar ligga bakom det 
som redovisas som förläningar, något som förläningsregistren inte alltid upply
ser om. 

Liksom tidigare har krigsbefälet även fått godsdonationer, mätt i donations
brev större delen av dem som utdelades under åren 1600-1611. Det är då nästan 
enbart fråga om de nya feodala donationer, som begränsade arvs- och ägande
rätten och band donatarierna fastare till kungen och med den nya trohetseden 
även till hans gemål och livsarvingar. I räkenskaperna redovisas de nu inom 
avkortningen och har som följd härav kommit med i de finska förlänings
registren, där de inte alltid hålles isär från förläningarna. Hos kungen själv iakt
tar man en viss benägenhet att jämställa dessa båda överlåtelseformer. Även för 
donationernas del understryker han ständigt sambandet med tjänst, särskilt 
krigstjänst, och utlovar sådana om tjänsten fullgöres väl men hotar att i motsatt 
fall ta tillbaka godsen. 

ökningen av krigsbefälets hemmansräntor gäller dock inte befälet i dess hel
het utan främst de högre befälhavarna och rytteriets officerare. Endast ett fåtal 
hövitsmän ingår i de längder över förläningstagare och donatarier som utnyttjats 
i det föregående; de andra redovisas för sig bland krigsfolket med en mera blyg
sam hemmanstilldelning. Även fotfolket i övrigt har väsentligt mindre i 
hemmansräntor än rytteriet. 

Varför har då rytteriets befäl, som normalt tillhörde adeln, fått så mycket 
mer? I politiska sammanhang var det ju tvärtom det ofrälse befälet som sköts 
fram och utnyttjades av kungen. En del av förklaringen ligger i rytteriets i jäm
förelse med fotfolket väsentligt högre löneläge. En annan är av allt att döma 
Karl IX :s genomgående strävan att få fram rytteri att sätta in i de livländska 
fälttågen. Förlusterna var stora och vakanserna måste ständigt fyllas. Kungen 
prövade då alla vägar. De nya donationerna utdelades mot långtgående 
rusttjänstkrav. Både högre befälhavare och rytteriets officerare i övrigt fick 
ställa upp ryttare för sina förläningar med antalet fixerat. Till det kommer 
särskilda ryttarförläningar på besoldningsvillkor, där mottagaren själv skulle 
ställa upp jämte ett visst antal ryttare. Detta slags förläningar var särskilt vanliga 
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i Finland och kom där att i stor utsträckning tilldelas den invandrade krigaradeln 
från Livland och Ryssland, som alla måste vara beredda att själva gå i fält med 
ett angivet antal ryttare. Åtskilliga av dem var eller blev befälhavare även i 
formell mening; gränsen är många gånger svår att dra. Detta desto mera som de 
olika formerna flyter samman; en ryttmästare t ex kan ha en förläning som lön 
och underlag för att ställa upp ryttare och ännu en sådan för att ställa upp 
besoldningsryttare. 

Fördelningen av donationer och förläningar är också på annat sätt betingad av 
Karl IX:s rusttjänstkrav. I sina förhandlingar med rådet och adeln tog han åt
skilliga gånger upp rusttjänstfrågan och lovade dem ökade förläningar och i de 
senare omgångarna även gods, förutsatt att man godtog hans nya regler.46 För 
förläningarna var de betydligt hårdare än förut, och de har efter allt att döma 
legat nära de regler som gällde för besoldningsrusttjänst. Men han fick inget 
gensvar. Som rådet några gånger formulerade adelns ståndpunkt ville man 
hellre lämna igen det man kunde anses ha utöver lönen för de tjänster man inne
hade, än att göra rusttjänst på kungens villkor. Inte heller ville man göra rust-
tjänst för lagmans- och häradshövdingeräntor, som var lön för domarämbetena. 

Även för frälsegodsens del ställde man sig negativ till kungens krav. Enskilda 
adelsmän fann sig dock böra acceptera. Så gjorde bl a bröderna Svante och Nils 
Bielke, som i ett brev 11/8 1607 tackade kungen för att han inte räknade dem 
till last deras släktingars försyndelser och i ett annat brev 18/2 1608 tackade 
honom för hans löfte "i somras" att ge dem så mycket gods ärftligen att de 
kunde hålla 6 rustningar vardera enligt hans nya värdering, vilket de nu var vil
liga att göra.47 

Också krigsbefälet har befunnit sig i samma läge; man har måst acceptera 
kungens rusttjänstkrav om man ville få de förläningar som trots allt var den säk
raste formen av lön för krigstjänst. Betecknande nog är det framför allt det 
finska och det utländska befälet som så har gjort, bådadera grupper som inte ha
de mycket annat att falla tillbaka på. 

46 Se härom Nilsson 1964, s 49 ff. 
47 Svante och Nils Bielkes brev 1607 och 1608 i Skrivelser till Karl IX, RA. 
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X. Krigsbefälet i det agrara samhället 

Resultatet av den utveckling som behandlats i det föregående är att vi redan un
der äldre Vasatid fått ett indelningsverk av en betydande omfattning. Men det 
hade ändå inte tillförts samma resurser som det senare karolinska och hade inte 
samma fasta struktur. Ock det var långt mer än detta bundet till krigsbefälet, till 
vilket det absolut mesta av hemmansräntor gick i form av förläningar och dona
tioner och även tilläggsförläningar för uppsättande av ryttare. Det är dock först 
under Karl IX:s tid och då bara för vissa befälskategorier, som man kan tala om 
ett indelningsverk i den meningen att fredslönen nästan helt utgjordes av hem
mansräntor och tionden jämte andra persedlar. 

Under denna senare tid hade man ändå kommit därhän att i vissa landsdelar 
huvuddelen av de årliga räntorna avdelats för krigsmaktens behov. Så var fram
för allt fallet i Finland, och det är också där man tydligast ser komplikationerna 
med systemet i denna tidiga form. Det gäller då främst de problem som var för
bundna med upprättandet av befälets boställen och med dess ränteuppbörd. 

Först måste något sägas om det egentliga krigsfolket, dvs ryttare och knektar. 
Också till dem hade nu börjat utgå hemmansräntor och spannmålsunderhåll, 
räntorna vanligen i form av friheter, dvs de hemmansbrukare som själva gjorde 
tjänst eller ställde upp manskap, hade sina hemman fria från skatt. Problemen 
uppstår i senare fallet, då ryttaren eller knekten kunde komma att kräva hem
mansbruk för egen del. Så även när man till ryttares underhåll anvisade räntorna 
av kronohemman och i breven härom förutsatte att bönderna skulle kunna för
mås lämna sina hemman vid rätt fardag. Det förekommer emellertid också brev, 
där ryttare förbjudes att befatta sig med annat än kronohemmanens årliga ränta.1 

Vilket förutsätter att något slags hemmansbruk ändå kunde ordnas. Ett sätt att 
göra detta var det som behandlats i det föregående, där ryttare på eget initiativ, 
genom köp eller arv, förvärvat skattehemman och sedan sökte skattefrihet för 
dem. Så har påfallande nog även utländska ryttare gjort.2 

Boställsfrågan har varit aktuell även för krigsbefälet, framför allt för de 
många befälhavare som saknade egna gårdar, där de som livländarna en gång 
uttryckte saken, kunde placera hustru och barn medan de själva låg i fält. Ett 

1 För rytteriets hemmanstilldelning se allmänt Braunerhjelm 1, s 13 ff och Fagerlund 1986, 
s 14 ff. Jfr även förläningsbrev för olika ryttare 8/6 1580, Åkermarcks kopiebok, RA, samt 
Karl IX:s brev för Ingrid Olofsdotter 2/3 1606, där han säger att han inte "förlänt någon 
ryttare eller någon annan några hemman oppå sådana sätt och villkor, att de skola fördriva 
bonden därifrån, utan allenast behålla årliga räntan därav", RR, RA. 

2 Jfr ovan s 65. 
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tillgodoseende av detta behov måste nästan alltid gå ut över bönderna på de 
hemman som kunde komma i fråga. Det fanns också andra problem. Även be
fälhavare kunde få svårigheter, om de nämligen tilldelades förläningar med en 
angiven ränta, en ränta som inte motsvarade verkligheten. Det var en metod 
som inte var främmande för Karl K, som lika fullt kunde kräva rusttjänst enligt 
förläningens formella räntesumma. I en situation som denna - och den var inte 
ovanlig - måste låntagaren på annat sätt se sig till godo. 

Jag skall i det följande gå närmare in på dessa och med dem sammanhängande 
frågor och då också söka belysa allmogens reaktioner och de vägar den valde 
för att klara sig undan kraven från ränteinnehavarna. 

Först boställsfrågan. Det lägre, vanligen ofrälse befälet brukade tilldelas 
kronohemman, där det i breven ofta föreskrevs att de inte fick avhysa bonden 
före rätt fardag. Så är fallet i breven för löjtnanterna Anders Birgersson 20/3 
1593 och Nils Larsson 3/4 1600.3 Men det finns också brev, där mottagaren 
förbjudes att befatta sig med annat än gårdarnas ränta. Ett sådant är det nyss 
åberopade brev, enligt vilket hustrun Ingrid Olofsdotter klagar över att den fän
rik som hade hennes gård i förläning ville driva henne därifrån. Vilket alltså 
ledde till Karl IX:s generellt formulerade uttalande om att han inte förlänat nå
gon hemman på sådana villkor. Hennes gård skulle nu läggas under kronan igen 
och hon sedan få inneha den mot att utgöra städsla.4 

Också skattehemman kunde bli boställen. Här respekterade man dock sedan 
gammalt skatteböndernas äganderätt. Frälsedonationer t ex förutsatte att dona-
tarien redan förvärvat äganderätten. Samma regler gällde vid förläningar, om 
nämligen mottagaren själv ville bruka hemmanet i fråga. Från Johan III:s tid 
kan anföras brevet 29/6 1582 för fänriken Jöns Eriksson, som får två skatte
hemman i Finland i förläning. Han får dock inte driva bort bönderna "med 
mindre han kan handla med dem att det kan ske med deras goda vilja". Regeln 
finns kvar under Karls tid men bryts då mot den nya princip, enligt vilken 
skattehemman kan avsöndras med böndernas äganderätt bibehållen, detta även 
vid evärdliga donationer.5 Jag återkommer till saken i samband med det adliga 
krigsbefälet. 

Först dock ännu ett brev från Johan ni:s tid, som ovanligt klart illustrerar hur 
man såg på boställsfrågan. Kungen skriver 28/3 1586 till fogden Jöns Arvidsson 

3 Brevet i HKR och i Äkermarcks kopiebok, RA. 
4 Brevet av 2/3 1606, RR, RA. Jfr även brev på kronohemman för Hans von Bielefeld 28/4 

1575, Jöran Persson 3/7 1582 och Evert Franc 31/8 1585, Äkermarcks kopiebok, RA. 
5 Brevet för Jöns Eriksson i Äkermarcks kopiebok, RA. För synen på skatteböndernas rätt 

Nilsson 1947, s 306 ff. 

120 



om knekthövitsmannen Joen Påvelsson, som begärt få ett visst kronohemman i 
Kinnevalds härad. Bonden hade emellertid tillöst sig bördsrätten - hemmanet 
var alltså skatteköpt. Hövitsmannen erbjöd sig komma överens med bonden 
men hade anhållit om kungens mellankomst för att bonden skulle ställa sig väl
villigare. Kungen säger sig inte vilja tillstädja "att någon som sig .bördsrätten 
tillöst haver, skall emot sin vilja bliva nödd och tvingad ifrån samma hemman". 
Han ser dock gärna att Joen Påvelsson bor i det härad, där han har sina knektar, 
och ger därför fogden i uppdrag att förhandla med parterna, dock så att bonden 
ej blir tvingad till något mot sin vilja.6 

Det är mycket som här är av intresse. Både respekten för den äganderätt som 
etablerats genom skatteköpet och bondens medvetenhet härom. Men också 
kungens önskan att befälet skall kunna bosätta sig i det område där krigsfolket 
finns. Det är ett mycket tidigt och tydligt uttryck för den strävan att förankra of
ficerare och manskap i bygden som Alf Åberg iakttar för Smålands ryttare un
der det äldre indelningsverkets tid.7 Som ett resultat härav - det bör också mar
keras - får vi en ny grupp etablerad i det agrara samfundet, en grupp att jäm
ställa med andra där bosatta mellangrupper, sådana som präster, fogdar och 
fogdeskrivare, men till skillnad från prästerna stående utanför ståndssamhället. 

Går vi sedan högre upp i rangordningen, har vi att göra med det adliga befä
let, ryttmästare och andra högre - och lägre - befälhavare. Som adelsmän hade 
flertalet av dem egna säterier med tillhörande frälsehemman, som i vaije fall för 
ryttmästarnas del torde ha varit belägna i samma landskap där fanan rekrytera
des. Men detta kan bara gälla den inhemska adeln. För de utländska officerarna 
måste boställsfrågan lösas på annat sätt, för dem som stannade i landet näm
ligen, vilket med tiden kom att gälla ganska många. För en del kunde man ut
nyttja kungsgårdar eller de stora huvudgårdarna i Estland. Pontus De la Gardie 
t ex fick Ekholmens gård med en förläning därunder, inom vilken sedan fri
herrskapet upprättades, och stora donationer i Estland med bl a Kolks gård. Han 
anlade dessutom nya säterier, bl a Runsa i Uppland, som ingick i en donation av 
kronohemman. Hans släkting, ryttmästaren Johan De la Blanque fick i Estland 
Rasiks gård med alla dess underlydande hakar, och där erhöll också andra ut
ländska officerare stora godskomplex, liksom för övrigt även svenska och 
finska befälhavare.8 

6RR, RA. 
7 Åberg, s 11 f. 
8 För De la Gardie ovan s 37 samt Hildebrand 1931, s 611. För Runsa se Almquist, Frälse

godsen 1:2, s 785. För De la Blanque ovan s 62. 
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Några av utlänningarna fick gods också på annat sätt, genom giftermål. Pon
tus De la Gardie var gift med Johan III:s dotter Sofia som hade sina besittningar 
i Finland. En annan högre befälhavare, skotten Anders Keith, gifte in sig i den 
svenska högadeln, med Elisabeth Grip, och fick med henne åtskilliga gods, 
däribland Finsta säteri, runt vilket en del av hans förläningar låg. Här uppstod 
emellertid komplikationer, som ledde till att förläningen drogs in 1586. Den 
återställdes dock redan samma år men på villkor att Keith inte skulle befatta sig 
med bönderna, vilkas ränta i stället skulle uppbäras av fogden och levereras till 
honom.9 Även den i det föregående ofta nämnde Sigfrid Preston var ingift i 
högadeln, med riksrådet Knut Andersson Lillies dotter Agneta, som i flera år 
efter hans död satt kvar med hans stora förläningar i Västergötland.10 

Den vanligaste vägen var dock - det har redan sagts - att upprätta nya sätes
gårdar. Gällde det kronohemman kan detta inte ha berett några större svårighe
ter. Påfallande många utländska officerare har emellertid gått en annan väg. De 
har köpt eller på annat sätt förvärvat skattehemman och sedan hos kungen fått 
frälserätt på dem och därigenom kunnat förfoga över dem som frälsehemman. 
Initiativet har då varit deras eget, och de har sedan som godsägare kunnat stanna 
i landet och där bevaka sina intressen - och fordringar.11 

Ännu en, och mera speciell väg att upprätta boställen skymtar fram i de finska 
förläningsregistren från senare 1500-talet. 1 1588 års register redovisas 9 bojarer 
med förläningar i Savolax. De har fått ett eller två hemman i eget bruk och 
därunder ytterligare gårdar i bondebruk. Gårdarna i eget bruk är tydligen öde, i 
vart fall kameralt. Till hjälp med bosättningen har en del av bojarerna även fått 
pengar.12 Vi har alltså att göra med en nyetablering av denna ryska krigaradel, 
som tydligen också skulle vara behjälplig med att ta upp ödegårdar. Om går
darna i verkligheten var utan brukare kan vara osäkert; fanns det bönder på dem 
hade dessa förlorat sin rätt. Kameralt sett var metoden finurlig, hur den fungerat 
i verkligheten kan inte avgöras. 

Under Karl IX:s tid är etableringsformerna i stort sett desamma som tidigare 
för den kategori befälhavare som här är aktuell. Men det kommer till nya möj
ligheter. De många godsbeslagen gav kungen stora resurser att förfoga över, 
godskomplex där det ingick åtskilliga säterier med underlydande gårdar. Som 
det framgått utnyttjade han dem för att tillgodose sina anhängare bland adeln 

9 Brevet av 17/11 1586 i Åkermarcks kopiebok, RA. Almquist 1, s 219, redovisar in
dragningen men har tydligen inte observerat att förläningen återställdes samma är. 

10 Härom Almquist 2, s 174. 
11 Jfr ovan s 65. 
12 Etableringens form framgår av 1588 års register. Jfr även 1593/94 års motsvarande re

gister samt ovan s 56,76. Registren i Förläningar, vol 32,34, RA. 
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och då främst sina utländska officerare. Till vad som redan sagts härom skall 
jag bara foga några konkreta exempel som belyser sättet att utnyttja sätesgårdar
na. Till de hårdast drabbade hörde Possesläkten, vars många egendomar togs i 
beslag 1603. Säterierna och gårdarna därunder gick då nästan alla till kungens 
utländska hovmän och officerare. Kammarjunkaren Kristoffer Siebtrodt fick 
Hällekis, som efter hans död i slaget vid Kirchholm donerades till ryttmästaren 
Nils Stiernsköld. Gäddeholm tillföll hovmarskalken Bernt Didrik von Mörner, 
Hammarskog översten Hans von Masenbach och Sjögerås ryttmästaren Bene
dikt von Ahlefeldt. Efter dennes död gick Sjögerås över till översten William 
Ogilvie som också fick Såtenäs.13 Andra exempel ger utvecklingen i Estland, 
där godsöverlåtelserna under Karls tid gick till livländare och bojarer, som näs
tan alla kan föras till krigsbefälet. I detta sammanhang lät kungen också dra in 
Rasiks gård med dess många underlydande, sedan Johan De la Blanque år 1600 
gått över till Sigismund och lämnat landet. Godsen överläts till den i Karls liv-
ländska politik ofta använde krigskommissarien Adam Schrapfer, detta trots att 
bröderna Johan och Jakob De la Gardie tidigare hade löst in dem från De la 
Blanque.14 

Godsindragningarna har alltså inte bara gett ökade resurser att utnyttja för do
nationer och förläningar till Karl IX:s anhängare. Han har genom dem fått i sin 
hand åtskilliga slott och säterier och därigenom kunnat placera sina utländska 
officerare som godsägare i både Sverige, Finland och Estland. Men de beslag
tagna godsen har inte ensamma kunnat fylla behovet. Även under Karls tid har 
nya säterier upprättats på krono- och skattehemman, ofta inom de frälsedona
tioner som utdelades. I Finland, där skattejorden fortfarande helt dominerar, 
blev det främst skattehemman som kom i fråga. Det måste också ha varit sådana 
som togs i anspråk vid den samlade bosättning som ägde rum 1604, då 15 liv
ländare placerades i Tavastland med vardera 150 dalers ränta i förläning. Hur 
man därvid gick tillväga med de bönder som måste maka åt sig för att boställen 
skulle kunna anordnas, framgår inte av vare sig kungens brev eller av de för-
läningsregister som föreligger.15 Möjligt är att man i några fall använt metoden 
från 1588, dvs ställt ödehemman till förfogande. 

Från samma år, 1604, finns emellertid ett annat brev av 20/10 som visar 
tillvägagångssättet vid donationer. Det gäller ryttmästaren Jiirgen Kriidener, 
som 1602 fått tre fjärdingar i Portas socken i förläning som ersättning för vad 
han mist i Livland och nu får Portas och öijer gårdar i samma socken med rätt 

13 För dessa överlåtelser se Broomé 1960, s 283 f. 
14 Boethius 1931, s 631. Jfr även ovan s 67. 
15 Jfr ovan s 38 f, 113. 
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att bygga en sätesgård på dem samt "till mera utrymme" därunder ytterligare tre 
gårdar i socknen. Detta på samma villkor som andra av adel i Finland. "Dock 
med den besked att han skall förlika sig med bönderna som nu bo uppå samma 
hemman att de godvilligen inrymma honom sin part".16 Kravet på överens
kommelse med bönderna finns alltså kvar, ehuru något uttunnat. 

Denna böndernas rätt kan te sig illusorisk, men är dock som princip kvar. Vid 
samma tid introduceras emellertid en ny form av skattedonationer, där över
låtelsen av de hemman som donationen gäller sker utan att bönderna avstått sin 
äganderätt eller att detta anges som förutsättning. De först kända fallen fram
träder i Finland och är alla på något sätt relaterade till krigsbefälet. Först 
kommer en donation till Arvid Tönnesson Wildeman 11/3 1594 på 10 skattar 
jord i Pernå socken, som följdes av en stadga med bönderna, av vilken framgår 
att de har kvar sin äganderätt men nu, på det sätt som senare skulle bli vanligt, 
kommer överens med donatarien om sina utlagor till denne. Samme Arvid Tön
nesson, vid det laget ståthållare på Viborg, får sedan 2/5 1607 och 11/1 1608 
stora donationer av skattegods i Pernå och Pyttis socknar utan att det är tal om 
något tidigare förvärv av äganderätten. Inte heller göres i breven någon reserva
tion för böndernas rätt.17 Som ytterligare exempel kan anföras donationerna för 
bojarerna Affanasi Nassokin och Kassari Baranoff 17/8 1610, som fick skatte
hemman i Savolax, respektive Satakunda, utan att breven rörde vid någon bön
demas rätt.18 

Än mera belysande är det brev som gav Gertrud von Ungern Elimä fjärding. 
Hon fick den i erkänsla för att hennes man, Henrik Wrede, hade räddat Karl IX i 
slaget vid Kirchholm, där han själv stupade. Redan 2/8 1606 fick hon ett antal 
gårdar i Borgå socken och 21/7 1608 hela Elimä fjärding på 131 hemman, lika
ledes i donation. I båda fallen var det på feodala villkor för deras manliga bröst
arvingar och under frälse. I intetdera brevet talas om någon böndernas rätt; 
tvärtom ger det senare henne rätt att uppföra en sätesgård på en lämplig plats i 
Elimä. Bönderna "som däruppå bo, må flytta undan henne", heter det, och ståt
hållare och fogdar skulle vara henne behjälpliga därmed.19 

Längre bort från tidigare markeringar av skatteböndernas rätt till sina gårdar 
kan man inte gärna komma. Ändå uppstod det en hård strid mellan Gertrud von 
Ungern och bönderna i Peipola by, där hon ville anlägga sin sätesgård och till 
sist också lyckades göra så. Striden är i detta sammanhang av stort intresse. 

16 Brevet i RR, RA. Se även Almquist 2, s 478 samt ovan s 112. 
17 Breven för Arvid Tönnessson i RR, RA. Jfr Nilsson 1947, s 302 f samt von Törne 1916, 

s 169 ff. 
18 RR, RA. Nassokins brev tryckt Lagus 1860, s 543 f. 
19 Breven i RR, RA. Tryckta Lagus 1860, s 392 ff. 
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Gertrud von Ungern hade 1609 gift om sig med den senare ståthållaren och 
kammarrådet Joakim Berendes, av tysk-livländsk börd, som även han hade stora 
donationer i södra Finland. Båda makarna låg i strid med bönderna i sina ny-
förvärvade besittningar och figurerar ofta i tidens brev- och rannsaknings-
material. Centrala källor i detta sammanhang är akterna från 1616 års rannsak-
ningar, som förrättades av kringresande kommissioner, från vilka materialet är 
bevarat för åtskilliga finska tingslag. Akterna har länge utnyttjats efter Jonas 
Hallenbergs utdrag men finns utgivna sedan 1936.20 

Vid rannsakningen i Elimä var som vanligt tingsnämnden närvarande, i vilken 
ingick en av bönderna i Peipola, Thomas Eskilsson. Den som förde klagan var 
främst Mats Eskilsson Råpako i Peipola, som upprepade gånger hade överfallits 
av herrskapets fogdar och tjänstefolk. Man hade bränt och rivit hans hus, hind
rat honom att använda brunnen till sina kreatur och nu senast böljat sätta upp en 
trädgård på hans bästa åkertegar. Flera gånger hade han måst rädda sig till 
skogs. Nämnden vitsordade också att fru Gertrud låtit så hans åkrar både detta 
och föregående år och inte låtit honom få det ringaste därav. Detta trots ett 
skyddsbrev som han utverkat av kungen vid lantdagen i Helsingfors och ett 
tidigare kungabrev, som hans broder fått i Sverige. Enligt detta senare skulle 
Arvid Tönnesson, ståthållaren på Viborg och samtidigt häradshövding över 
Borgå och Kymmenegårds härad, hjälpa honom till rätta. Denne hade också på 
tinget dömt hemmanet tillbaka till bonden.21 

Kommissionen hade anmodat fru Gertrud att sända sina tjänare till Kym-
menegård för att svara bonden inför rätta. Men det hade hon inte brytt sig om 
utan skrivit till sin gårdsskrivare "att han skulle intet akta rannsakningstinget 
utan med all flit bygga sätegården oppå, efter som begynt var oppå bondens 
åker och tomt". När sedan tinget var avslutat, träffade kommissarien Knut Klas-
son (Uggla) fru Gertrud i Borgå, när hon kom från kyrkan och skulle gå i sin 
båt. Han frågade henne varför hon inte hade sänt sina tjänare inför rätta. "Därtill 
hon spotskeligen svarade att det var intet av nöden, förty att hennes tjänare hade 
ingen orätt gjort, utan vad belangande det hon hade låtit uppbygga sätegård på 
bondens ägor, där mente hon sig hava rätt till och svarade, att åkern och tomten 
hörde henne till och icke bonden eller någon annan och mente sig därför intet 
vara pliktig att sända sina tjänare till rätta".22 

20 Vuoden 1616 Valitusluettelot, utg av J Jaakkola och J E Roos. Jfr här vidare Nilsson 
1987, s 126 ff, 136. För Berendes se Boethius 1922, s 784 ff, som dock inte har utnyttjat ak
terna. 

21 Brodern kan vara den i nämnden ingående Thomas Eskilsson i Peipola. 
22 Vuoden 1616, s 265 ff. 
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Vi får här en åskådlig skildring av situationen, när en sätesgård anlägges mot 
böndernas vilja med alla de överfall och våldsåtgärder som tredskande bönder 
då kunde utsättas för. I detta fall hade saken pågått i flera år, under vilken tid 
bönderna lyckats utverka två kungabrev till sin förmån. När de visade sig resul
tatlösa, fullföljde en av bönderna saken inför kommissionen, som av protokol
lets formuleringar att döma ställt sig på hans sida. 

Men det blev ändå fru Gertrud som vann. Och faktiskt hade hon den formella 
rätten på sin sida. Redan donationsbrevet gav henne rätt att anlägga en sätesgård 
på lämplig plats och hon har dessutom - förmodligen på inrådan av den i svensk 
förvaltningspraxis kunnige Joakim Berendes - varit förtänksam nog att skaffa 
sig även juridiskt stöd. Den 2/12 1610 infann hon sig på det ting som hölls i 
Elimä och orienterade om donationsbrevet och den rätt hon fått att bygga en 
sätesgård där hon ville. Brevet hade lästs på tre ting. Det fanns enligt henne en 
by, Peipola, där det bodde några "utarmade" bönder, som alla resterade i skatt. 
De uppräknas i protokollet med sina skulder, inalles åtta bönder, och i deras by 
ville hon alltså bygga sin sätesgård. Det gick tinget med på med motivering att 
bönderna inte hade råd att betala. Hon tillerkändes deras gårdar "till evärdlig 
ägo till att bruka och behålla under sin sätegård", i enlighet med kungens brev.23 

Hon har m a o lyckats frilägga hela Peipola by och där fått både sätesgård och 
underliggande hemman. 

Denna möjlighet, att åberopa bönders bristande skattebetalning och därige
nom få deras gårdar sig tilldömda som skattevrak, måste ha förelegat nästan 
överallt i det efter krigsåren hårt ansträngda Finland. Och säkerligen också ut
nyttjats i de fall man inom frälsedonationer ville anlägga sätesgårdar.24 Vilket 
alltså utgör ännu en väg att etablera boställen. 

Det märkliga med peipolafallet är dock inte detta utan det förhållandet att 
bönderna så länge lyckades motsätta sig sätesgårdsanläggningen. Enligt Gertrud 
von Ungerns uppgifter skulle de ha varit utarmade, men i vaije fall bröderna 
Råpako har tydligen haft resurser nog att föra kampen vidare och tom företa 
långväga resor till kungen. De har också funnit gehör både hos kungen i Hel
singfors 1616 och hos samma års rannsakningskommission, som ingendera 
tycks ha varit informerade om det faktiska läget. Det var nu inte ovanligt för re
sande monarker utan tillgång till tidigare brev och räkenskaper. Både Karl DC 
och Gustav Adolf har icke desto mindre under sina resor i landet tagit emot kla
gande bönder och gett dem skyddsbrev. Och båda har sänt ut rannsaknings-

23 Tingsutdraget i de Wredeska kopieboken, Smärre samlingar, FRA. Jfr Nilsson 1987, s 
128. 

24 Jfr Jutikkala 1963, s 124 ff, 168 f. 
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kommissioner, sådana som 1616 års, för att nå direkt kontakt med menigheterna 
och rannsaka om övergrepp från fogdar och andra lokala makthavare. Detta i 
enlighet med den kungamaktens ideologi, där kungen är rättens vårdare och 
folkets beskyddare.25 Det är här, tror jag, vi har förklaringen till att bönderna i 
Peipola i det längsta sökte hålla stånd mot sitt nya herrskap, mot vilka de trodde 
sig kunna uppbåda överhetens stöd. 

De måste också ha känt sig ha stöd från den kungliga kommissionen. Proto
kollets formuleringar tyder på ett ställningstagande mot det livländska herrska
pet. Det kommer tydligast fram, när protokollföraren återger sammanträffandet i 
Borgå med den "spotska" fru Gertrud. Mot henne står då kommissionens ledare, 
ståthållaren Knut Klasson Uggla. Man skulle också kunna säga: inhemsk adel 
mot invandrade livländare. Samma motsättning spårar man i andra sammanhang, 
och den har säkerligen spelat in, när bönderna trodde sig kunna påräkna rann-
sakningsherrarnas stöd på samma sätt som de tidigare fått hjälp av Arvid 
Tönnesson. Det finns också andra exempel på detta; några av dem skall jag 
snart ta upp. 

Nästa akt, och den sista, blev emellertid det livländska parets. Joakim Beren-
des hade på våren 1617 gett sig till Stockholm för att klara ut sin förvaltning 
som ståthållare på Koporie, mot vilken åtskilliga erinringar hade riktats. Han 
passade då på att ta upp även sin hustrus och sina egna godsärenden. Resultatet 
framgår av det brev som Gustav Adolf utfärdade i Stockholm 17/5 1617. Han 
säger där att hans fader skänkt Joakim Berendes hustru och hennes förre mans 
barn Elimä fjärding till evärdlig donation vilket han själv hade konfirmerat. 
Likaså hade Berendes fått gods i Borgå län evärdligen. Han hade nu upplyst 
kungen om att det i fjärdingen och på hans egna gods fanns några ryttare som 
genom oriktiga uppgifter utverkat brev från kungen i Helsingfors till deras för
mån. De hade uppgivit att de bodde på gårdar som Joakim Berendes fått i förlä-
ning till behaglig tid och att han trots att de hållit sin rusttjänst ville tvinga dem 
att betala sina utlagor till honom. Kungen förklarade nu sina tidigare brev ogilti
ga. De som ville förbli ryttare fick förlika sig med Joakim Berendes, om de 
kunde hålla sådan rusttjänst som krävdes för donationerna. Om inte, måste de 
betala sin skatt till honom eller skaffa sig andra hemman "som de kunna tjäna 
för, om de äntligen vele ryttare bliva". Dock, tillades det, hade Joakim Berendes 
icke makt att driva dem från sina hemman, så länge de betalade sina utlagor.26 

Kungen hade alltså fått den uppfattningen att det rörde sig om vanliga för-
läningar och att de klagande tillhörde den ur hans synpunkt viktiga kategorin 

25 Se härom vidare Nilsson 1987, s 120 ff, 126 ff, 135. 
26 Waaranen 5, s 231 f. Jfr Boethius 1922, s 787. 
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ryttarbönder, bönder som trakasserats av förläningstagare. Rannsaknings-
protokollet gav härvidlag riktigare uppgifter, det talade om allmogen i Elimä 
som frälsebönder och utgick tydligen från att frälseprivilegierna skulle tilläm
pas.27 Bönderna kan dock ha varit i god tro; donationsformen var relativt ny och 
så stora donationskomplex som Elimä fjärding var helt nya. Likaså donationer 
utan någon markering av skatteböndemas rätt. 

Det mest intressanta är dock böndernas andra försvarslinje: att de satt på ryt-
tarhemman. Argumenteringen framgår tydligast i peipolafallet, där enligt rann-
sakningsprotokollet den klagande bonden skulle ha uppgivit: "Och på den tid 
som denna här nu ryssefejden begyntes, kom H K M:ts brev hit till Finland, att 
alla eho de ock helst vara kunde skulle hava lov att sätta ut hästar under rust-
tjänsten och njuta deras gårdar fri, det ock denne bonden gjort haver och satt ut 
en varaktig häst med alla tillbehör om 25 daler". Joakim Berendes hade dock 
tagit hästen från honom och låtit sakfälla honom både för det hans broder rest 
till Sverige (och klagat hos kungen) och för att han satt ut hästen och även i 
övrigt trakasserat honom.28 Argumenteringen vittnar om en påtaglig känsla för 
det hos kungen gångbara. 

Kungen gjorde också, betecknande nog, en markering till förmån för ryttar-
böndernas rätt, om blott de betalte sina utlagor. Men det hade inte peipola-
bönderna gjort och deras kamp för sina gårdar blev fruktlös. Säteriet stannade 
hos Gertrud von Ungern och hennes barn och kom lång tid framåt att förbli i 
släkten Wredes ägo.29 Men det är inte den slutliga utgången som gör striden om 
Peipola intressant. Den är det redan som extremfall vad beträffar säteriers an
läggande. När Karl K skulle uttrycka sin tacksamhet gentemot Henrik Wredes 
arvingar gav han dem en mycket stor donation och dessutom rätten att anlägga 
ett säteri var de så ville. Ändå - och det är det mest märkliga - lyckades bön
derna länge kämpa emot och få stöd i sin kamp hos inhemska myndigheter, hos 
vilka man tydligt spårar irritationen mot de invandrade livländarna. Bönderna 
har också förstått att sätta upp ryttare för att därigenom stärka sin ställning hos 
kungen. Det som fällde dem var de skatteskulder som Gertrud von Ungern 
kunde åberopa och på så vis få deras gårdar sig tilldömda som skattevrak. 

Upptagandet av ryttarhemman var en av de faktorer som kunde hota krigsbe
fälets ränteuppbörd och samtidigt skapa svårigheter i förhållande till allmogen. 
Rannsakningsakterna 1616 ger oss åtskilliga inblickar i både detta och i hela 

27 Omväxlande härmed använder protokollet också förläningstermer, på samma sätt som 
de samtida förläningsregistren. Jfr Vuoden 1616, s 265 ff och ovan s 110. 

28 Vuoden 1616, s 267 f. 
29 Lagus 1860, s 393 ff. 
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fältet av de problem som var förbundna med förläningstagarnas ränteuppbörd. 
De ligger visserligen efter den tid som här behandlas, men det som tas upp gäl
ler ofta förhållanden flera år tillbaka. Har någon förändring skett i förhållande 
till Karl IX:s tid är det snarast den att man nu, efter krigshandlingarnas upphö
rande, äntligen kunnat börja med återuppbyggnad och tillrättaläggande av miss
förhållanden.30 

Rannsakningarna fördes efter ett frågeformulär, där man vad adel och fogdar 
beträffar tog sikte på olaga förvärv av skattejord och för fogdarnas del också om 
de hade uppburit mer än de skulle eller tagit ut med våld vad bonden ägde. I 
övrigt gällde det främst krigsfolkets häijningar. över detta senare hade mycket 
riktigt allmogen åtskilliga klagomål. Men dessutom, och i mycket hög grad, 
över en rad övergrepp från förläningstagarnas sida, flertalet av dem befäl
havare.31 

Några av klagomålen gäller ryttare och deras friheter. I Joakim Berendes fall 
rörde det sig om ryttarhemman i både Elimä fjärding och hans egna donationer i 
Borgå socken. Även i borgåfallet hade han gått mycket hårdhänt fram och bl a 
satt ryttaren i kistan för att han klagat hos kungen. I Tavastland klagade en 
ryttarhustru, Hebla Grelsdotter, som haft ett kungabrev på sitt hemman men lika 
fullt trakasserats och misshandlats av Hans Wirtenberg, en ståthållare av liv-
ländsk härstamning, som tidigare varit löjtnant vid rytteriet. Hebla Grelsdotter 
hade tänkt klaga hos kungen i Helsingfors 1616, men avstått när Wirtenberg 
lovat henne förlikning och skadestånd, ett löfte som han dock inte hade infriat. 
Det ursprungliga kungabrevet skulle enligt protokollet ha givit henne frihet på 
sitt hemman "lika som andra ryttare". I hennes som i de andras fall bör det alltså 
ha rört sig om ryttarhemman, vilkas ränta donatarien eller förläningstagaren gått 
förlustig, därav konflikten. Hur en sådan situation borde lösas framgår av ett 
fjärde fall, där förläningstagaren Robert Götrik begär att bonden Kuricka Erik 
skall göra honom skatt som förut. Ryttmästaren Henrik Månsson (Spåra) inty
gade emellertid att bonden hade satt upp häst och ryttare, varför han borde ha 
sitt hemman fritt. Resolutionen blev att förläningstagaren i stället skulle få ett 
annat hemman, på vilket det redan fanns en anvisning från en kamrerare, samt 
återbetala den ränta han tagit ut från bonden.32 Det finns all anledning förmoda 
att man under de föregående krigsåren försummat att reglera kompensationer av 
denna art. 

30 Av rannsakningsprotokollen framgår att man i åtskilliga härad prövat sådana som ville 
ta upp ödehemman, däribland flera ryttare. 

31 Nilsson 1987, s 126 f. 
32 Vuoden 1616, s 107,123,185,267 f. 

129 



Av principiellt samma slag är de många klagomålen från bönder som bedömts 
vara utfattiga eller vilkas hemman drabbats av vådeld. I sådana fall brukade 
man efter tingsbevis bevilja eftergifter för att förhindra ödesmål. Men det hade 
förläningstagarna inte gått med på, varför bönderna anhöll om befrielse från de 
pålagor som även från förläningar skulle gå till kronan. I Pemars socken heter 
det sålunda: "Dessa alla som föreskrivet står om armod och fattigdom äro alle
samman förlänta, begära de därför alla samteligen bliva förskonta med gärder, 
efter de som dem i förläning (hava) giva dem ingen tillgift uppå årliga räntan". I 
Tulos och Hauho socknar är motiveringen densamma men något utvidgad: 
"Besvära sig ock de som förlänta äro, att de ingen skonsmål på årliga utlagorna 
njuta kunna, när de sina hemman av vådeld mista, det dock K M:ts skriftliga be
fallning är, utan de som hemmanen i förläning hava, taga likväl årliga räntan av 
dem".33 Som av formuleringen framgår brukade kronan och räntetagaren dela 
på förmedlingar av detta slag. Men det ville alltså inte innehavarna av löneför-
läningar vara med om. De ville ha ut sitt, även med risk att ifrågavarande hem

man kunde bli öde. 
Man möter också rätt många klagomål över att förläningstagarna burit upp 

mer än de haft rätt till, ibland så att de lagt på nya pålagor. I Saugo socken kla
gar sålunda Wilhelm Königs förläningsbönder över att han tar ut olagliga 
körslor och vill komma under kronan igen. I Sankt Karins socken uppger 
William Spiegels förläningsbönder att han i fem års tid burit upp för mycket 
spannmål och dessutom lagt på en avgift i pengar för att kunna frakta sina ränte
persedlar till Reval.34 Klagomålen gäller också inhemska förläningstagare och 
en av dem, kaptenen Kristoffer Andersson, skulle även ha misshandlat en av 
sina förlänta bönder.35 

Men också oförlänta bönder klagar, över att förläningstagarna söker frita sina 
bönder från olika pålagor, sådana som gäst- och skjutsning, vilka därigenom 
kommer att desto hårdare drabba övriga bönder.36 

I en del fall är det länsmännen som klagar. De hade den otacksamma upp
giften att ordna hästar och förläggning åt resande och åt det krigsfolk som 
passerade genom landet. Här var förläningstagare och donatarier mycket litet 
hjälpsamma och gjorde ibland våldsamt motstånd. Värst var som vanligt 
Gertrud von Ungern och Joakim Berendes, vilkas tjänstefolk hade svårt miss
handlat länsmannen i Borgå socken och hans dräng. Deras klagomål hade tagits 

33 Vuoden 1616, s 73 ff, 117,137,141 f, 145. 
34 Vuoden 1616, s 36, 57. Jfr även om Henrik von Ungern och Samuel Cobron ibid s 123, 

184. 
35 Vuoden 1616, s 67, 79, 88. 
36 Vuoden 1616, s 43,74. 
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upp av både Arvid Tönnesson och Knut Klasson, som även här blivit bryskt 
avvisade av fru Gertrud. I mannens frånvaro var det vanligen hon som svarade 
för godsen, och hon har tydligen tillåtit sig det mesta i förlitan på kungahusets 
fortvarande tacksamhet.37 

Dessa 1616 års rannsakningar ger en provkarta på alla de komplikationer som 
var förbundna med det dåtida förläningsväsendet i dess funktion som ett av
löningssystem. Som sådant förutsatte det att de anslagna räntorna verkligen gick 
ut eller att, där så inte kunde ske, ersättning ordnades. Men här klickade syste
met, både när det gällde ryttarfriheter och oförmåga att betala skatter. I senare 
fallet fick man vända sig till kronan för att den skulle ta på sig de förmedlingar 
som måste till; förläningstagarna krävde sin ränta fullt ut, även med risk att 
hemmanen kunde bli öde. Men samtidigt iakttar man en strävan från ränteinne
havarnas sida att frita sina bönder från de tyngande gäst- och skjutsnings-
besvären, rimligen i syfte att själva kunna utnyttja deras tjänster. 

I detta sammanhang har vi också att se - och pröva - de många klagomålen 
över att förläningstagarna tar ut mer än de har rätt till, antingen i form av nya 
pålagor eller av sådant som hade bort gå till kronan. Det kan ha varit ett sätt att 
kompensera sig för sviktande förläningsinkomster. Och samtidigt, givetvis, ett 
uttryck för en strävan att så långt möjligt se sig till godo, i och för sig naturlig 
hos de många i sin nya omgivning illa sedda livländama, vilkas etablering i 
Finland till en början kan ha betraktats som tillfällig. 

Som det redan sagts, har man anledning förutsätta att de förhållanden som 
påtalades 1616 har varit för handen även tidigare. Någon systematiskt under
sökning härav har jag inte haft möjlighet att göra, utan får nöja mig med att an
föra ett antal belägg på konflikter av likartat slag som de nyss redovisade. Från 
Karl IX:s tid finns sålunda en rad besvär och klagomål över de tunga gäst- och 
skjutsningsbesvären, både från Finland, där det främst gäller krigsfolkets 
genommarscher, men också från olika svenska härad. Det påtalas då överallt att 
förläningstagarna fritar sina bönder, så att bördan faller desto hårdare på 
övriga.38 I ett fall gäller klagomålen att de många låntagarna tar ut böndernas 
dagsverken, varför de inte kan fullgöra sitt arbete med ett kronans laxfiske.39 

37 Vuoden 1616, s 172 ff. Att denna inställning funnits och bestätt lång tid framåt, t o m 
under reduktionen, framgår av de många kungabrev som utfärdats om släkten Wredes finska 
besittningar. Jfr uppgifter hos Lagus 1860, s 392 ff. 

38 Se t ex Allmogens besvär, Vallentuna omkr 1610, Lyhundra 2/5 1609, Borgå och 
Kymmendegårds län odat Karl IX:s tid, RA. Jag bör tillägga att jag i detta sammanhang inte 
har anledning gå in på besvären som sådana, de alltså som gäller krigsfolkets övervåld, borg
läger m m sådant. 

39 Lagmansdombok för Viborgs län, 17/2 1607, Strödda domböcker och rättegångs
handlingar, Finska domböcker, vol 2, RA. 
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Man finner också klagomål över att livländarna lagt på extra bördor för att 
möjliggöra transport av deras räntepersedlar. I Sankt Karins socken gällde det 
pengar till fartyg och båtsmän och i Viborgs län 1607 deras krav att mot gam
mal sedvana få sin ränta förd till Helsingfors.40 

Från Karls tid har vi också en säreget utformad motsvarighet till vad Wilhelm 
Königs förläningsbönder hemställde om 1616, nämligen att komma under kro
nan igen. 1599 kommer yrkandet från gemene man i hela Österbotten, som vill 
vara fria från "de finska" men också från adeln överhuvud. Eftersom adeln hade 
sin egendom överallt i riket och kronan inte hade annat än "de norrländska fritt" 
begärde man, "att vi ock hädanifrån, som härtill, ifrån adelns landbönder och in
sättningar, måtte privilegierade och frisagda bliva". Man lade dessutom till att 
om någon i fortsättningen förbröt sina gods, borde de återbördas under skatt och 
inte ges eller förlänas åt adeln.41 Bakgrunden är givetvis de genom Klubbe
kriget skärpta motsättningarna mellan bönder och krigsfolk och överhuvud "de 
klädesklädda", och den gemenskap man nu trodde sig finna mellan sig och kro
nan, representerad av den segrande hertig Karl. Som dock snart nog skulle lägga 
nästan hela Finland under räntekrävande herrar och till sist även delar av Öster
botten. 

Till dessa mera sporadiska nedslag av förläningssystemets konsekvenser kan 
läggas de indirekta vittnesbörd, som kommer fram i den långa raden av kunga
brev mot förläningstagarnas sätt att lägga sig till med även sådant som skulle gå 
till kronan. Från senare 1500-talet finns en mängd sådana, där det åter och åter 
inskärpes att förläningen enbart omfattade den årliga räntan, och inte tionden 
eller gärder och hjälper och där missbruken strängeligen förbjudes. Det finns 
också exempel på inskridanden mot förläningstagare, som beskyllts för att ha 
lagt på sina bönder nya pålagor och tagit ut dagsverken och fodring för egna 
behov. Breven gäller både Sverige och Finland 42 Om verklighetsbakgrunden är 
det svårt att uttala sig med någon grad av säkerhet. Man kan dock förmoda att 
det i många av fallen är fråga om något slags kompensation för att förläningarna 
inte avkastade vad de skulle. 

Breven fortsatte under Karl IX:s tid, då saken även togs upp vid ett par riks
dagar. Vid 1600 års riksdag sade sig kungen ha försörjt adeln med land, län och 
underhåll. Men de hade inte låtit nöja sig härmed utan, så snart ständerna bevil-

40 Lagmansdombok för Viborgs län 19/1 1607, Strödda domböcker och rättegångshand
lingar, vol 2, RA. 

41 Allmogens besvär, Österbotten S:t Staffans dag 1599, RA. Jfr Ylikangas 1977, s 16 f. 
42 Jfr härom Nilsson 1947, s 125 ff. Om ett av dessa brev, som gäller ståthållaren Mats 

Larsson Cruus, bör tilläggas att anklagelserna vid en senare rannsakning visade sig ogrun
dade. Jfr BFH 5, s 312 ff, 315 ff. 
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jat en hjälp till rikets behov, lagt beslag på den både av sina egna och sina för-
länta bönder. Vid 1604 års riksdag inledde han en förhandlingsomgång, som 
egentligen syftade till att förmå adeln åta sig mera rusttjänst, med att tala om 
dess bristande trohet och tjänst och dess övergrepp när den trots alla hans brev 
tog ut mer än den skulle av sina förläningar. I riksdagsbeslutet lät han sedan 
foga in en punkt med stränga förbud för förläningstagarna att uppbära tionde, 
gärder och ovissa persedlar eller att till sin egen fördel söka frita sina förlänta 
bönder från skjutsfärder och andra förslor.43 Klagomålen häröver fortsatte och 
återkom ännu i det brev som ståthållaren Nils Kijl och kamreraren Johan Ottes-
son satte upp i Åbo 17/5 1611. Kungen fick här veta att Finland var allt förlänt 
och att förläningstagarna innehöll tionde, skjutsfärdspengar och ovissa persedlar 
och försvarade sina bönder för skjutsfärder.44 Hela denna rad klagomål och 
påbud skall sammanställas med de motsvarande uttalanden som möter vid 1616 
års rannsakningar och är liksom dessa en indikator på förläningssystemets 
ofullkommenhet. 

I samma riktning pekar adelns reaktion på Karls många försök att förmå den 
att acceptera hans skärpta rusttjänstkrav. Vid 1604 års riksdag fick den i kung
ens nyssnämnda inlaga höra att den ständigt klagade över sitt ringa underhåll, 
jämfört med sina förfaders stora inkomster av land, slott och län. Men den 
visade ringa trohet och tog ut mer än den skulle av sina förläningar. Han var 
dock beredd att ge den ytterligare förläningar mot en rusttjänst varom den borde 
komma överens med honom. Adeln svarade rätt avvisande att den inte visste om 
något tal om förfädrens stora inkomster. Riktigt var emellertid att en del hade 
mindre underhåll än de borde. Härom borde rannsakas liksom om möjliga 
överträdelser. Man avböjde emellertid kungens erbjudande om nya förläningar 
på särskilda rusttjänstvillkor och framhöll att man redan hade beviljat en ansen
lig hjälp till krigets fortsättande. Vid bevillningsförhandlingarna hade nämligen 
ständerna förmåtts bevilja dryga månadspengar i tre år framåt och adeln då fått 
åta sig sådana för sina bönders del. Den hade också själv måst bevilja en rust-
tjänstavlösning, som för förläningama pressades upp till 48 daler om året av 100 
dalers förläningsränta. Men adeln satte som villkor att persedelvärderingen blev 
dräglig och att man vid beräkningen skulle undanta ödehemman och krigs
folkets hemman 45 

43 Kungens framställning till ständerna 27/2 1600, hans betänkande av 4/3 1604 till adeln, 
Riksdagsacta 1600 och 1604, RA. 1604 års riksdagsbeslut, Stiernman 1, s 558. 

44 Skrivelser till Karl IX, RA. 
45 Kungens skrivelse av 4/3 1604, adelns svar av 7/3. För bevillningen särskilt kungens 

skrivelse 26/2 och 28/2 och adelns svar 27/2 och 3/3 1604, Riksdagsacta, RA. 
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Det sistnämnda kravet illustrerar just det som kom fram i samband med 1616 
års rannsakningar, nämligen att förläningsräntorna kunde urholkas som följd av 
ödeläggelse och upprättande av krigsfolkshemman med de friheter dessa hade. 
Vilket alltså adeln var fullt medveten om, liksom om konsekvenserna av att 
lägga en sådan ränta till grund för rusttjänstberäkning. Och den var lika litet 
som rådet intresserad av att få nya förläningar på kungens rusttjänstvillkor. Men 
så har krigsbefälet inte kunnat se saken. Man har, som det framhållits i före
gående kapitel, måst ta kungens villkor om man ville få de förläningar som trots 
allt var den säkraste formen för lön.46 Och en form som, bör det tilläggas, gav 
möjlighet att kompensera sig både för sviktande ränteunderlag och för lönens 
otillräcklighet i övrigt. 

Så torde man också kunna tolka den långa raden av förbud och anklagelser rö
rande förläningstagarnas ränteuppbörd. Man kan inte alltid ta brevens sakpåstå
enden för gott; de kan ingå i situationer då fogdar eller kronan själv haft intresse 
av att framställa saken på detta sätt. Men förläningsformen gav genom rätten till 
egen uppbörd en möjlighet för de militära förläningstagarna att själva reglera 
sin lönesituation. I situationer där övriga delar av lönen blev endast bristfälligt 
utbetalade, låg det nära till hands att ta ut mer än man hade rätt till av bönderna. 
Av allt att döma är det här vi har att se bakgrunden till de konflikter som be
handlats i det föregående. 

Materialet för den undersökning som har gjorts är i vissa delar begränsat. Men 
det är ändå möjligt att dra slutsatser om konsekvenserna av den utveckling som 
i allt större utsträckning gett krigsbefälet "indelta" löner och boställen. Till lö
nerna var ofta knutna frälsedonationer, som även de förankrade befälet i det 
agrara samfundet. För det inhemska befälet kan detta inte ha inneburit någon 
nämnvärd omställning; det bör redan tidigare ha varit förtroget med det sven
ska kamerala systemet. För de utländska officerarna var läget ett annat; de blev 
med sina familjer placerade ut på den svenska eller finska landsbygden och fick 
börja hantera naturaräntor och böndernas hävdvunna rättigheter. Oftast var det 
hustrurna som då fick träda in, och hur det kunde gå till visar fallet Gertrud von 
Ungern, förmodligen dock ett extremt sådant. 

Allmänt sett ligger det nära till hands att jämföra med det karolinska indel
ningsverket. Detta var som redan sagts både i fråga om systemets reglering och 
tillförda resurser långt mera utvecklat än den äldre Vasatidens indelning. För of
ficerarnas del var det såtillvida enklare, som det helt vilade på boställena och till 
dem fast knutna hemmansräntor och inkomster i annan form. Dessa resurser 

46 För detta se ovan s 117 samt Nilsson 1964, s 50 ff. 
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hade skapats genom reduktionen, som ställde ett mycket stort antal säterier och 
vanliga hemman till förfogande. Det betydde att boställsfrågan utan vidare 
kunde lösas och att de tillagda hemmanen fanns disponibla. Allt detta togs från 
adeln och kom också tillbaka till adeln i den mån den gjorde tjänst som office
rare. Helt saknades inte konflikter med bönderna, men de gällde räntebetalning
amas former, inte deras omfattning. 

Med detta är också - indirekt - sagt vad som utgjorde den äldre Vasatidens 
särmärke i fråga om indelta löner. Till någon del kunde man också då, främst 
under Karl IX:s tid, för boställen disponera indragna adelsgods. Men de flesta 
boställena måste ordnas på annat sätt, i former som ofta gick ut över de bönder 
som brukade gårdarna i fråga. Och de förläningar som småningom kom att ut
göra huvuddelen av den anslagna lönen, var inte knutna till tjänsten utan till 
personen och inte heller i övrigt fasta på samma sätt som i det senare indel
ningsverket, inte heller så som i detta säkrade vad beträffar den faktiska utbetal-
baiheten. Vilket också gav förläningstagarna både anledning och möjlighet att 
se sig till godo genom att ta ut mer av bönderna än de hade rätt till. Något som i 
sin tur skapade konflikter både i förhållande till dem och till kronan, vars egen 
uppbörd då kunde bli lidande. 

Krigsbefälets agrara etablering har alltså på skilda sätt kommit att gå ut över 
bönders rättigheter och inkomster. Men det är samtidigt påfallande i hur hög 
grad man ändå sökte att i vaije fall formellt ta dessa tillvara, både för kronobön
ders och i än högre grad för skattebönders del. I fråga om dessa senare har man i 
det längsta förutsatt deras medgivande, innan man förfogade över hemmanen 
och inte bara över räntorna. Bönderna själva synes ha varit väl medvetna om 
sina rättigheter och har inte dragit sig för att klaga inför övertieten, helst hos 
kungen. Gällde det åtgärder från utländska befälhavares sida, har de tydligen 
kunnat räkna med stöd från inhemska rättsinstanser, inte bara från lagmän och 
häradshövdingar utan också från den av bönder rekryterade häradsnämnden. 

En sak till bör framhävas. Den tid som behandlats är en tid av sällan fullt be
talda löner, där ur befälets synvinkel förläningssystemet trots sina bristfäl-
ligheter ändå gav någon möjlighet att ta ut det man skulle ha. Såtillvida var offi
cerarna bättre ställda eller i varje fall mera säkrade under det senare indel
ningsverkets tid. Men de saknade då den förmån som det äldre systemet gav, 
den att vid sidan av lön kunna räkna med gods, givna i den evärdliga frälse
donationens form. 
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XI. Den svenska modellen 

Vad är det för Sverige karakteristiska i den utveckling som behandlats i det 
föregående? Hur förhåller sig den äldre Vasatidens krigsbefäl till sina 
motsvarigheter i det övriga Europa? 

Om den armé, där krigsbefälet ingår, finns som det framgått en sedan länge 
stadgad uppfattning, nämligen att den skulle vara nära nog unik i den tidens Eu
ropa.1 I generalstabsverket "Sveriges krig 1611-1632" uttrycks det så att Sverige 
"blev det första land i Europa under nya tiden, vilket grundade sitt försvar på 
allmän värnplikt och samtidigt ägde en armé redan i fred". Bakom verket stod 
tidens ledande krigshistoriker, bland vilka Bertil C: son Barkman och Gustaf 
Petri redovisat sina forskningar i ett flertal undersökningar. På dem bygger 
Michael Roberts i sin "Gustavus Adolphus", där han tecknar den svenska och 
internationella bakgrunden till Gustav II Adolfs militära reformarbete. Det är 
främst genom honom som synsättet förts över i internationell litteratur. 

Karakteristiken av den svenska armén tar framför allt sikte på fotfolket och 
det sätt på vilket det togs ut, nämligen genom tvångsrekrytering och ut
skrivningar från allmogen, vid vilka man kunde åberopa landslagens stadganden 
om uppbåd till gränsens försvar. Rytteriet erhölls däremot på frivillig väg 
genom besoldning eller ställdes upp i vederlag för frälsefrihet och förläningar. 

Sitt huvudintresse ägnade emellertid de nyssnämnda krigshistorikerna försö
ken att taktiskt och vapenmässigt utveckla den nya armén. Det gällde då främst 
1500-talets viktigaste vapenslag, infanteriet, där man med stark inlevelse analy
serade Erik XIV:s försök att skapa ett slagkraftigt svenskt fotfolk, som kunde 
sättas i strid på öppna fältet. Man konstaterade med beklagande att re
formarbetet fick avstanna under Johan Hl och att det, när det återupptogs under 
Karl IX, inte blev särskilt framgångsrikt. 

I denna bedömning har man uppenbart haft siktet på Gustav Adolfs konti
nentala fälttåg, som flertalet krigshistoriker sysslade med i sin egen forskning. 
Men det var inte det slags krig som den svenska 1500-talsstaten förde, utan 
gränskrig med Danmark och Ryssland och Polen, krig där man kunde utnyttja 
gränstrakternas terräng och i öster tom genomföra operationer på öppna fältet. 
De svårigheter man här mötte berodde inte på att man ställdes inför något över
lägset infanteri utan på att man i periodens slutskede mot sig hade det polska 
kavalleriet, som till skillnad mot vad som i Västeuropa var vanligt hade bevarat 

1 För det närmast följande se kapitel I. 
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lansen som huvudvapen och även i övrigt med uppenbar framgång använde en 
äldre tids kavalleritaktik. Det var också rytteriet man då satsade på i Sverige. 

Även i ett annat hänseende finns det anledning ifrågasätta de bedömningar 
som gjorts. Den äldre generationen krigshistoriker var alla militärer och hade 
som sådana en benägenhet att betrakta det uttagna manskapet som enrollerade 
soldater av vilka man kunde kräva utbildning och full tjänst. Men ur allmogens 
och de utskrivnas synvinkel var det inte alldeles så. Från Gustav Vasas senare år 
och framåt hade man tagit ut fotfolk genom något slags kvotering från bönderna 
under åberopande av landslagens uppbådsregler. Men dessa gällde endast för 
begränsad tid och till gränsens försvar. Huvuddelen av de uttagna blev icke 
desto mindre registrerade i fänikor och var därmed - som kronan såg det - knek
tar i tjänst. 

Det är under dessa omständigheter närmast överraskande att Erik år efter år 
lyckades driva sitt nyuttagna manskap ner i tåg mot Danmark. Men det danska 
kriget lät sig trots allt framställa som ett krig till gränsens försvar. Johan hade en 
svårare uppgift, när han efter ryska krigets början sökte få svenska förband över 
till ryska fronten. Han gick också till en böljan försiktigt fram och lyckades 
småningom genomföra sådana truppöverföringar. Då, men också först då, kan 
vi räkna med att det utskrivna manskapet bibringats en insikt om krigstjänstens 
numera definitiva karaktär, ett för mitt sätt att se väsentligt steg i den äldre 
svenska arméns utveckling. 

Ännu under Karl IX:s tid framträdde dock myteritendenser bland de svenska 
trupperna vid ryska gränsen, där man protesterade mot att behöva föra krig i 
främmande land. Uppbådets regler var alltså fortfarande levande. Men så hade 
också kungen hänsynslöst utnyttjat samtliga truppanskaffningsformer, även 
uppbådet som han mot alla regler låtit registrera och föra över till fronten. 

Man måste ha hela denna process i minne, när man bedömer de svenska re-
genternas sätt att använda sina utskrivna knektar. De hade funnit på en effektiv 
och billig metod att skaffa manskap, men det krävdes en viss tid innan de härav 
drabbade insett att de i fortsättningen var soldater i fast tjänst. Det manskap man 
fick fram på detta sätt var ännu inte likvärdigt med kontinentala yrkestrupper. 
Men fick de strida på sina villkor och i sin terräng, kunde de hålla stånd även 
mot de tyska trupper som Danmark brukade värva för dyra pengar och sätta in i 
krigen mot Sverige, trupper som man endast under begränsad tid hade råd att 
hålla i fält. 

Det är en så beskaffad armé som skall jämföras med sina motsvarigheter ute i 
Eruopa. Dessa skulle, enligt vad som brukar sägas, ha varit värvade, inte na
tionella och först sent stående. Karakteristiken bör något modifieras i anslutning 
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till den litteratur som använts i det föregående. Det fanns även i samtiden na
tionellt värvade arméer och en del av dem var stående. Alla torde de yrkes
mässigt sett ha befunnit sig på en högre nivå än den svenska och i större ut
sträckning fått den träning som krigen gav. Men även till den svenska armén 
hade man i ökande utsträckning fogat utländska värvade förband och utländskt 
befäl. Vilket också drog med sig de nackdelar som alltid var förbundna med 
värvade trupper, risken att de vid bristande lönebetalning vägrade agera. 

Det finns även en annan jämförelse att göra, nämligen med de truppförband 
som i några länder organiserades på det gamla bondeuppbådets grund. Denna 
"militia" användes i regel endast för begränsade uppgifter och med undantag för 
England inte gärna i operationer på egen hand. Det svenska fotfolket stod, som 
det framgått, på samma grund. Men dess huvuddel hade som utskrivet manskap 
en mera permanent karaktär och hade förhållandevis tidigt utvecklats till en 
reguljär och militärt användbar trupp. 

Det är mot denna bakgrund vi har att se det krigsbefäl, inhemskt och utländskt, 
som under perioden gjorde tjänst i den svenska krigsmakten.2 Det har ur skilda 
synpunkter behandlats i det föregående och i Artéus redan utkomna arbete. Åt
skilligt av det han tar upp har relevans även för min framställning. Det gäller 
främst frågorna om krigsbefälets ställning till ståndssamhället och om adelns 
förhållande till krigsmakten, också den nyss diskuterade frågan om den svenska 
krigsmaktens militära status, vilket i befälets fall blir en fråga om graden av 
dess professionalitet. 

Låt oss först se på storleksordningen, dvs antalet befälhavare i armén och 
flottan. De siffror jag har utnyttjat i det föregående har tagits fram av Artéus och 
avser enbart högre officerare jämte ryttmästare och hövitsmän. De redovisas 
och kommenteras i mitt andra kapitel. Det bör även göras klart att de inte gäller 
befattningar utan de individer som registrerats under respektive perioder. 

En viktig grupp är det inhemska ofrälse befälet, som helt dominerar bland 
hövitsmännen i armén och flottan. Uppgifterna innefattar inte lägre befäl men 
Artéus har sökt beräkna även deras antal, varigenom vi vid periodens slut skulle 
kunna räkna med ett ofrälse befäl om 400-500 individer. Gruppen bildar en av 
tidens nya sociala eliter liksom den likaledes nya gruppen av ofrälse tjänstemän, 
sekreterare, kamrerare, fogdar m fl, till antalet inte fullt så många, ungefär 300 
individer. Grupperna är endast obetydligt mindre än den inhemska adeln, som 
vid samma tid skulle ha omfattat högst 550 vuxna män. Liksom adeln var det 
ofrälse befälet främst bosatt på landsbygden. 

2 För det följande se kapitel II och III. 
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Adeln åter dominerar inom det högre befälet och ryttmästarna och är till en 
början förhållandevis talrik även bland hövitsmän och skeppshövitsmän. När 
den sedan relativt sett går ner i antal, sker det samtidigt med att kungarna i 
ökande grad börjar använda utländskt befäl. Under Karl IX:s tid är detta inom 
både armén och flottan tom talrikare än den inhemska adeln. Omsättningen av 
det utländska befälet var dock större än av det inhemska, varför siffrorna inte är 
helt jämförbara. Socialt räknades de utländska officerarna till adeln, vilket blev 
av betydelse när de tilldelades gods, som då kunde innehas på frälsevillkor. 
Tillsammans var dessa båda grupper större än det ofrälse befälet. 

Artéus tolkar den inhemska adelns förhållandevis låga representation bland 
befalstjänstema som ett uttryck för att den inte varit intresserad av annat än hög
re befattningar och ryttmästartjänster, där den emellertid mött konkurrens från 
den utländska "expertisen". Däremot skulle den inte ha visat något intresse för 
att utveckla det inhemska fotfolket till europeisk standard. Men det hade, som 
det torde ha framgått, inte monarkerna heller, bortsett från Erik XIV, under vars 
tid vi också finner ett större antal adelsmän som hövitsmän vid fotfolket. Senare 
gäller satsningen i stället rytteriet, som var det för adeln naturliga vapenslaget 
och även drog till sig huvuddelen av det utländska befälet. 

Dessutom, och viktigare, adelns intresse för krigstjänst kan inte mätas enbart i 
högre befälstjänster. Liksom för fotfolket måste vi också räkna in de lägre tjäns
terna, som inom rytteriet i huvudsak innehades av adel, inhemsk eller utländsk 
sådan. Vartill kommer det förhållandet att adeln hade att göra rusttjänst till häst 
och inte sällan gjorde så personligen, ibland tillsammans med de ytterligare 
ryttare vederbörande hade att ställa upp. Andra adelsmän gjorde tjänst som be-
soldningsryttare och kunde även då rida tillsammans med sina svenner. Så 
gjorde också många inom den invandrade krigaradeln, främst livländare och 
bojarer, vilka likaledes ställde upp med egna ryttare för sina förläningar. 
Tillämpas detta vidare befälsbegrepp får vi ett långt större antal adelsmän tjänst
görande i olika grader inom rytteriet. Vilket inte bara beror på kronans krav på 
ryttartjänst utan i väl så hög grad på adelns behov av inkomster utöver dem som 
godsen kunde ge, inkomster som ofta utgick i form av rusttjänstpliktiga för
läningar. 

Vad sedan det utländska befälet beträffar, erinrar jag om att åtskilliga utländs
ka officerare kom att stanna i landet och där fick gods och förläningar, ofta i 
avräkning på lön. De blir än fler om man även räknar in de nyssnämnda liv
ländare och bojarer, som utan att ha någon formell befålsgrad gjorde ryttartjänst 
tillsammans med sina män. Av dem som i Artéus förteckningar redovisas som 
utländskt befäl utgör livländama den största gruppen, och de kom som han 
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påpekar att föra befäl även över inhemska förband. Gränsen mellan inhemskt 
och utländskt befäl blir då något oskarp och i varje fall inte lika klar som den 
mellan tillfälligt tjänstgörande utlänningar å ena sidan och i Sverige och Finland 
bosatta utländska officerare å den andra. 

Det ligger i detta sammanhang nära till hands att ta upp även en annan av de 
frågor som Artéus framställning aktualiserar, nämligen den om krigsbefälets 
professionalitet. Efter hans ingående prövning framstår det inhemska befälet 
som till största delen "nästintill professionellt"; svagheterna skulle främst gälla 
träning och militär utbildning och särskilt framträda hos de högre befälhavarna, 
som långtifrån alla passerat lägre grader och i regel inte heller tycks ha bedrivit 
teoretiska studier. Detta till skillnad från tidens många utländska officerare, som 
Artéus tillmäter en högre grad av professionalitet och ibland betecknar som den 
"importerade professionaliteten". Dessa senare utsagor torde dock böra justeras 
mot bakgrunden av det nyss sagda. 

Som det framgått, fanns det för adeln en ytterligare utbildningsväg i form av 
adlig rusttjänst eller tjänst i besoldningsfanoma, i båda fallen en tjänst som 
kunde fullgöras tillsammans med egna svenner. Allmänt gällde dessutom att 
adeln skulle vara förtrogen med ridderliga övningar och med krigskonsten, 
färdigheter som för högadelns del övades och prövades vid tjänst i de furstliga 
hoven eller utomlands. En på detta sätt skolad högadelsman har kunnat gå direkt 
över till de högre befälstjänsterna utan att ha passerat lägre grader. 

För en del av det adliga befälet torde det snarast förhålla sig tvärtom, dvs man 
har anledning ifrågasätta dess högre professionalitet. Detta nämligen för den allt 
större grupp livländare och bojarer som gått i svensk tjänst, en del av dem av 
politiska skäl sammanhängande med förändringar i deras hemländer. Det är inte 
utan vidare givet att dessa invandrare skall tillmätas en högre militär kapacitet 
än sina svenska ståndsbröder. Inte heller givet att det är av rent militära orsaker 
som Karl DC i så hög grad utnyttjar utländskt befäl i sin krigsmakt. Som min 
föregående framställning torde ha visat, kan det lika väl ha varit av politiska 
skäl, betingade av hans misstro till den inhemska adeln, som han aldrig helt 
tycks ha litat på. 

Med dessa påpekanden har jag inte velat ifrågasätta Artéus bedömning i stort 
av det svenska krigsbefälets professionalitet. Det kan ju inte gärna ha befunnit 
sig på en nivå långt över den krigsmakt som det skulle leda. Men några av 
komplikationerna torde ha undanröjts, de som onekligen är förbundna med be
dömningen. När svenska aristokrater kunde ta på sig höga militära befäl, hade 
de bakom sig en utbildning vid sidan av den reguljärt militära, en utbildning 
som i sin ideala form modelleras i Per Brahes Oeconomia. Och de behöver i och 
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för sig inte stå på en lägre nivå militärt sett än det utländska befälet. Långtifrån 
alla utlänningar var militära experter av samma slag som officerarna i de euro
peiska yrkesarméerna, och de som var det har tydligen inte kunnat göra sin 
överlägsenhet gällande. I motsatt fall blir det svårt att förklara att Karl IX, som 
mer än någon av sina företrädare använde utländsk expertis och utländska trup
per, ändå hade så ringa framgång under sina många livländska fälttåg. 

Vid dessa har han i hög grad använt och förbrukat rytteri, ett rytteri att ställa 
upp mot det fruktade polska kavalleriet. Det är det som förklarar det till synes 
paradoxala att han trots sin misstro mot den inhemska adeln ändå ständigt sökte 
få ut så mycket rusttjänst som möjligt av den. Både av dem som var befälhavare 
och dessutom skulle ställa upp ryttare och av dem som hade att göra adlig rust
tjänst och även tjänst för sina förläningar. 

Jag är därmed över på den politiska aspekten, dvs det sätt på vilket krigsbefälet 
dragits in i det inrepolitiska maktspelet under den tid som behandlats.3 De for
mer i vilka så sker är till vissa delar anmärkningsvärda. Jag avser då inte det 
närmast självklara att befälet och krigsmakten engageras militärt, så som skedde 
under upproret mot Erik XIV och under den senare konflikten mellan Sigis
mund och hertig Karl. Utan det förhållandet att krigsbefälet som en korporation 
för sig fogas in i politiska och judiciella organ och då också får möjlighet att be
vaka sina och krigsmaktens intressen. 

Första gången som krigsmakten på detta sätt kommer in i offentliga samman
hang är när Erik XIV under hertigarnas uppror 1568 lät ett ständermöte utfärda 
brev till deras läger och i både ständerformel och adressmening nämner ryttare 
och landsknektar för sig. Men det gäller det meniga krigsfolket, inte befälet. 
Under Johan HI:s tid har adligt befäl kunnat delta i ständermötena, men det är 
endast i skriftväxlingen kring 1587 års riksdag som befälet namnes särskilt, då 
vid ryttarfanorna. Däremot har riksrådet under samma tid vid ett par tillfällen 
sökt dra in det i inrepolitiska uppgörelser. 1585 föreslog det att man skulle kalla 
in en ständerdomstol för att slita tvisten mellan Johan och hertig Karl och ville 
till denna även kalla ryttmästare och hövitsmän jämte deras fänrikar och fyra 
ryttare och knektar från vaije fana och fänika. Domstolen kom dock aldrig att 
sammanträda. Senare sökte de närvarande rådsherrarna kontakt med krigs
befälet under de ömtåliga förhandlingarna med kungen vid mötet i Reval 1589 
och kunde då också stödja sig på en särskild skrivelse från detta. 

Krigsbefälets egentligt politiska period böljar dock först under 1590-talet i 
samband med tvisten mellan Sigismund och hertig Karl. Alltifrån 1594 har det 

3 För det följande se kapitel IV och V. 
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kallats till riksdagar och möten som en grupp för sig, och under åren 1595-1598 
har även representanter för det meniga krigsfolket kommit med. Man har ansett 
att detta riksdagsbefäl skulle ha bestått av det ofrälse befälet, men Artéus påpe
kar att man som regel kallat ryttmästare och hövitsmän jämte några av deras 
befäl, vilket innebär att även frälsemän är med; rytteriets befäl var oftast av 
adlig börd. Det skulle alltså vara en på detta sätt sammansatt grupp som vid 
riksdagarna bildat korporationen krigsbefäl. 

Av materialet att döma framträder den dock inte som sådan. När vi i inlagor 
och beslut kan skilja ut ett krigsbefäl, visar det sig bestå av det ofrälse befälet 
enbart; de adliga officerarna går in bland adeln. Förmodligen är det denna riks
dagsgruppens ofrälse karaktär som fått bestämma krigsbefälets plats i riks
dagsakternas ståndsformler. Till en böljan kommer det nedom borgerskapet, 
efter 1595 visserligen före detta men efter prästerskapet. Endast så har man tyd
ligen kunnat lösa den svårighet, som långt fram i tiden visade sig förbunden 
med försöken att etablera krigsbefälet som ett eget stånd, svårigheten att av
gränsa det mot adeln. Vilket också innebär att i riksdagssammanhang ståndstill
hörigheten tar över den som krigstjänsten konstituerar. 

Socialt sett har således det ofrälse befälet inte haft någon mera framskjuten 
plats, inte ens under Karl IX:s tid, trots att han mer än någon annan utnyttjat 
dess tjänster i sin kamp för att nå makten i riket. I de många propagandamötena 
under 1590-talet är det ständigt med som deltagare och utställare av skrivelser. 
När hertig Karl i slutomgången fick grepp även över götalandskapen, berodde 
det inte minst på det ofrälse befälets stöd. Det var med dess hjälp han lyckades 
bryta igenom den här länge kvardröjande landskapspartikularismen; man bruka
de annars gärna följa sina högadliga lagmän och ståthållare. 

En liknande roll spelade det vid denna tid särskilt talrika utländska befälet. 
Det var en grupp som i högre grad än den inhemska adeln hade Karl IX:s tillit, 
och han gynnade den på flera sätt, även med gods och förläningar; jag åter
kommer till det. Han gjorde också, betecknande nog, försök att foga in sina liv-
ländska förtroendemän i det nya riksråd, som organiserades 1602. Men här satte 
sig ständerna till motvärn; man var under Karls tid misstrogen mot utlänningar i 
allmänhet och livländare i synnerhet. 

Den inhemska adeln däremot har så länge som möjligt undvikit att ta ställ
ning, och när den slutligen tvangs att så göra finner vi många av dess medlem
mar på Sigismunds sida, däribland flera av befälet vid rytteriet. Inte minst gäller 
detta Finland, där Sigismunds ståthållare Klas Fleming kunde hävda sin auk
toritet med stöd av huvuddelen av adeln, som där mer än i Sverige var militärt 
engagerad och därför också behärskade krigsmakten. 
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I alla dessa uppgörelser och därmed sammanhängande beroendeförhållanden 
ingår ett feodalt element, som enklast kan beskrivas som ett slags refeodalise-
ring, där huvudvikten lägges vid det personliga trohetsförhållande, som etable
ras genom avtal mellan monarken och hans män, avtal nödvändiggjorda av 
tidens många maktskiften. Det är också dessa som förklarar den ökande vikt 
som man under perioden fäst vid de trohetseder som adel och krigsbefäl fick 
avlägga. Likaså de många bindande utfästelser som Karl IX krävde av sina tidi
gare motståndare för att ta dem i sin nåd och tjänst, utfästelser som vid framtida 
misstankar omedelbart vändes mot vederbörande. Trohetsformlerna blir nu 
utvidgade och specificerade i enlighet med den aktuella situationens krav, bl a 
så att trohetsförpliktelsen gäller även kungens gemål och livsarvingar. Även 
godsöverlåtelserna antar samma karaktär; de sker i den nya feodala godsdona
tionens form, en form som är särskilt vanlig för just krigsbefälet. 

Under denna tid av inre motsättningar har krigsbefälet även dragits in i judi-
ciella avgöranden. Det hade naturligt nog sedan gammalt deltagit i de krigs- och 
borgrätter som fungerade i militära mål. Under Johan III:s tid har det också in
gått i den rätt som dömde på Stockholms rådstuga och som förutom borg
mästare och råd även brukade innefatta ståthållaren och andra ämbetsmän på 
slottet. Inte sällan har man dessutom kallat befälet vid gårdsfänikan, som också 
deltagit vid en del av de tillfällen när samma rätt, förstärkt med några riksråd 
och adelsmän, dömde konungsdom. I båda fallen sker så utan att målen ifråga 
behöver ha militär anknytning. 

Under striden med Sigismund utnyttjade hertig Karl samma former av dom-
fällande vid sina uppgörelser med kungens anhängare. Krigsbefälet var då van
ligen representerat av gårdsfänikans officerare. Det var också med i de borgrät
ter som anordnades, liksom i det organ som under året 1607 dömde högsta dom 
i Stockholm och Uppsala och betecknats som ett led på vägen till hovrättens in
rättande. Under Karls tid har man även gjort försök att förstärka vanliga härads
rätter med militära bisittare. I de fall som påträffats gäller saken förräderimål, 
dvs ställningstaganden på Sigismunds sida, och bisittarna har varit nämnder av 
ryttare, förmodligen därför att de varit lättare disponibla för en häradsrätt. 
Krigsbefälet har tydligen genomgående ansetts pålitligt ur Karls synpunkt, 
antingen det utgjorts av både frälse och ofrälse, eller - vanligen - av enbart 
ofrälse befäl. 

Krigsbefälet kom likaledes - och talrikt - att delta i de utomordentliga ständer-
domstolar, som vid riksdagarna och mötena 1600, 1605 och 1606 satt till doms 
över Karls motståndare. Rådet hade, som nyss framgått, en gång självt förordat 
krigsbefälets deltagande i en sådan domstol, då för att slita tvisten mellan 
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Johan Hl och hertig Karl. Nu blev det i stället Karl som med befälets hjälp 
kunde göra upp med sina motståndare inom rådsaristokratin. 

Detta är på sitt sätt symptomatiskt för hela det skeende, då krigsbefälet allt 
mer dras in i det inrepolitiska maktspelet och samtidigt fogas in i politiska och 
judiciella organ. Det har hela tiden gällt konflikterna mellan kung och arv
furstar, konflikter där rådsaristokratin kom att bli tredje part. Alla har de då vid 
skilda tillfällen känt behovet av stöd från den nya samhällsgrupp som krigs
befälet utgjorde, desto mer som befälet kunde förmodas kontrollera krigsmak
ten. Det principiellt viktiga ligger i strävandena att på så sätt korporativt 
förstärka ständerrepresentationen, en strävan som tydligast - och även i andra 
hänseenden - kommer fram i rådets märkliga förslag till ständerdomstol från 
1585. 

I praktiken tog dock ståndssamhället över vid riksdagarna, där det adliga be
fälet kom att hänföras till sitt eget stånd. Det ofrälse befälet stod då kvar som en 
särskild grupp och har tydligen haft sin egentliga betydelse i aktionerna vid 
sidan av riksdagarna. Liksom i de judiciella sammanhang, där särskilt Karl IX 
visade sig angelägen om dess medverkan. 

Vad har krigsbefälet vunnit för egen del? Vid riksdagarna kom det inte myc
ket ut av de upprepade försöken att få resterande löner och andra fordringar be
talda. Några gånger har kraven med rådets hjälp lyfts upp på högsta nivå, så 
som fallet var i rådets och ständemas framställningar härom 1594. Men svaret 
blev då som eljest rätt intetsägande. Vilket inte hindrar att regenterna i praktiken 
måst finna utvägar att tillgodose krigsbefäl och trupper; jag återkommer till 
detta. 

Vid ett tillfälle - inför Karl IX:s kröning - gjorde krigsbefälet dessutom en 
framställning om att få privilegier "som andra stånd". Den härrör enligt min 
mening från det ofrälse befälet enbart, som bl a begär att ofrälse befälhavare 
skulle få behålla de gods som frälse som de förvärvat genom adliga giften. 
Även i övrigt gläntar man på dörren till mera generella frälseprivilegier. Kung
en lät då sätta upp ett privilegiebrev, som liksom andra vid denna riksdag för
blev outfärdat. Han gav där allmänna löften om underhåll och understöd i fred 
som krig men lovade i frälsefrågan endast att den som förhöll sig väl mot fien
den skulle kunna benådas med adligt stånd och få gods och gårdar att uppehålla 
detta med. Vilket innebär att han sin vana trogen undvek generella utfästelser 
och i stället gjorde frälserätten beroende av tjänst och trohet i det enskilda fallet. 

Den på detta sätt avfärdade frågan är i själva verket central för krigsbefälets 
ställning som särskild korporation. Utan några egna privilegier och hänvisat till 
adlande i enskilda fall måste det undan för undan komma att mista sina främsta 
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medlemmar. För 1600-talets del karakteriserar Ahnlund krigsbefälet som riks
dagsstånd som "ett slags obestämd övergångsform" och som ett allt mer bety
delselöst bihang till adeln.4 Men då hade också den ursprungliga grunden för 
dess politiska betydelse fallit bort, i och med att den inrepolitiska striden efter 
hertigdömenas försvinnande ändrat karaktär. I den senare ståndsstriden slöt det 
vid ett tillfälle upp på adelns sida men var i övrigt där inte inblandat. 

Ett område återstår, och ett väsentligt sådant, om man skall klarlägga det svens
ka systemets egenart.5 Det gäller de avlöningsformer som utvecklades under 
senare 1500-talet och ledde fram till vad man brukar kalla det äldre indel
ningsverket. Det är som så mycket annat inom det militära systemet bäst känt 
för manskapets del, som under denna tid tilldelas hemmansräntor jämte spann
mål och andra persedlar och får boställen inom eller på de hemman som kom i 
fråga. Sak samma gäller befälet vars förhållanden undersökts i det föregående. 
Även officerarna har vid sidan av penninglöner böljat få hemmansräntor och 
persedlar i förläning och fått det i allt större utsträckning. De har också tilldelats 
lagmans- och häradshövdingeförläningar. I nära samband härmed står ytter
ligare något, nämligen de godsdonationer som kommit åtskilliga officerare till 
del som belöning för gjorda eller väntade tjänster eller ibland i avvaktan på att 
lönefordringar skulle kunna tillgodoses. 

Att detta sätt att avlöna med hemmansräntor är något för Sverige speciellt, 
framgår redan av den litteratur som behandlar tidens militärväsen och för Sveri
ges del nästan alltid lyfter fram det senare 1600-talets indelningsverk, ibland 
t o m så att det får stå även för den föregående tidens underhålls- och trupp-
anskaffningssystem.6 Michael Roberts utgår däremot från Gustav II Adolfs tid, 
när han framhäver det finansieringssätt som vuxit fram, nämligen "to pay the 
army directly out of the land-revenues". Om officerarna säges att de "were 
usually given a farm free of tax, in addition to their wages".7 Tilläggas bör att 
det även i officerarnas löner ingick "land-revenues"; det väsentliga här är emel
lertid Roberts markering av sättet att betala med sådana. 

Detta gäller dock endast den inhemska armén. För de värvade trupperna har 
man fått tillämpa de i Europa gängse normerna, om vilka något måste sägas 
som bakgrund till det följande. 

4 Ahnlund 1933, s 523. 
5 För det följande se kapitel VI-XI. 
6 Jfr t ex Geoffrey Parker, som i två nyare arbeten låter det tidiga 1600-talets utskrivningar 

och det senare indelningsverket bilda ett och samma system. Parker 1984,s 193, Parker 1988, 
s 52 f. 

7 Roberts 1958, s 214 ff. Jfr Roberts 1967, s 234. 
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För officerare och manskap har det brukat utgå månadssold i pengar jämte 
olika utrustningspersedlar. Om trupperna inte låg i fält var de ofta gamisonerade 
eller förlagda i kvarter på ett sätt som erinrar om borglägren i Sverige. För 
många officerare fanns också de väl så viktiga inkomstmöjligheter som var för
bundna med värvningar och löneutbetalningar, i de fall nämligen som de själva 
hade dessa om hand.8 Detta vad systemet beträffar, ett system som dock sällan 
fungerade som det skulle, minst av allt vad lönerna beträffar. Vilket drog med 
sig de även i Sverige välkända konsekvenserna i form av myteri och plund
ringar inom de områden där trupperna var förlagda. De tog då med våld vad de 
ansåg vara sin rätt, en om man så vill kompletterande löneform. 

Till detta kommer ytterligare något, den belöning, "récompense", som för
tjänta officerare kunde göra anspråk på och brukade gå ut i form av gods, 
pengar eller dyrbarheter, ibland tillsammans med en titelförläning. Förmåner av 
detta slag var särskilt viktiga när lönerna släpade efter, och de har tydligen ofta 
haft just detta syfte, dvs att hålla sinnena lugna. Gällde det gods, har dessa van
ligen utdelats i de feodala former som var gängse i flertalet länder.9 

Låt oss från denna utgångspunkt återvända till den svenska utvecklingen. 
Under Eriks tid har det ännu funnits möjlighet att - med vissa eftersläpningar -
försörja trupperna med penninglöner och naturaleveranser. Det högre befälet har 
fått förhållandevis stora förläningar liksom rikets högsta adel, förläningar som 
ännu inte direkt bundits till tjänsten. De högre befälhavarna och en del rytt-
mästare och hövitsmän har dessutom tilldelats godsdonationer av den be
löningstyp som nyss karakteriserats. Även andra gåvor har förekommit; Klas 
Kristersson Hom fick sålunda en dyrbar guldkedja, som Erik beslagtagit från 
sin broder Johan men denne sedan krävde tillbaka från Klas Kristerssons änka. 

Så långt har alltså systemet fungerat i någorlunda överensstämmelse med vad 
som var vanligt i Europa, med den skillnaden dock att den svenska arméns löner 
var väsentligt lägre. Från Johan ni:s trontillträde och framåt blir det emellertid 
en förändring på så sätt att det stora flertalet officerare, även de lägre, nu till
delas förläningar i form av hemmansräntor och spannmål. Det markeras ganska 
snart att dessa skall räknas in i lönen, och man börjar småningom redovisa även 
krigsbefälets lagmans- och häradshövdingeförläningar på samma sätt, dvs be
loppen räknas samman med förläningsräntorna. I en del fall är det fråga om 
lönefordringar, som aktualiserats i samband med demobiliseringen efter 
nordiska sjuårskriget och nu tillgodoses med förläningar. Under Karl DC:s tid 

8 Allmänt Elton 1965, s 362 ff, Roberts 1967, s 199 ff, Corvisier 1979, s 41 ff, 71 ff, Hale 
1985, s 109 ff, 232 ff, Paiker 1988, s 61 ff. 

9 För denna "récompense" och dess betydelse under en något senare period se Nordlund 
1971, s 346 med där anförd litteratur. Vidare Hale 1985, s 75 ff. 
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fortsätter utvecklingen i samma banor, och under hans senare år antar krigs
befälets förläningar väldiga proportioner, framför allt i Finland där de tar större 
delen av de disponibla räntorna i anspråk. Kungen böljar nu också stipulera att 
vederbörande inte får begära annan lön än den i breven angivna förläningen. 
Det gäller då fredslöner för ett antal ryttmästare, och situationen var vid denna 
tid sådan att penningmedlen har fått reserveras för de värvade trupperna i Liv
land. Tilläggas bör att det vanligen ingick pengar även i de officerares löner 
som försetts med förläningar, under alla omständigheter i krigslönen, så långt 
den nu kunnat betalas. 

Under denna senare tid, tiden efter 1569, har krigsbefälet liksom tidigare 
också fått frälsedonationer. I Sverige och Finland rör det sig om en del större 
komplex men också om många små om enstaka hemman, i Estland däremot om 
stora gods bestående av huvudgårdar och därunder lydande gårdar med hake-
bönder. Donationerna har samma funktion som förut och har fortfarande främst 
tillfallit krigsbefälet. En del av det högre befälet har nu också fått ett par av de 
friherrskap som utdelades under denna tid. 

Vid periodens slut har alltså krigsbefälet kommit att få en allt större del av 
sina löner och belöningar i form av hemmansräntor och godsinkomster. Varför 
har man i Sverige valt denna metod? Att en förändring måste ske vid Johans 
trontillträde var i och för sig rätt givet; i ett läge där penningresurserna var ut
tömda och nya krav ställdes på kungen och kronan, var det inte gärna möjligt att 
fortsätta med det tidigare finansieringssystemet. Några finansiärer av samma 
dignitet som på kontinenten fanns inte i Sverige, sådana som mot statsinkomster 
som säkerhet var beredda att förskottera de medel som behövdes. Men inkoms
terna fanns och bland dem hemmansräntorna. De var, vill det synas, lättare 
disponibla i Sverige än i andra länder. 

Att så är fallet framgår redan vid en jämförelse med den i det föregående be
handlade utvecklingen i Estland efter den svenska ockupationen på 1560-talet. 
Under både Erik XIV:s och hans efterträdares tid har krigsbefälet här fått stora 
förläningar och donationer. Det har nästan alltid varit fråga om sammanhäng
ande godskomplex, som man tydligen inte ansett sig kunna bryta upp i mindre 
enheter. Som följd härav har man några gånger fått hänvisa flera officerare till 
ett och samma gods för att ta ut sina fordringar ur dess avkastning. 

Det var inte bara i Estland som den agrara strukturen bestämdes av godsen 
och deras underlydande gårdar. Samma förhållande rådde i stort sett i hela Öst
europa med gräns ungefär vid Elbe. Av allt att döma har man inte heller väster 
om denna agrart och förvaltningsmässigt så markanta gräns kunnat utan vidare 
bryta ut enstaka bondgårdar och använda deras skatter och andra prestanda som 
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förläningar och donationer, för att nu använda de svenska termerna. De ingick 
nämligen ofta i större enheter, "Gemeinden", som gemensamt utgjorde pålagor
na i fråga.10 

I Sverige hade man däremot i större delen av riket lagt skatter och besvär 
nästan helt över på de enskilda hemmanen. Det skedde i samband med jorde
böckernas upprättande under Gustav Vasas senare år och måste i hög grad ha 
underlättat alla de dispositioner över enstaka hemman som gjordes under senare 
1500-talet och behandlats i det föregående vad militären beträffar. Det har då 
även kunnat gälla gårdar i en by som i övrigt stått kvar oförändrad. 

Att denna fråga om pålagornas fördelning är central i sammanhanget framgår 
också av de klagomål som senare kommer fram över de många förläningarna, 
klagomål från icke förlänta bönder, enligt vilka bördan nu föll desto hårdare på 
dem. Som det framgått, rör det sig då mestadels om besvär sådana som gäst-
och skjutsning samt dagsverken, från vilka förläningstagama skulle ha fritagit 
sina bönder, tydligen för att själva kunna utnyttja dem. Av de många brev som 
utfärdades härom framgår emellertid att detta varit självtagen rätt; även förlänta 
bönder skulle enligt gällande regler utgöra sådana pålagor. 

Den vad man skulle kunna kalla svenska modellen har alltså sin bakgrund i 
det finansiella nödläget åren omkring 1570, som nära nog omöjliggjorde fort
satta lönebetalningar i pengar. Sin form har den fått till följd av den för Sverige 
säregna agrara och kamerala struktur, som gjorde det möjligt att i stället utnyttja 
hemmansräntor - även av enstaka hemman - som förläningar åt krigsmakten. 
Räntorna och de hemman som utgjorde dem har även kunnat användas som un
derlag för de godsdonationer som ingår i systemet såsom ett slags tilläggsför
mån för många officerare. I båda dessa hänseenden pekar systemet fram mot 
1600-talets stora godsavsöndringar och dess slutliga indelningsverk. Innan jag 
går närmare in på de samband som här föreligger, skall ytterligare några resultat 
av den föregående undersökningen fogas in i "den svenska modellen". 

De gods- och ränteavsöndringar som skett innebar att skattekällor bands för 
krigsmaktens behov, i donationsfallet i princip definitivt. I samtiden var man 
medveten om de nackdelar detta kunde innebära. Framför allt statsfinansiellt, 
där inkomstbortfallet måste kompenseras av extraskatter och av den taxa på för
läningar som ofta togs ut under Johan HI:s tid. Mera konkret klagade man över 
att förläningarna lett till att fästningarna gick miste om de räntor som behövdes 
till deras underhåll, så i Estland under 1580-talet och i Finland under Karl IX:s 
tid. 

10 För die Gemeinde se Wunder 1986, s 33 ff, 80 ff samt Wunder 1987, s 35 ff. 
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Till bilden hör emellertid också de reduktioner som ägde rum. Under Johan 
III:s tid sker en fortgående minskning av det adliga förläningsbeståndet, som 
dock främst gäller det äldre skiktet förläningar utan direkt samband med tjänst. 
Under Karl IX :s tid kommer de stora gods- och förläningsindragningarna från 
Sigismunds anhängare, indragningar som även drabbade de egentliga arvegod
sen. De kom att nästan helt omintetgöra vinsterna av demobiliseringen efter 
ryska kriget, då Sigismund hade utdelat gods och förläningar i främst Finland 
och Estland för att tillgodose krigsbefälets krav. Indragningarna riktade sig i 
Sverige mot rådsaristokratins ledande män och i Finland mot större delen av 
adeln, vilket här var liktydigt med krigsbefälet. 

Indragningarna gav Karl IX nya och stora resurser, som han utnyttjade i den 
aktiva donations- och förläningspolitik han snart nog inledde i syfte att säkra sig 
anhängare och framför allt officerare inom de kretsar som var beredda att sam
arbeta med honom. Många av dem var nya män, däribland åtskilliga utländska 
officerare av främst livländsk härstamning. Andra tillhörde det finska krigs
befälet, som genom att sadla om och lova Karl sin trohet och tjänst fick möjlig
het att få tillbaka sina gods och möjlighet också att få de förläningar och 
donationer som numera var förbundna med befälstjänsterna. 

Indragningarna till trots ledde kungens politik till en faktisk ökning av det to
tala beståndet av förläningar och donationer. Den sammanhänger med krigs
maktens och krigsbefälets starka tillväxt under hans tid. Men också med de yt
terligare krav som då ställdes på alla innehavare av förläningar och gods, näm
ligen att prestera den rusttjänst som nu, under de livländska fälttågen, var i hög 
grad efterfrågad. Officerarna fick tilläggsförläningar för att sätta upp ryttare. 
Också andra, däribland livländare och bojarer, fick förläningar i samma syfte. 
Kraven gällde även frälsegods och donationer. De var betydligt hårdare än vad 
som tidigare gällt och väckte därför starkt motstånd, när Karl förde fram dem 
vid sina privilegieförhandlingar med rådet och adeln. Som rådet formulerade 
saken, ville man hellre lämna igen det man kunde anses ha utöver lönen för de 
tjänster man hade, än att göra rusttjänst på kungens villkor. Någon generell 
uppgörelse härom kom aldrig till stånd, men det stod kungen fritt att tillämpa 
villkoren på de många förläningar och donationer han delade ut.11 Vilket inne
bär att han på detta sätt tog igen något av det som kronan förlorade genom gods-
och ränteavsöndringarna. 

Om en av dessa former, frälsedonationerna, skall ytterligare något sägas. De 
kom, som det framgått, att alltifrån 1500-talets mitt användas som ett sätt att 
belöna och tillgodose krigsbefälet så som var vanligt på många andra håll i Eu-

11 Jfr här förutom det föregående även Nilsson 1947, s 80 ff och Nilsson 1964, s 52 ff. 
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ropa. I Sverige lät sig detta desto lättare göra, som man här kunde avsöndra en
staka hemman och inte behövde tillgripa hela godskomplex. Gällde det skatte
hemman skulle donatarien enligt länge gällande regler först ha förvärvat 
äganderätten av bonden; donationen avsåg i sådana fall enbart frälserätten. 
Donationerna fick många gånger träda i stället för bristfälligt utbetalda löner, 
och användes också för att reglera fordringar. De blev på detta sätt även ett me
del att hålla officerare kvar i tjänst, av betydelse särskilt när det gällde utländska 
officerare med hopade fordringar. 

Också i dessa fall av nådevedermälen har regenterna och kammaren förstått 
att tillvarata kronans intressen. Ibland på gränsen till finurlig småsnålhet, som 
när man under 1580-talet etablerar ryska bojarer i Finland och då låter dem få 
ödehemman för att på dessa grunda sina säterier. Eller när man under både Jo
hans och Sigismunds regeringar låter utländska ryttmästare få sina förpant-
ningar förbättrade till frälsedonationer mot att avstå angivna summor i sina 
lönefordringar. Ett ytterligare exempel ger den förbättring av sin friherrskaps-
donation, som Erik Stenbock fick 1582 mot att avstå från alla krav på ett lån till 
kronan. 

Även på annat sätt har kronan sökt bevaka sina intressen vid de godsöver
låtelser som ägde rum. Ganska snart efter det donerandet böljat komma igång, 
introduceras i Sverige en ny, feodal donationsform, där arvsrätten begränsas till 
bröstarvingar, småningom enbart manliga sådana, och det stadgas om hembud 
till kronan vid försäljning och förpantning. Till detta kommer senare skyldighet 
att söka konfirmation hos varje ny regent. I kungarnas donerande tillämpas 
dessa regler främst för utländska officerare, som därigenom hindrades att föra 
sina gods vidare till utländska arvingar eller köpare. I hertig Karls och Karl IX:s 
donerande dominerar de helt och byggs ut med ytterligare trohetsförpliktelser. 

Regenterna har således genomgående sökt ta kronans intressen till vara, när 
de delat ut förläningar och donationer till krigsbefälet. Befälhavarna har icke 
desto mindre varit påfallande angelägna att få dessa förmåner och ofta själva 
tagit initiativet till överlåtelsen. Gällde det donationer har de ibland tom satsat 
pengar genom att först köpa ifrågavarande hemman av bönderna; en utväg som 
även utländska officerare funnit lämplig. Att så har skett beror givetvis på den 
betydelse som dessa med de militära befattningarna förenade förmåner kunnat 
ha för innehavarna. 

För utländska officerare och ofrälse sådana fanns i regel inte något annat att 
falla tillbaka på. Den inhemska adeln hade sina arvegods, och den hade inte som 
i andra länder problemet med de yngre sönernas försörjning; godsen gick i arv 
till samtliga efterkommande; endast för grev- och friherrskapen gällde primo-
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genitur. Men godsinkomsterna räckte inte långt, om de på detta sätt skulle delas 
på flera arvtagare. Och det fanns för adeln i Sverige inte särskilt många andra 
inkomstkällor sedan kyrkan fallit bort i samband med reformationen. I situatio
ner av bristande lönebetalningar blev det därför av vikt - för samtliga kategorier 
- att få ut så mycket som möjligt i hemmansräntor och dessutom förmåner i 
form av godsdonationer. Också därför att hemmansräntorna räknades av enligt 
den fasta och förhållandevis låga värderingen i kronans räkenskaper. Vartill 
kommer att inkomsterna av förläningar och donationer bars upp av innehavarna 
och därför var säkrade på ett helt annat sätt än de egentliga lönerna. Samt - och 
som en ytterligare förmån - att det som regel gavs möjlighet att inom både förlä
ningar och donationer överta eller upprätta boställen, en i vart fall för utländska 
officerare nödvändig förutsättning för att kunna etablera sig i Sverige. Som liv-
ländarna en gång uttryckte saken inför Karl IX, behövde de gods i landet för att 
där kunna placera hustru och barn medan de själva låg i falt. Med boställen, 
helst i sätesgårdens form, följde också särskilda privilegier och därav följande 
status. 

Svårigheten med den här försökta balansräkningen av nackdelar/fördelar av 
övergången till hemmansräntor som lön och belöning är att alternativet - pen
ninglöner - inte går att fixera. Officerarna har i varje fall inte vågat räkna med 
fullt betalda sådana utan fördragit få de hemmansräntor som erbjöds. De måste 
ha gjort det i medvetande om de ytterligare krav som i varje fall under Karl IX:s 
tid ställdes på alla innehavare av gods och förläningar, krav som kom den 
oberoende adeln att ställa sig tvekande till kungens erbjudanden om nya dona
tioner och förläningar. I praktiken fanns det dock här en utjämningsfaktor, den 
som var förbunden med den egna ränteuppbörden och som enligt vad som 
framgår av närmast föregående kapitel gav förläningstagarna möjlighet att yt
terligare se sig till godo och därigenom också kompensera sig för systemets 
brister i form av sviktande skatteunderlag. 

I dessa senare sammanhang fanns också en tredje part vid sidan av kronan och 
krigsbefälet, nämligen de skattebetalande bönderna. Även deras intressen har 
berörts på det sätt som behandlats i föregående kapitel. Dels i de fall där för
läningstagarna tagit ut mer av bönderna än förläningsbreven gav dem rätt till, 
vilket dock ofta drabbade kronan mer än bönderna. Men dels också, och för de 
härav drabbade mera kännbart, i samband med boställens upprättande. För detta 
ändamål användes så långt möjligt kungsgårdar och till kronan indragna 
adelsgårdar. Men även krono- och skattehemman måste utnyttjas. I sådana fall 
var reglerna fasta; kronobonden satt kvar legotiden ut och skattebonden kunde 
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inte mot sin vilja drivas från sitt hemman. Inte heller kunde ett skattehemman 
doneras bort utan att donatarien först förvärvat äganderätten av bonden. 

Reglerna upprepas i ett flertal kungabrev, där vederbörande mottagare hän
visas till att inhämta skattebondens samtycke eller det uppges att detta redan 
föreligger, dvs att någon form av ersättning förekommit. Man kan ifrågasätta 
frivilligheten i sådana avtal; det intressanta är dock att reglerna om bondens rätt 
hållits vid liv. Så är också fallet när det under Karl IX:s tid kommer en ny form 
av skattedonationer, där bönderna har kvar äganderätten till sina hemman, och 
vederbörande donatarie hänvisas till överenskommelse med dem, om han näm
ligen vill disponera inte bara räntan utan även hemmanet. 

Från detta senare skede är en del konflikter kända, främst mellan - betecknan
de nog - till Finland överflyttade livländska officerare och bönder på de hem
man som anvisats dem i förläning eller donation. Livländarna har snabbt nog 
lärt sig de möjligheter som även de inhemska rättsreglerna gav dem, framför allt 
att försöka få de eftertraktade hemmanen sig tilldömda som skattevrak, en möj
lighet som torde ha förelegat litet varstans i det efter alla krigsåren hårt medtag
na Finland. Men inte heller i sådana lägen har bönderna gett upp utan sökt ut
nyttja de möjligheter som sedvanerätten gav dem. De har fört klagan både inför 
lokala instanser och hos kungen och t o m förstått utnyttja de möjligheter som 
upprättandet av ryttaiiiemman gav dem med de särskilda friheter som var för
bundna med dessa. De har då kunnat räkna med stöd hos lokala rättsliga instan
ser, både hos den av bönder rekryterade häradsnämnden och hos de inhemska 
lagmän och ståthållare som fick sådana besvärsärenden om hand. 

Bakom dessa senare ställningstaganden ligger den under Karl DC:s tid mycket 
framträdande animositeten mot kungens många utländska officerare och råd
givare. Den kom till tydliga uttryck vid uppgörelserna efter hans död. I en av 
adelns inlagor krävde man då att "främmande utlänningar icke måge råda över 
slott och fäste, land och län, ej heller bekläda några andra höga kall och ämbeter 
i riket, utan när nöden kräver, bliva brukade i krig och försöijda med en redelig 
besoldning". En liknande inställning hade rådet givit uttryck åt redan 1572, när 
det yrkade på att det främmande krigsfolk som köpt skattehemman i Väster
götland skulle sälja dem och, om de måste stanna i landet, i stället flytta in i 
städerna. Den utländska militären skulle alltså helst inte finnas i landet och i 
vaije fall inte där ha förläningar och gods. 

I den formen kunde kraven inte uppfyllas. Men Gustav Adolf skar kraftigt ner 
det väldiga förläningsbeståndet från Karl IX :s tid och lät endast de förläningar 
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bestå, vilkas innehavare presterade en för honom godtagbar tjänst.12 Dit hörde 
inte de stora rusttjänstförläningarna i Finland, som främst var i den livländska 
adelns händer. Inte heller kvarstående förläningar av mera allmän karaktär. Un
der samma tid antog indelningsverket nya och mera reglerade former. Samtidigt 
sker det en markant övergång till donationer som den i fortsättningen normala 
formen för att belöna och tillgodose den i tjänst varande adeln, då främst krigs
befälet. Under de följande kontinentala krigen blev de också metoden att till
godose alla de krav på löner och belöningar, som aktualiserades vid de-
mobiliseringarna. Efter 1670-talets krig var emellertid resurserna uttömda. Då 
kom följdriktigt den sista och slutliga reduktionen, som till kronan återförde 
nästan allt det bortgivna. Vilket i sin tur kom att läggas till grund för ett nytt och 
med väldiga resurser försett indelningsverk, som på ett helt annat sätt än de 
tidigare var fast och i alla enskildheter reglerat och för lång tid framåt gav 
krigsmaktens officerare dess både löner och boställen. 

12 Se här och för det följande Nilsson 1968, s 401 ff, och Nilsson 1984 A, s 29 ff. 
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Summary: Towards A Military State. 
The establishment of an officer corporation 
in Sweden of the early Vasas (1560-1611)* 

My study forms part of a research project entitled "Amied Forces and Societies 
in 16th Century Sweden", the period when a native standing army emerged and 
the wars too became continuous. Sweden was then on the verge of becoming a 
military state with consequences for both the government and the society, con-
sequences which have only in part been examined. 

"Military state" here denotes a particular variant of the so-called Early Mo
dem state, wherein the wars and the needs of the armed forces determined the 
structure of government and the distribution of its resources. The definition 
pertains to the 17th century Swedish military state, a state which was charac-
terized by an increasingly harsh levying of soldiery and taxes, and an ever 
stricter hold over the people, manifested in a successively extended, control 
apparatus, characteristic of Sweden. I refer here to my earlier paper "Imperial 
Sweden. Nation-building, War and Social Change" from 1988. 

The makings of the system existed already in the late 16th century, by reason 
of the wars and the armed forces which then came into being. They involved an 
officers' corps which also had to be built up from scratch and differentiated 
from the foreign professional commanders who had previously enlisted in 
Sweden with their units. This formerly well nigh unknown corps was 
investigated in this project by Gunnar Artéus and myself. In his already 
published book Artéus deals with aspects of professionalization and tests them 
on the large population of officers whose service he could trace in the period 
1555-1610. He also tries to determine the officers' origin, education and 
preferment, together with the proportions of natives and foreigners, noblemen 
and commoners, as well as the stage in their career of their ennoblement. This 
leads into a discussion of the degree of militarization in the society.1 

I myself discuss the officers in relation to the state as a political group, or a 
corporation, and the forms in which it was remunerated and thereby incorpora-
ted into the society. It appears that these circumstances had consequences for 
the development of the distinctive system which was constructed in the Swedish 

* For references see bclow pp 168. 
1 G. Artéus: Till militärstatens förhistoria. Krig, professionalisering och social förändring 

under Vasasönernas regering (The coming of the military state. War, professionalization and 
social change in Sweden, 1555-1610. A summary of an investigation), pp. 128 ff. 1986. 
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military state. I am then chiefly concerned with the army's commanders inas-
much as the navy plays a minor role in my context. 

The army of which the officers' corps was a part is usually adjudged almost 
unique in the Europé of its time (Chap. I). The General StafFs history Sveriges 
Krig 1611-1632 (Sweden's Wars in 1611-1632) has this to say: "Sweden was 
the first country in Europé in the modern age to base its defence on national 
conscription and simultaneously to have an army even in time of peace". The 
book was compiled by the leading military historians of the time who reported 
on their researches in several works. Michael Roberts used them for his 
Gustavus Adolphus in which he outlines the background to Gustaf II Adolfs 
military reforms. It was mainly by dint of his efforts that this approach was 
mediated to the intemational literatare.2 

The characteristics of the Swedish army pertain chiefly to the infantry, and 
the way in which it was conscripted. The cavalry, on the other hand, was re-
cruited primarily by hiring or was obliged to serve in return for hereditary esta
tes and feoffments (förläningar). 

Nevertheless the military historians have been principally interested in the 
attempts to develop the new army in terms of tactics and weaponry. This inter-
est was focused on the most important arm of the services in the 16th century, 
viz. the infantry. They zealously analysed Eric XTV's (1560-1568) efforts to 
produce effective Swedish foot-soldiers who could be deployed in battle in the 
field and regretfully concluded that the reforms were suspended in the reign of 
John DI (1568-1592), and when resumed under Charles IX (1600-1611) 
achieved little success. 

In other words, they sought an army ready for the battle-fields of Europé. But 
the armed conflicts in which the 16th century Swedish military state engaged 
were not of that type, being rather börder wars with Denmark, Russia and 
Poland, wars in which the combatants could exploit the terrain of the border
lands and in the East even execute operations in the field. The inherent difficul-
ties did not result from encounters with a superior infantry but from the fact that 
at the end of the period the Swedes were facing Polish mounted troops who, in 
contrast to the Western European forces, had preserved the lance as their main 

2 Cf Petri 1926, pp. 136ff., 303ff., Barkman 1931, pp. lff., 1938/9, pp. 195ff., General
staben 1, pp. 60ff., Roberts 1958, pp. 169ff., 1967, pp. 195ff., Corvisier 1979, pp. 52f. and 
Parker et al. 1988, pp. 52f. 
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weapon and also otherwise successfully applied old-fashioned cavalry tactics. 
The Swedes too then concentrated on their cavalry.3 

In another respect too there is reason to question the judgements passed. The 
earlier generation of military historians were all officers and therefore prone to 
regard the conscripts as enlisted soldiers of whom training and full time service 
could be expected. But this was not the case in the eyes of the peasantry and the 
drafted men. From late in Gustav Vasa's reign onwards the infantry had been 
selected from among the peasantry via a quota system, according to the legal 
obligation to serve as a levy (uppbåd). But this involved only a limited period 
and pertained to defence of the börder. The majority of the conscripts were 
nonetheless registered in companies and therefore - in the Crown's view -
serving soldiers. 

Under these circumstances it is almost surprising that Eric XIV succeeded 
year after year in coercing his newly conscripted men into the field against 

Denmark. But the Danish campaigns could be described as war in defence of 
the börder. John m had faced greater difficulties in his attempt in the Russian 
War to transfer Swedish units to the Eastern front. He proceeded cautiously at 
first and eventually succeeded in so deploying his troops. Then, and only then, 
may we assume that the men began to understand the now fixed nature of 
military service, which in my view was a major step in the development of the 
Swedish army. 

Even in Charles IX's time, however, mutinies could occur among the Swe
dish troops in the East, who protested against the necessity of waging war in a 
foreign land. Accordingly, the rules of the military levy still prevailed. But the 
king had nithlessly exploited all the possibilities of raising an army and, for 
instance, once conscripted one man from ten farms, then went on to call out one 
man of five as a levy, whom he had registered and sent to Estonia in violation of 
all the rules. Moreover he persuaded the people to grant an extra tax in retum 
for his promise to spare them further conscription. 

This whole process must be borne in mind in any assessment of the Swedish 
monarchs' mode of using their conscripted soldiers. They had found a simple, 
cheap method of recruiting men but it took time before those so pressed 
accepted their fate as regular soldiers. The men so assembled were still not on a 

3 In discussion of "the military revolution" knight-service has been declared almost obso-
lete, and many would even see the cavalry as an arm of less significance than the infantry 
which was then re-organized as regards both tactics and weaponry. Cf Roberts 1967, pp 197 
ff, Jespersen 1983, pp. 1 ff, and Artéus 1986, pp. 106 ff. It should, however, be noted that 
Roberts, who began the debate with his original artide in 1956, in his book on Gustavus 
Adolphus of 1958 emphasized the importance of the Polish cavalry's tactics, Roberts 1958, 
p. 190. 
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par with Continental professional troops. But if they could fight on their own 
terms they could withstand even the German soldiers whom Denmark was wont 
to enlist for the wars against Sweden but which it could only afford to maintain 
in the field for a limited period. 

It is such an army that must be compared with the armed forces of Europé. It 
is often considered that these consisted of mercenaries, not natives, and were 
not standing armies until låter on. This definition should, however, be modified 
in light of recent literature.4 There were contemporary, nationally recruited 
armies, and some of them were standing. All of them would seem to have 
reached a higher standard than the Swedish one, having received more of the 
training conferred by combat. But even the Swedish army included units re
cruited overseas and foreign commanders. This practice brought with it all the 
disadvantages inherent in the use of mercenaries, i.e. if their salaries were not 
forthcoming they would refuse to fight. 

But there is another mode of comparison, viz. with the units which in some 
countries were organized on the basis of the old peasant levy. This militia was 
as a rule used only for limited assignments and, apart from England, rarely for 
independent missions. The Swedish infantry had simular basis. But the major-
ity, as conscripts, were more or less permanent and developed fairly soon into 
regular, militarily useful troops. Moreover by the end of the period the Swedish 
government had reached the stage that it could both enforce conscription and 
also on occasion mobilize a levy.5 

It is against this background that we must consider the officers, both native and 
foreign, who served in the Swedish armed forces during the relevant period 
(Chaps. II and ID). Let us start from their order of magnitude, viz. the number 
of officers in the Army and the Navy. The figures which I use were elicited by 

4 Cf. e.g. Parteer 1976, pp. 197ff. 
5 On the militia in general see Roberts 1958, pp. 201f., Elton 1965, pp. 359f., and Hale 

1985, pp. 198ff. 
A comparable Swedish development, as sketched above, has not found its way into the 

international literature. This is primarily due to the fact that the Swedish literature used for 
research does not draw a clear distinction between conscription and levy and, therefore, does 
not observe the manner in which the crown successively pressed the peasants to accept con
scription, which in practice meant definitive war service. Instead, one has taken as point of 
departure a so-called "defence ordinance" of 1544, which is supposed to have been approved 
by the Riksdag and gave the king the right to draft one man in five or six for military service. 
In Corvisier, for example, this becomes equated with the låter conscription system and the 
possibilty to "choose one militiaman from each group". Such a Riksdag decision never 
existed, cf above pp. 4 ff. and Larsson 1967, pp. 250 ff. Cf here also Barkman 1931, pp. 59 
ff., Roberts 1958, p. 191 and Corvisier 1979, pp. 52 f. 
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Artéus and refer only to high ranking officers together with cavalry, infantry 
and naval captains. They pertain to registered individuals, not to ranks. 

One interesting group comprises the native commoner officers who predomi-
nate totally among the captains. Supplemented by officers of lower rank, this 
group would have included 400-500 individuals at the end of the period 
according to Artéus' calculations. They were in their time a new social élite, 
like the somewhat smaller group of commoner officials in the central and local 
administration. These two groups were only slightly smaller than the native 
nobility who then consisted of at most 550 adult males. Like the nobility the 
commoner officers were mainly domiciled in the provinces. 

The nobility predominated among the officers of high rank and the cavalry 
captains and were at first fairly numerous also among the infantry and naval 
captains. Their numbers declined insofar as the kings began to make increasing 
use of foreign commanders. In social terms foreign officers were reckoned as 
noblemen, which was of significance when they received land which could then 
be held free of dues to the Crown. In combination these groups were larger than 
that of the commoner commanders. 

Artéus interprets the fairly low representation of the native nobility as an 
expression of its lack of interest in other than the higher ranks, including cav
alry captains, where they nevertheless faced competition from foreign officers. 
On the other hand, they showed no desire to train the native infantry to reach 
European standards.6 Here it should be bome in mind that nor did the kings, 
with the exception of Eric XIV in whose reign we find a larger number of nob
les as captains of infantry. Låter the emphasis was laid on the cavalry, which 
was the arm most suited to the nobility and also attracted most of the foreign 
officers. 

Yet, the nobility's interest in war service cannot be measured only in high 
ranks. We must also take into account the lower ranks which in the cavalry were 
chiefly nobles. In addition the nobles were obliged to perform knight-service 
and frequently did so in person, sometimes together with the other mounted 
men which each must fumish. Other nobles could serve as hired cavalry, then 
too together with their men. This practice was also followed by many Livonian 
and Boyar immigrants who likewise did knight-service in return for their feoff-
ments. If this concept of command is extended, then we find far more nobles 
serving in different ranks in the cavalry. This is due not only to the Crown's 
requirement of knight-service but also to the nobility's need for revenues över 

6 Artéus 1986, pp. 107ff. and 135ff. 
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and above those received from their estates, rcvenues which feoffments could 
give. 

In this context it is appropriate to raise another of the questions treated in 
Artéus account, viz. the officers' degree of professionalism. His detailed exami
nation indicates that the native commanders were "well nigh professionals"; 
their weaknesses pertained chiefly to training and education, being particularly 
prominent among the high officers, few of whom had risen from the ranks or 
pursued theoretical studies. In this respect they differed from the foreign offi
cers who were adjudged highly professional.7 

Accordingly the nobles could undergo another mode of schooling in the form 
of knight-service, or service in hired companies. Moreover it was customary for 
noblemen to be familiar with knightly exercises and the arts of war, skills which 
the aristocracy were wont to practise and test in service at the princely courts or 
overseas. A nobleman so schooled could advance directly to high command 
without first serving in the lower ranks. Indeed the reverse situation prevailed 
for some of the foreign officers, viz. there is reason to doubt their higher degree 
of professionalism, inasmuch as an increasing proportion of Livonians and 
Boyars entered into the service of the Swedish Crown in consequence of politi-
cal changes in their own countries. It is by no means certain that they were more 
competent, militarily speaking, than their Swedish counterparts. Nor may it be 
assumed that Charles IX had only military reasons for his extensive use of for
eign officers in his armed forces. His motives may as well have been political, 
prompted by his suspicion of the Swedish nobility whom, it seems, he never 
wholly trusted. That he nevertheless attempted to exact as much knight-service 
as possible from them evidently depended on the growing need for cavalry in 
the campaigns against Poland. It was also in this service that he utilized the 
Livonian and Russian nobles who rallied to him. 

The period in question was characterized politically by the power struggle 
between the king and the younger members of the royal house who ruled large 
duchies and were entitled under Gustav Vasa's will to claim a share in the gov-
ernment of the realm. The aristocracy, with its own interests to protect, was a 
third party to this power struggle in which the officers too played a role. I do not 
refer thereby to the fact that they and the armed forces were militarily involved, 
as occurred in the revolt against Eric XIV and the conflict between Sigismund 
(1592-1600) and Duke Charles; but to the circumstance that the officers' corps 

7 Q. Artéus 1986, pp. 27ff„ 65, 130ff. 
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in its own right was incorporated into political and judicial bodies and was thus 
in a position to watch over its own interests. 

Noble officers were entitled throughout the relevant period to participate in 
the Estates of the Riksdagar but then by virtue of their nobility. Officers per se 
only entered the scene when the conflict between John DI and Duke Charles 
became acute. In 1585 the Council suggested that their dispute be resolved by a 
Court of the Estates, to which several officers and men from each unit should 
also be summoned. The Court never sat, however. On the other hand, cavalry 
captains were present at the 1587 Riksdag which had to arbitrate in the dispute. 
Two years låter the Council approached the Corporation of officers in the sensi
tive negotiations with the King at the Meeting at Reval, and could then refer to 
a special writ issued by the officers. 

The officers political importance did not emerge until the 1590's and then 
within the context of the conflict between Sigismund and Charles. Ever since 
1594 they had been summoned to the Riksdagar as a separate entity, and in 
certain years privates had been called as well. Cavalry and infantry captains, 
with some of their inferior officers, were invariably called. This meant that 
noblemen were also included in the group since cavalry officers were usually 
members of the nobility. Such was the composition of the group which should 
represent the officers' corps at the Riksdagar. 

This is not, however, self-evident from the sources. When it is there possible 
to discern an officers' group it proves to consist of commoners; the noble offi
cers are included among the nobility. Presumably the commonness of this group 
determined the officers' place in the Acts of the Estates of the Riksdag. At first 
they followed the Burghers; after 1595 they preceded the Burghers but followed 
the Clergy. This resolved the problem of their differentiation from the Nobility. 
This meant that affiliation to an Estate took over the pattem set by war service. 

Thus the commoner officers did not hold a prominent place among the 
Estates. But they nevertheless played their part in the reign of Charles IX, al-
though primarily outside the Riksdag. They invariably attended his many pro
paganda meetings as participants and publishers of pamphlets and it was with 
their help that he finally gained control of the southern provinces and broke the 
persisting customs of their populations to remain loyal to their high-born judges 
and governors. 

A similar role fell to the many foreign officers whom Charles IX trusted 
further than his native nobility. He favoured them with estates and feoffments 
and even sought to incorporate his Livonian confidants in the new Council 
which was instituted in 1602. But the Estates of the Riksdag opposed this move: 
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Charles IX' s subjects were suspicious of foreigners in general and Livonians in 
particular. 

The native nobility, on the other hand , refrained as long as they could from 
taking a stance and when they finally did so many, including several cavalry 
officers, joined Sigismund. In Finland, where Sigismund could assert his 
authority, both the nobility and the officers took his side. 

All these settlements and dependences contain a feudal element which is best 
described as "refeudalization", in which the emphasis falls on the personal 
loyalty established by contracts between the king and his men, contracts 
necessitated by the many contemporary transfers of power. These also explain 
the increased importance now attached to the oaths of allegiance which nobles 
and officers must swear. A similar phenomen c an be observed in the binding 
pledges which Charles IX required of his former opponents before accepting 
them into his favour and service, pledges which in the event of future suspicion 
could immediately be turned against the individual concerned. Transfers of 
property too contained this element; they followed the form of the new feudal 
donation, a form which became particularly prevalent as regards officers. 

During this period of intemal strife the officers were also involved in legal 
decisions. They had long participated in the courts which tried military cases. In 
John ni's reign, surprisingly enough, they were also included in the Stockholm 
City Court; this usually comprised the burgomeister and the city council to-
gether with the palace govemor and often also the officers of the garrison. Such 
could also be the case when the same court, reinforced by Privy Councillors and 
nobles, passed judgement on appeals to the Crown. Charles IX låter used the 
same procedures of judgement in his settlements with Sigismund's followers. 
The officers also participated in the body which in 1607 sat as Court of Last 
Instance and has been described as a stage in the development of the Swedish 
Court of Appeal. During the same period attempts were also made to strengthen 
the ordinary district courts with military assessors, then in cases of treason. All 
these measures were taken for the purpose of ensuring a verdict in accordance 
with Charles' wishes. 

The officers also took an active part in the extraordinary Estates Courts which 
at the 1600, 1605, and 1606 Riksdagar sat to try Charles IX's opponents. The 
Council itself had once ordered the participation of the officers in such a court, 
at that time in order to resolve the dispute between John Hl and Duke Charles. 
Now it was Charles who gained revenge on his opponents among the aristo-
cracy with the help of the officers. 
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In a sense this becomes symptomatic of the entire course of events when the 
officers were drawn further and further into the power play of domestic politics 
and at the same time involved in political and legal instances. The issue 
throughout consisted of the conflicts between the king and the dukes, conflicts 
in which the aristocracy were the third party. They all felt the need for support 
from the new social group represented by the officers, even more so inasmuch 
as they could be expected to control the armed forces. In principle the greatest 
significance obviously lay in the attempt to strengthen corporatively the repre
sentation of the Estates in this manner. 

What had the officers' corps gained for itself? Their efforts through the Riks
dagar to obtain payment of their outstanding claims met with little success. 
Through the Council's help their demands sometimes reached the highest level, 
as happened at the 1594 Riksdag. But the answer was as before non-committal. 
Notwithstanding, the king must in practice find ways of satisfying both troops 
and officers. 

Furthermore, on one occasion - before Charles IX's Coronation - the officers 
submitted a request for privileges "like other Estates". The request was pre
sented only by the commoner officers and pertained to the right to possess tax-
free land. In other respects as well they aspired to more general privileges of tax 
exemption. Letters patent were drawn up - but never issued. The king gave a 
general promise of support in war and peace but as regards the matter of tax 
exemption guaranteed only that whosoever conducted himself well against the 
enemy would be ennobled and endowed with the necessary property. Thus, as 
was his wont, he avoided general pledges and instead made the right to tax 
exemption dependent up on individual service and loyalty. The question so 
dismissed was indeed crucial for the position of the officers as a corporation. 
Without their own privileges, and admitted to the nobility only as individuals, 
the corporation must gradually lose its most prominent members. 

One field - and an important one - remains if we are to explain the peculiarities 
of the Swedish system. This refers to the mode of remuneration which evolved 
during the late 16th century and, like so much else, are best known as regards 
the common soldiers. During this period they received income from land-
revenues and payment in kind and also farms in which to live. The same applied 
to the officers who now began to receive feoffments as well as cash payments. 
The donations awarded to officers in recompense or in payment pending of their 
claims fall under this heading. 

Feoffments (förläningar) were granted for a limited period and usually 
referred to the annual tax on individual farms or territorial districts. Items deliv-
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ered as taxes, such as grain, could also be enfeoffed, as could offices associated 
with similar revenues, e.g. those of district judge. As a rule the feoffee could 
levy the income in question. Donations were given in perpetuity and accompa-
nied by tax exemption privileges. They pertained either to an entire estate 
complex or - more usual - to individual crown or freehold fanns. In the case of 
freehold farms the recipient should first acquire the ownership to the farm. 

That this mode of remuneration was peculiar to Sweden is clear already from 
the literature which deals with contemporary military organization. In Sweden's 
case this invariably emphasizes the låter military allotment system, occasionally 
even being inappropriately applied to the previous system of recruiting and 
maintaining troops.8 This contrasted with the system otherwise prevalent in 
Europé, which should be mentioned in view of what follows. There it was 
customary to pay officers and men a monthly salary and issue them with equip-
ment. If the troops were not in the field they were garrisoned or billeted in much 
the same way as in the Swedish civilian quarters. Officers could resort to the 
substantial possibilities of revenue which were associated with recniitment or 
salary payment if these were at their disposal. There was also the "récompense" 
which deserving officers could claim, and which was paid in the form of landed 
estates, cash, or valuables.9 This according to the system which, however, sel
dom worked as it should, with consequences in the shape of mutiny and looting. 

In this context let us retum to the development in Sweden. For enlisted troops 
one had to apply accepted rules and then often had difficulty in meeting the 
financial obligations therein. As far as the native troops were concerned, there 
was still in Eric XIV's reign a possibility of - with some delays - supplying 
them with salaries in cash and in kind. The higher officers had received com-
paratively large feoffments which were not yet directly linked with their duties. 
Together with some cavalry and infantry captains they had also been awarded 
donations of the type described above. Other gifts too had been conferred. Thus 
far the system worked as was usual in Europé, although the Swedish salaries 
were lower. 

John m's accession to the throne resulted in a change insofar as the majority 
of officers, even those of lower rank, received feoffments of land revenues or 

® Cf. e.g. Geoffrey Parker, who in two recent works allows the early 17th century con-
scription and the låter military allotment system to comprise one and the same phenomenon, 
Parker 1984, p. 193, Parker 1988, pp. 52f. Michael Roberts here gives a more accurate 
description of the fmancing system which prevailed in Gustaf 13 Adolph's time, Roberts 
1958, pp. 214ff., 1967, p. 234. 

9 In general Elton 1965, pp. 362ff., Roberts 1967, pp. 199ff. Corvisier 1979, pp. 41ff., 
71ff., Hale 1985, pp. 109ff., 232fF. and Parker 1988, pp. 61ff. For the "recompense" and its 
significance during a somewhat låter period see also Nordlund 1971, p. 346 with references. 
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grain. In some cases these referred to claims which ensued from demobilization 
after the Danish War. But as a rule it was a matter of actual salaries which were 
paid in this way wholly or in combination with cash. The development contin-
ued along the same lines in Charles IX's time and låter in his reign the officers' 
feoffments assumed substantial proportions, particularly in Finland, where they 
claimed most of the disposable national income. The king also now began to 
stipulate that the recipient may not require other remuneration than that of the 
awarded feoffment. This applied to peacetime salaries and the situation was at 
that time such that cash had to be reserved for enlisted troops. 

During the same period the transfer of donations continued. In Sweden and 
Finland these referred to a few large estates but usually to many small farms. In 
Swedish Estonia, on the other hand, as with feoffments, it was a matter of 
manors with subordinate tenant farms. It is noteworthy that these donations too 
were awarded chiefly to the officers. 

At the end of the period the officers were receiving more and more of their 
remuneration in the form of land revenues and income from estates. Why was 
this method chosen in Sweden? TTie need for change at John's accession to the 
throne was obvious; in a situation in which the financial reserves were drained 
and new demands were being made on the Crown, it was simply not possible to 
continue as before. Sweden had no financiers of the same calibre as those on the 
Continent, who were prepared to advance the needed funds with national rev
enues as security. But the incomes were available, among them the land 
revenues. They were - it would prove - more readily disposable in Sweden than 
in other countries. 

That this was the case emerges already from a comparison with developments 
in Estonia after the Swedish occupation in the 1560's. The officers there 
received large feoffments and donations. These almost invariably pertained to 
continuous estates which obviously could not be divided into smaller units. 
Consequently it was sometimes necessary to refer several officers to one and 
the same estate to lay claim to its revenues. But Estonia was not the only coun-
try where the agrarian structure was determined by the estates. The same situa
tion prevailed almost throughout Eastem Europé as far as the famous frontier of 
the Elbe. 

As far as can be judged it was not always possible even west of this börder to 
break out individual farms and use their revenues and produce for feoffments 
and donations. In many places they belonged to larger units, "Gemeinden", 
which were jointly responsible for the impost in question.10 In Sweden, on the 

10 On "die Gemeinde" see Wunder 1986, pp. 33ff., 80ff., and 1987, pp. 35ff. 
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other hand, the revision of the tax system for most of the country in the mid 
1500's had involved the imposition of taxes and other charges on the individual 
farms. This measure must have facilitated all dispositions of individual farms 
and their revenues. 

Accordingly, what could be called the Swedish model derives from the finan-
cial emergency in the years around 1570 which all but prevented further pay-
ments of salaries in cash. It took shape from the distinctive Swedish structure 
whereby most farmers answered directly to the Crown, and where it was simul-
taneously possible to use the land revenues of individual farms as feoffments 
for the armed forces. The same applied to the donations which were inherent in 
the system as a supplementary benefit for officers. In both these respects the 
situation points towards the major alienations of estates in the 17th century and 
the final military allotment system. Yet before discussing those connections 
some further results of my study must be presented first. 

Even 16th century alienations meant the attachment of tax sources for the needs 
of the armed forces; in the case of the donations definitively. There was how-
ever an awareness of the disadvantages of this and various attempts were made 
to recompense the Crown for the loss of income. Thus incomes from feoffments 
were taxed and transfers made were often revoked. The reductions also included 
the large revocations of estates and feoffments which Charles IX ordered vis-å-
vis Sigismund's followers when he confiscated all that they had previously re-
ceived from the Crown, inter alia in connection with their demobilization after 
the Russian War. 

But the profits were often dissipated once more. Charles IX, for instance, used 
his newly acquired resources to win over adherents and officers within those 
circles which were prepared to co-operate with him. The final outcome was 
therefore nevertheless an actual increase in the total extent of feoffments and 
donations. This was linked to the strong growth in the armed forces during his 
reign; but also to the further requirements then imposed on all holders of tax-
free estates and feoffments, viz. that they comply with more and demanding 
comprehensive regulations for the knight-service which was in such great de-
mand in the time of the Polish War. The officers received supplementary feoff
ments in return for mounting cavalrymen, and others too were granted feoff
ments for the same purpose. This meant that the king thereby recouped some of 
what the Crown had lost by the transfers. 

A similar change also occurred as regards the donations. They had been used 
from the outset chiefly for officers and then compensated for shortfalls in the 
payment of salaries. They thus became a means of retaining officers' services, 
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which was particularly important as regards those from abroad. In their case it 
proved necessary to amend the former allodial rules and eventually to introduce 
a new form of feudal donation which limited the right of inheritance to direct 
male heirs and stipulated a right of first refusal for the Crown in the event of 
sale or hypothecation; besides the right of inheritance had to be confirmed by 
application to each new monarch. These rules were invariably applied to 
Charles IX's donations and reflected his general efforts to enforce feudal ties. 

Thus the monarchs consistently tried to protect the Crown's interests when 
they awarded feoffrnents and donations to their officers. The officers were 
nonetheless surprisingly eager to receive them and often took the initiative. 
Concerning the donations they even, in the case of freeholders farms, invested 
by purchasing the right of ownership from the farmer, a solution employed also 
by foreign officers. This practice no doubt ensued from the potential signifi-
cance attached to the benefits associated with military posts. 

Commoner and foreign officers as a rule had no other expedient. The nobility 
had their hereditary estates but the income therefrom seldom sufficed when the 
land must be divided among all the heirs, as was the case in Sweden. Otherwise 
there were few other sources of income once the Church declined after the 
Reformation. In situations where salaries were not duly paid it was essential that 
all the officers elicit as much as possible in the form of feoffrnents and dona
tions. This was also because they themselves could levy these incomes from the 
peasants and were therefore better protected than in the case of direct salaries. 
Moreover they were usually able to obtain living quarters on both feoffrnents 
and donations. Residences, preferably manors, were endowed with special 
privileges which also conferred status. 

The difficulty inherent in this attempt to balance the advantages/disadvanta-
ges of the transition to land revenues consists of the impossibility of fixing sala
ries in cash. In any case the officers dared not count on salaries paid in full but 
preferred to accept the land revenues on offer. They must have done so in 
awareness of the stricter requirements which would be imposed on all holders 
of landed estates and feoffrnents; perhaps also of the equalizing factor associa
ted with the right themselves to levy the taxes due. This enabled the feoffee in 
practice to favour his own interests and thereby find recompense for the draw-
backs of the system. 

There was yet another party in this latter context, viz. the peasants. Their 
interests too were infringed; partly when the feoffee exacted more than his due, 
which nevertheless injured the Crown more than the peasants; but partly also in 
connection with the establishment of residence. Use was made as far as possible 
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of royal manors and nobles' estates forfeited to the Crown. But crown and free-
hold farms were also claimed, which meant that peasants were evicted from 
their farms. The conflicts which ensued clearly demonstrate what could happen 
when the balance of the contemporary agrarian society was disturbed by the 
appearance of a new group with its own needs. 

On this issue I must be content with a few comments (Chap. X). The most 
striking points is perhaps the consideration shown for the rights of the peasants, 
chiefly the freeholders, those who owned their farms and according to the royal 
writs could not be deprived of them against their will. This was not merely a 
matter of form; there were cases where the peasants refused to leave their farms. 
But they could not always offer resistance, especially not in Finland where land 
and housing must be made available to the many foreign officers. Here 
conflicts, frequently persistent, occurred. The peasants then gained support from 
local legal instances, both the district juries (häradsnämnder) dominated by 
farmers, and the native judges and governors. These evidently preferred to take 
sides against the foreign officers who aroused hostility in their new environ-
ment. 

It has already been remarked that the events of this time prefigure the great 17th 
century military period. Not that the development continued directly along the 
same lines. On the contrary, Gustaf II Adolf drastically diminished the enor-
mous extent of the feoffments from Charles IX's time and regulated officers' 
salaries in a military allotment system which involved a combination of cash 
payments and limited feoffments. Simultaneously the wars on the Continent 
opened up new, rich sources of maintenance. But these did not suffice so that 
the native land revenues must soon be claimed once more; albeit now as dona
tions which then became the normal mode of remunerating officers and meeting 
all the needs which ensued from demobilization. After the War of the 1670's 
the resources were drained, however. Consequently the next and last reduction 
was enforced which restored to the Crown all that it had given away. This in 
turn constituted the basis for a new, wholly regulated, well endowed military 
allotment system which for a long time to come would provide army officers 
with their salaries and their homes. 
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