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med Skånings, Åse, W iste och N ordals härader sam t kungs
gården Asar, troligen belägen i Flo församling af Åse härad. 
Holasjöbo med Allir, Bjärke, F lundre och W äne härader, sam t 
kungsgården Holasjö, troligen belägen i Skepplanda församling i 
Ale härad. Skalandabo med Qualni, W edbo och alt Syndal 
sam t kungsgården, nu byn, Skalunda 1) i Rackebv församling. 
W artop tabo  med W artofta, Redvägs och Kinds härader sam t 
kungsgården, nu säteriet, W artofta i Äsaka församling. I lv n r-  
före Mohärad icke här nämnes, hafva vi ofvan sökt visa.

i  §·

W estergötlands lagmansdöme undergick sederm era, efter 
hvad vi kunna finna, ingen särdeles förändring förr än under 
konung G ustaf den bstes tid. A nm ärkas må, att år 1461 fun - 
nos, om vi få tro  Stjernm an, på sam ma gång tvänne lagmän 
i W estergötlands lagsaga, Bengt G ylta d. ä. och Svarte Thure 
Jönsson (Båt med D rakehufvud)2). Nämnde konung fördelade 
den 20  April 155-0 W estergötland i tvänne lagmansdömen, n em - 
ligen Elfsborgs län och Leckö län, hvardera med tvänne lag
män. Nils Ribbing till Svanserid och Peder Andersson (H jort- 
hufvud) till Branclstorp nämndes till lagmän öfver Elfsborgs 
län, Mark, Kind, Besene och W edens härader. Bengt Gylta

1) Såsom  ett bovis på don niira beröring, som i äldsta tider varit em el
lan Kålland och Dalsland må anföras, att Skalunda kyrka anses vara så 
gam m al, att invånarno på södra Dalsland, innan de sjelfva cgde någon kyrka, 
i densamma länge haft sin gudstjenst; men då tillfölje af en storm på W e -  
nern 16 båtar med Dalboar omkommo på vägen från kyrkan, beslöto i 12:te 
seklet de hemm avarande alt bygga sin egen kyrka, kallad Grinstad, i nu 
varande Bolstads församling. Lindskog, Skara Stifts beskrifn. III D. s. 178.

2) Bengt Gylta har, säger Stjernman, såsom W estgöta lagman, det han 
sig  sjclf kallär, ”«lie beati V incentii” lr  1461 förseglat ett gåfvobref till Gud
hems kloster och Thure Jönsson har, äfven såsom W estgöta lagman ”octa
va vicitacionis Maria?” samma år förseglat ett bytesbref, der han upplåter 
sin gård Madvaldzrydh m. m. åt ALbedissan i detta kloster. Stjernman, 
Höfd. M inne. 2 D. s. 96. Författaren till W esterg. Historia nekar (s. 148), 
såsom det synes, på goda skäl, att Bengt Gylta d. ä. lefde vid denna tiden. 
Han upplyser, att han dog redan 14i4, nyligen från utlandet hemkommen, 
och begrofs i W adstena, enligt en gammal der funnen stenskrift. Förfat
taren till B engt Gyltas biografi i B iojr. Lexicon antager 1454 såsom det 
rätta dödsåret. 5 B. s. 368.



d. y. till Påtorp och Olof Pedersson ^Örnfot) till Bjurum öfver 
Lecko liin, W adsbo, W artofta, Kåkind med alla de andra hä
rader häruppe i W estergötland” '). Ilu ru  dessa tvänne på en 
gång tillsatte lagmän inom hvar och e tt af de nu upprättade 
tvänne lagmansdömen sinsemellan haft göromålen fördelade, våga 
vi icke afgöra.

Visserligen finna vi, a tt Måns Johansson (N a tt och Dag) 
till Bro, blifvit nämnd till Lagman ofver allt Sm åland, undan
tagande Tiohärads lagmansdöme" d. 44  Aug. 1543 och skulle 
man möjligen deraf kunna draga den slutsatsen, a tt  Mohärad 
vid denna tid i judicielt hänseende blifvit skiljdt från W e ste r
götland; men efter all sannolikhet blef icke Mohärad i detta 
hänseende införlifvadt med sitt moderland Småland förr än un
der drottning Christinas tid, då genom 16 § i Regeringsformen 
af d. 29 Julii 1634 rikets lagsagor reglerades 2). Hvilken lag
saga i Småland Mohärad då genast kom att tillhöra, torde väl 
icke så bestäm dt kunna sägas, men efter all sannolikhet lades 
det då jem te Tveta härad m. fl, till Calmare län och Ölands 3), 
hvilken lagsaga blef den nionde i ordningen bland rikets fjor
ton lagsagor och blef Nils Bjelke 1635 nämnd till lagman 
d e rö fver4).

Emedlertid var den af konung G ustaf den I:ste gjorda 
fördelningen icke af lång varaktighet; ty redan 1561 kallas

1) Stjernraan s. b. 2 I). s. 99.
2) Stjermnan. Riksdagars och mötens beslut. II D. s. 905.
3) Det har icke lyckats författaren, oaktadt noggranna forskningar, 

annat än gissningsvis reda detta förhållande. — Redan K i/3  finna vi M o 
Ofh Tveta härader förenade under en och sarnrna dom are. D e äro det än
i dag och vi veta, att de, med ett litet albrott, sedan långliga tider hört
till Calmare läns och Ölands lagsaga. På grund häraf våga vi den förmo
dan, att Mohärad lika väl som Tveta genast kom m it att tillhöra ofvan- 
nätnnde lagsaga, då Sveriges lagsagor enligt 16 3 i  års regeringsform under- 
gingo en ny fördelning. —  Den 18 Julii 1718 fördelades Sm åland i fem 
lagm ansdöm en, hvaribland Jönköpings län, dit då Mohärad räknades. Denna  
fördelning varade dock icke länge, ty d. 22 April 1719 blef Småland så
som förr, åter fördeldt i Tiohärads samt Calmare läns och Ölands, då M o
härad återkom  till den scdnare, dit det sedan hört ända till våra dagar. 
Stjernman s. b. 1 D. s. 385.

4) S . b. 1 D. s. 342.



Jöns Thordsson (Bonde) Lagm an öfver hela W estergötland och 
Dal '). Dalsland synes under näslföljande period åtm instone 
tvänne gånger bestäm dt ha varit skiljdt från W estergö tlands 
lagsaga. Så se vi, a tt Dalsland år 1591 var förenadt med 
W erm land  till en lagsaga, då Måns Sivardson (K ruse) till Elg— 
ham m ar m. m. detta år näm nes till Lagman öfver W erm land  
och Dalsland 2), men hvilket blott synes ha varit fallet under 
denna lagman, ty  hans efterträdare kallas blott lagman i W e rm 
land. Förmodligen blef då å te r Dalsland förenadt med W e s te r -  
götlands lagsaga. Vidare finna vi, a tt  G abriel Bengtsson O xen -
stjerna till Korsholm och W asa  1034 utnäm ndes till Lagman
öfver W erm land  och Dal; men redan den 25 O ct. s. å ., heter
det, a tt Gabriel Gustafsson O xenstjerna 3) till Kroneborg, bror 
till R ikscancelleren, som 1 6 2 2 4) näm ndes till Lagman öfver 
W estergötland, blef Lagman äfven öfver Dals lagsaga, ”eftersom 
då Dals lagsaga lades under W estergö tland”, derifrån det någon 
tid varit skiljdt b\  Bland rikets lagsagor räknades då W e -  
stergötlands och Dals för den andra i ordningen.

Under konung Carl den XII:s tid fördelades denna lag
saga den 19 Julii 1718 i fem lagmansdömen, nemligen i Skara
borgs läns, Mariestads, Elfsborgs, Dalbo och W enersborgs med 
hvar sin lagm an. Denna fördelning var af m ycken kort 
varak tighet; ty  redan den 22  April 1719  ansågs för nödigt a tt

1) S. b. 11 D. s. 100.

2 ) S. b. 11 D . s. 136.

3) Här inå anföras en förteckning, som vi ännu ega i behåll, på W est-
göta lagm annens inkomster från denna tiden. Från W estergötland, utom  
W adsbo härad och Dalsland, som ej näm nas, utgick såsom lön till näm nde 
lagm an: 1221 daler silfvermynt, 50 oxar, 1221 får, 2443 höns, 610 Lpd 
kött, 610 Lpd smör, 610 Lpd bröd, 203 T:r korn m. m. Om till dessa 
sum m or tägges i  del så m ycket för Dalsland och W adsbo härad, så finna 
vi, att denna lagman hade en rätt ansenlig inkom st. Se Rabenius, Disser
tatio de legif. Vestr. och W esterg. Hist. s. 153. Nordström uppskattar hela 
lönen till ett värde af minst 3000 t:r spannm ål, hvilket på denna tiden vill 
säga mycket. Svenska Samhällsförf. H ist. 1 D. s. 188.

4) 1623 enligt Biogr. Lexicon. 10 B. s. 319.

5) Stjernman, Svenska Riksd. och mötens beslut. 11 D. s. 905.



ställa rältegångsinstanlierna i deras förra skick thv  blef då W e 
st ergöt larn) och Dal igen en lagsaga och Olof Gyllenborg, som 
var lagman deröfver vid delningen, återtog lagm ansem betet .

Konung Fredrik den l:ste fördelade d. 5 Maj 4733  å te r 
W estgöta lagmansdöme, som förut bestått af hela Skaraborgs 
och Elfsborgs län sam t Askims och Säfvedals härader af n. v. 
G ötheborgs- och Bohuslän, i tvänne lagmansdömen nemligen 
Skaraborgs och Elfsborgs län, till hvilket sednare lades de 
tvänne ofvannämnda häraderna och fick hvardera a f  dem då 
sin egen lagman. Den 9 Mars 1750 finna vi åter, a t t  S kara
borgs län, Elfsborgs län och Dalsland äro förenade under en 
och sam ma lagman ’), Sedan blef denna lagsaga oförändrad 
ända till den 22 Dec. 1841, då den så fördelades, a t t  S kara
borgs län, Dalsland sam t Ale, W äne, W ätle, F lundre och Bjärke 
härader förenades jem te Bohuslän under en lagman. Den å te r
stående delen af Elfsborgs län blef sedan 1842 forenadt med 
Halland till en lagsaga 2). Så förblef den gamla W estgöta lag
sagan fördelad ända till dess, enligt Riksens S tänders beslu t på 
Riksdagen 4848, d e p å  forntida anor så rika, u r sjelfva folkets 
sköte utgångna, lagm ansrätterna ansågos obehöfliga och för alltid 
indrogos. Det sista lagmansting inom I.um bers åldriga lagsaga 
hölls i Skara den 6 Dec. 1849.

4 G ap .

Om n  esteryÖtlands indelning i ecclesia stikt hänseende.

I)en trak t af vårt land, öfver hvilken Christendom ens ljus 
spridde sina första välgörande strålar, var utan tvjfvel W e s te r -  
götland. Det blef den christliga kulturens första hem, såsom 
det förut varit hedendomens. Vi kunna ock, såsom oss synes, 
dertill finna en naturlig grund, ty  då Ansgarius på väg till

1) Stjernm an, Höfd. Minne. 11 D. s. 107— 109.

2) Låstbotn, Höfd. Minne· II T), s. 138— 141.



Björkö, for a t t  der predika Christendom en, under resan dit ö fver- 
fölls a f sjöröfvare, m åste han i förtid öfvergifva sitt skepp 
och landstiga förmodligen på något ställe af Sveriges vestliga 
eller sydliga kust, hvarifrån han sederm era än till fots i sk o - 
garne än i båt öfver stora in sjöar’, hvilka berättelsen förliknar 
vid haf, fo rtsä tte r sin färd till konung Björn. Han kunde icke 
gerna färdas någon annan väg till Björkö, än den enda då be
kanta genom W estergötland och Skara ') och lärer han väl icke 
då, såsom en rä tt christendom ens predikare, hafva underlåtit 
a t t  u tså christendom ens läror bland W estgötarne. Dessa slogo 
väl då genast icke någon djupare rot. De glömdes snart och 
hedendom ens läror gjorde sig åter gällande. Unno synes sedan 
ha varit den som närm ast efter A nsgarius trädde i hans fotspår, 
för a tt åter predika Christendomens läror i W estergötland2); men 
äfven han utan någon synnerlig framgång. Det dröjde dock icke 
länge, innan en n y  och vigtig anledning inträffade, hvilken be
tydligen bidrog a t t  upplifva de redan en gång i W ester
götland utsådda Christendomsfröna. Detta var icke mera och 
icke mindre än en kärlekshandel. Den mäktige W estgöta Jarlen 
Bagvald friade till konung Olof Tryggvasons i Norrige syster 
Ingeborg; men han kunde icke vinna hennes hand med mindre 
än a tt  han sjelf blef Christen. Så skedde, och dopet verk
ställdes vid sjelfva brölloppet. Då svågrarne sedan åtskiljdes, 
sände Olof lärare med Bagvald, ”hvilka skulle christna folket 
i Götaland och lära dem rätta  seder" 3). Genom denna hän
delse blef således ”en inflytelserik och förnäm man redan i 
början af elfte seklet vunnen för Christendom en och vi hafva 
äfven en koloni af andlige, som vid sam m a tid arbetade på 
W estgötarnes om vändande” 4). liv ad  som dessutom  vid denna

1) Langcbeks anm. till V ita Ansgarii a f R im bertus, 1 T. af Script. rcr. 
Danic. s. 454. — W estcrg. H istor ias. 1(36. Lagcrbring, S . R. Η. 1 D. s. 503.

2) Si vero V estrogothiam  transivit Ansgarius, sine dubio hic (Unno) etiam  
religionem  dissem inare studuit, cujus erat apostolus. A lander, I)e religione  
christiana in Vestrogotiam  introducta. P . 1. p. 7 .

3) O lof T ryggvas. Saga. Cap. 113, I l i .  Jem f. Reuterdald S. Κ. H. 
1 D . s. 327.

4) Rcutherdahl S . K. H . 1 D. s. s.



lid betvdligen bidrog till Christendom ens spridande i W ester
götland, var den nära beröring, hvaruti dess innebyggare stodo
till det redan tidigare Christna Norrige. Så fick Christna läran
e tt stadigare rotfäste i W estergötland, än  på något annat ställe
i rike t; ”ty hvad som tillförene händt i Björkö, var så godt
som intet *).

De slägtforbållanden, hvaruti Ragvald Jarl stod till Sve
riges då varande konung Olof Skötkonung, synas betydligen hafva 
inverkat på denne konungs benägenhet a tt antaga christna lä
ran. Också var det icke långt efter ofvannärnnda tilldragelse, 
som Sigfrid korn i beröring med den Svenska konungen och 
så lyckligt bearbetade dennes tänkesätt, a tt han fick gifva ho
nom d o p e t3). Så heter det ock i konungalängden vid W e s t-  
göta lagen, a tt ”Olof Skötkonung var förste konung, som c h ri-  
sten var i Sverige” 4). Konungens exempel följdes sederm era 
så småningom af många andra så bland hofvet som folket. 
Genom denna vigtiga tilldragelse gjorde Christna läran e tt be
tydligt framsteg i Sverige och särskildt i W estergötland, der 
konung Olof nu bosatte sig, för a tt få vara i lugn och frid 
för de ännu hedniskt sinnade Uppsvearne.

Christna kyrkan behöfde nu mera en bestämd och fast 
punkt, hvarifrån den sedan på e tt mera genomgripande sä tt v i
dare kunde utbilda sig. En sådan fick den ock i W estergöt
land; ty  heter det, a tt konungen ”skötte allan byn till stafs 
och stols” 5) d. ä. öfverlemnade den konungsliga egendomen 
H usäby till Biskopssäte och m edelpunkt for en presterlig fö r-

1) Lagerbring S. R. Η . 1 I). s. 520.
2) Om detta dop verkligen skett a f Sigfrid eller någon annan och på

hvad tid det bestämdt skett, derom äro historieskrifvarne icke ense.
3) Enligt W estgöta lagen skall detta hafva skedt i Rrigittae källa. 

Strax vid Husaby kyrka finnes dock en källa, som än i dag benäm nes St. 
Sigfrids. Den förra källan, som nu kallas Bisgårdskällan, ligger på något 
afstånd från denna, nära det gamla biskopshuset, hvarefter en ruin ännu  
står qvar.

4) ”Olawaer Skotkongaer var fyrsti konungaer sum chrislin var i sveriki”.
5) W eslg . Lagen s. 298.



valtning *). Om Sigfrid, som enligt Biskopsserien i W estgöta 
lagen nam nes såsom den förste Biskopen derstädes, heter det, 
a tt han u tm ätt och invigt tre  kyrkogårdar, nemligen Friggiaeron 
(Friggesåker i Falköpings pastorat), G yrum  2) och Agnistad 3), 
båda troligen belägna i nyssnäm nda pastorat. Anläggandet af 
kyrkogårdar förutsätter, a tt Christendom ens anhängare icke varit 
så få. Christendom en u tbredde sig nu med m ycken fart och 
snart finna vi, a tt hela W estergötland med få undantag var en 
C hristen provins.

Kort efter Sr 1000  finna vi således den första grund
läggningen til] ett s tift i W estergötland, hvilket äfven är det äldsta 
i de t egentliga Sverige. Hvilken som varit dess första Biskop, 
Sigfrid eller Thurgoft, lemna vi oafgjordt 4). Alltnog, den Christna 
församlingen var nedan organiserad såsom e tt helt och hade sin 
egen styresm an och var den äldsta platsen för dess biskops
kyrka det ofvanniamnda H usaby. Under konung Olofs söner, 
båda tillgifna W esitgötarne, em edan de bland dem kunde friare 
än på något annait ställe i Sverige få öfva sin Christendom, 
befrämjades i betydlig  mån den Christna kyrkans framgång 
och fasthet i W estergö tland  och detta  sederm era ännu mera 
under det derpå följande nya konungahuset, som var e tt W e s t-  
götahus. Särskildt må näm nas Levene församling, der Chri
stendom en synes djupast ha varit rotad och der den för Chri
stendomens läror varm t nitälskande konung Håkan Böde var 
född och merendels hade sin bostad, likasom han ock sedermera 
der fann sin gruf, hvilken än i dag kan s e s 5).

1) Reutherdahl. S. Κ . Η . 1 D .

2) Ej G m im  i Synnerby pastorat, som åtskilliga ansett. Se M ellin, 
Beskr. öfver Hångsdala Försam l. s. 98.

3) A gnistads äfvensom D im bo kyrka säges vara uppbyggd af Biskop 
B engt, den 12 i ordningen bland Skara Biskopar. Palm sköld, M scrptSam l.

4) Önskligt. vore, om någon ville företaga sig att utarbeta Skara B i-  
skopskrönika. Öfver de äldre tiderna deraf hvilar m ycket mörker, som in
gen ännu förmått att fu llkom ligt skingra.

5) På Prestgårdens ägor.



Först sedan Skara D om kyrka, den äldsta af vära dömer, 
under konung Sverkers tid genom Biskop Ö dgrim s drift och 
omtanka år 1151 blifvit fullbordad, kan man anse  Skara stift 
till alla delar fullkomligen ordnadt och stadfästad t. Troligen 
hade christendom en ännu vid denna tid m ängen svår strid a tt
genomgå i sjelfva W estergö tland; men den hade nu fått en
fastare och m era betydande punkt för sin verksam het i det 
redan "från hednatiden berömda och glänsande S k ara”, än i det 
ringare och oansenligare Husaby ix,. Biskop Ö dgrim  var sedan 
den , som högtidligen invigde D om kyrkan i S k a ra , Maria Guds 
moder till ära. Han vigde kyrkiona till fem penningar blå
af hvarjom bonde, eller skulle gälla sju skäppor hafre eller tre
bjuggs", såsom Brynolfs gamla krönika säger 2). Han och hans 
företrädare S ty rb jö rn , den första infödde W estgöta Biskop, voro ock 
de första Biskopar, som fingo sina grafplatser i D om kyrkans kor.

Under hvilken Biskop grunden lades till den heliga Mariae 
kyrkan i S kara , torde icke vara lätt a tt säga , helst öfver de 
äldsta Biskoparne derstädes hvilar e tt fullkomligt mörker. A - 
dain  af Bremen låter detta ske under A dalvard den ä ld r e 3); 
W estgöta lagen å ter under Adalvard d. y . , om hvilken tvifvel torde 
vara, huruvida han någonsin v arit Biskop i Skara. H ar han 
varit det, har det varit m ycket kort. Troligt är, a tt grundläggnin
gen skett under den för Christendom ens u tb redande verksam m e 
Biskop Thurgots tid, hvarom nyare författare synes vara fullt 
ense*). Asmund eller O sm u n d ‘'j ,  som af Em und den gamle

1) Jem f. Reutherdal. S. Κ. H . 1 D . s. 398.
2) Rhyzelii Episcoposcopia s. 167. Efter en gjord beräkning skulle 

Skara Stift pä denna tiden hatva innefattat 30 ,000  hem m an och 120,000  
bönder, i följd hvaraf nämnde kostnad belupit sig till ett värde» motsvarande 
210 ,000  tunnor liafra och 90,000 tunnor korn. W esterg . H ist. s. 174.

3) Om denna man yttrar sig Adam . Brcm. ”att han, sedan han för 
Christi skull utstått m ången kamp, lem nade sitt segrande kött åt jorden, 
men hans lagerkrönte ande for upp till h im m elen”.

4) Rhyzelii Episc. s. 164. L indskog, Skara Stifts Beskr. 1 D . s. 9. m. 11.
5) Denna Osmund blef af M unkskribenterna på försmädelse kallad  

”Stensinder”, om hvilken det heter enl. W estg . lagen: ”a tt han först bragt 
Biskopsdöm et till riktig lydnad”. Osmund och Stensider voro icke tvänne 
olika personer, som W estg . lagen antyder. Se R hyzel. E p. s. 165. W estg . 
lag. s. 305.



gjordes icke allenast till Biskop öfver Skara Stift, u tan äfven 
till Erkebiskop öfver hela Göta rike, var den som först från 
H usaby flyttade sin bostad till Mildeshed *) nära Skara, hvilket 
han jem te andra fastigheter anslog till dom kyrkan derstädes. 
Här bodde sedan de följande Biskoparne, för a tt på närm are 
håll kunna följa den påbörjade kyrkobyggnaden och hafva alla 
Biskopar ända till Styrbjörn, hvarom  vi ofvan talat, slu tat sina 
dagar på detta Mildeshed och äfven der blifvit begrafna.

Sfedan Domkyrkan var fullbordad, blef man betänkt på 
a tt äfven upprätta en skolanstalt i Skara, såsom förut i Husaby, 
på det a tt  Christna läran ännu ytterligare skulle rota sig 
och hafva framgång. Till en början har undervisningen skett 
genom Benedictinerm unkarne. En cathedralskola synes seder
mera i Skara varit till och varit aktad under hela medeltiden. 
En scholaris derstädes skref vår äldste Computus Ecclesiasticus. 
De sista katolska ErkeBiskoparne i Sverige och Danmark hade 
fått sin bildning här och erkände det med tacksam het. ”Jo
hannes Magnus kunde bibeln ur minnet, medan han ännu gick 
här sub  ferula ’ 2).

2  §·

I Christendom ens första tider voro inga stift till vissa 
gränsor utstakade. Först mot slu te t af 44:te seklet, emellan 
1080 och 1100, anser man, a tt  stiften började afdelas och till 
sina gränsor närm are bestämm as. Adam af Bremen ä r den 
första författare, som låter oss veta, hvad Skara Stift ursprung
ligen innefattade. Nämnde författare, som skref omkring 1060

1) Detta Mildeshed är detsamma, som än i dag är Biskopsäle och kal
las Brnnsbo, sammandraget från Brynolfsbo. D et är beläget $ mil från 
Skara och har fått sitt namn efter Brynolf A lgotson , som blef Biskop i 
Skara Stift 1278 och lät uppbygga Brunsbo på samma ställe, som tillförene 
hetat Mildeshed. Rhyzel. Ep. s. 172. De i jorden än id a g  på flera ställen 
synbara stora massor af muradt tegel synas vittna om detta ställes höga ål
der och storhet. Vid gräfningar, som i sednare tider blifvit anställda på 
Brunsbo, har man ganska ofta påträlTat silfverm ynt, de flesta från Sturarnes 
och G ustaf d. I:stes tider.

2) Skandia 3 D . s. 2 4 4 .



eller 1070, säger, a tt på hans tid Skara S tift innefattade W e - 
stergötland, Östergötland, W erm land och Finveden eller Små
land *). Om Thurgot, som Adamus anser för G ötarnas förste 
Biskop, heter det, att han vinner 'båda de ädla Götafolken för 
Christus” och om Adalvard d. ä ., "att han var förordnad till 
Biskop öfver de båda Göta länderna". H äraf kan man sluta 
till sanningen deraf, a tt Östergötland i äldsta tider hört till 
Skara Stift. Först i en tid längre fram får Linköping och dess 
Biskopar en plats i v å r kyrkohistoria 2). S turleson låter oss 
veta, a tt en lott af Svea välde är W estergötland, W erm land 
och M arkerna och hvad dertill hörer och ä r det så  stort rike, 
a tt under den Biskop, som deröfver är, äro elfva hundrade 
kyrkor” 3). Hvad som menas med de orden ”hvad dertill hörer”, 
torde förtjena a tt närm are tagas i betraktande. Med dessa ord 
kan förstås S m åland4), af hvilket än i dag en del hörer till 
Skara Stift. Detta förefaller icke otroligt, då vi se, a tt ännu i 
början af tolfte seklet detta landskap omtalas såsom hörande 
till Skara S t i f t5). Vidare kunna dessa orden afse blott den 
delen af Småland, som fordom kallades Finveden, helst det ä r 
sannolikt, a tt denna del af Småland först fick sina Christna

1) ”Inter Nordmanniam et Svionum Verm elandi et Finvedi degunt et 
alii, qui nunc ornnes sunt christiani respiciuntquc ad Scarensern ecclesiam ”. 
Cronogr. Scand.

2) Rcutherdahl. S. Κ . Η . 1 D. s. 399.

3) Denna uppgift synes alltför stor, då, enligt W estg . lagen, kyrkor
nas antal i Skara Stift, inberäknade både W erm land och Dalsland, utgjorde 
blott fem hundrade nittiotvå. Prof. Schlyter har meddelat den sannolika  
förmodan, att uppgiften om de elfva hundrade kyrkorna i det gamla W e -  
stcrgötland uppkomm it genom  ett skrilTel af X I i stället för V I. Geijer, S. 
F. H . s. 345 . — Författaren till W esterg. H ist. anser dock detta antal icke  
vara otroligt på den grund, att man icke m ed visshet kan bestämma stor
leken af Skara Stift på denna tiden. Derunder l)dde W erm land och Dals
land, troligen halfva, kanske hela n. v. Sm åland; det finnes än id a g  i W e
stergötland och dessa landskap tillsam m antagna 874 kyrkor. I fall man 
ock borttager Sm åland, torde dock, säger han, möjligheten af dessa kyrkors 
antal inom Skara Stifts landatnären på denna tiden vara bevislig. s. 168.

4) Småland lydde dels under Skara, dels under Linköpings s lift  under 
konung Sverkers tid. Lagerbring S. R . Η . 1 D . s. 135.

5) Series Successorum aliquot S. Sigfridi in  episcopatu Yexion. V asto-  
vii vitse annexa.



lärare från Skara S tift. Slutligen kan afven dessa ord ha a f-  
seende på Viken, hvilken, enligt Schlyter, fått sina första inne
byggare från W estergötland *). D etta sednare synes dock m in
dre troligt, då vi besinna, a tt  denna provins på dessa tider 
hörde under Norriges rike. Sannolikast år, a tt med dessa or
den blott och bart m enas Mohärad. F örst under konung Carl 
d. VII Sverkersons tid finna vi W exiö  S tift formligen s ta d -  
gadt och kunna således med visshet säga, a tt Småland med 
undantag af sistnäm nde härad från denna tid varit skiljdt från 
Skara Stift.

S turleson låter oss vidare v e ta : ”a tt en annan lott af 
landet är Ö stergö tland , också e tt Biskopsdöme", hvaraf blifver 
k la rt, a tt detta landskap redan en längre tid varit skiljdt från 
Skara biskopsdöme. Under konung Inge den äldres tid finna 
vi den första bis>kop i Linköpings Stift.

Skara Stift innefattade således vid slu tet af 12 århun
d radet hela det nuvarande W estergö tland , Dalsland och W e rm - 
land sam t Mohärad i Sm åland, hvilken utsträckning det bibe
höll sedan under hela den katolska t id e n 2). Det var på denna 
tiden, med undantag af Upsala stift, det v idsträktaste i hela 
riket och dess Biskopar voro lika rika som m äk tig a3). Men

1) JemC. Alander. De religione christiana in V estrogotiam  introducta. 
P. II. p. 2 1 - - 2 3 .  Anmärkas må, att W än c härad än i dag sträcker sig 
på båda sidor om elfven.

2) Under denna period funnos i W estergötlan d tvänne märkvärdiga 
och rika kloster: W arnhem  och Gudhem. D et förra grundlädes 1150 och 
var beläget på samma stä lle , der nu W arnhem s kyrka ligger. Denna kyrka 
är både genom sin rena byggnadsstil, och de m in nen , som dervid äro fa
stade, en af de vackraste och dyrbaraste, vårt land eger. Den är byggd på 
och af det gamla klostrets ruiner och har till stor del att tacka Grefve 
M agnus Gabriel De la Gardie för sitt nuvarande bestånd. Denna frikostiga 
Maccenat, som jcm tc sin gemål Maria Ephrosyne der funnit sin hvilostad i 
en dyrbar graf, har räddat den undan förgängelsen. Här hvilar dessutom  
k. Inge Stenkilsson, konungarne a f Erikska ätten med undantag af Erik den 
helige, ltirger Jarl rn. fl. Kyrkan är belägen i en romantisk trakt vid fo
ten af berget B illingen. W arnhem s pastorat är f. n. prsebende till Bisko
pen i Skara. — Gudhems nunnekloster är n ågot äldre och var beläget på n . 
v. Gudhems kyrkogård. Ruiner efter detsam m a kunna ännu spåras.

3) Vi behöfva b lott erinra oss de tre B iskoparne Brynolf, af hvilka den 
första b lef ’ kanoniserad och bland helgonen inskrifven af Påfven Alexander  
d. V I”. Den sista B ryn olf Gerlakson, a f G ylta slägten, lät bygga och be
fästa Leckö slott, der på muren än i dag hans vapen finnes tecknadt.



/

såsom dessa vid och genom reformationen m istade sitt alltför 
sto ra  verldsliga välde, så blef ock Skara Stift under tidernas 
lopp underkastadt betydliga förändringar och förminskningar.

3  §.

Den första förminskning Skara Stift sederm era undergick , 
v a r under konung Johan d. lll:s  tid. O rsaken dertill var dess 
Biskop Jacobus Johannis ') , som gillade och antog den så kal
lade röda boken eller litu rg ien , hvarigenom han föll i stor o -  
nåd hos hertig Carl och ”m ycken förtret tillskyndades de rä tt
sinnige presterne i stiftet och en del från sina lägenheter drefna 
blefvo. Hertig Carl söndrade derföre från Skara stift de de
lar af s itt hertigdöm e, som derunder tillförene lyd t. Han lade 
omkr. 1580 W erm land , W adsbo och W alla härader ’·) i W e -  
stergötland, till en början, som man tror, under S trengnäs stifts 
ly d n o 3) , sederm era under den Superin tendentia , som  han nu 
upprättade i sin nyss byggda stad Mariestad och utnäm nde till 
Superintendent deröfver Jesperus Marci, förut kyrkoherde i U l-  
lerfva församling sam t ”Probst öfver W adsbo” 4). Skara S tift 
undergick snart åter en ny förminskning, då H ertig  Johan af 
Östergötland år 1612 eller 1615 inrättade en Superin tendentia i 
Sköfde, som nu var stiftstaden i hans hertigdöm e. U nder denna 
lade han då Kåkinds härad  m. fl. orter, som hörde till hans 
hertigdöm e, både i W estergötland och Ö stergötland sam t hela 
Dalsland f>). Den första Superintendent härstädes blef den lärde

1) Han liar såsom Biskop i Skara underskrifvit ocli förseglat en för
klaring a f Biskoparne och Presterna rörande konung Erik d. XIV:s afsät- 
tande. Sijernm an. Riksd. M öten och Besl. s. 28 1 — 311.

2) Hertig Carl fick dessa båda härader i W estergötland såsom ersätt
ning för Ström sholm. Geijer S. F. H. 2 D. s. 25(5.

3) Vid Upsala möte år 1593 ansågos berörde landskap och härader 
såsom ännu hörande till Strengnäs Biskopsdöm e, enligt underskrifterna på 
beslutet. Tidström. Disp. de Mariaestadio p. (>6. W esterg . Hist. s. 204.

4) Han höll årligen d. 22  Junii Prestm öte i M ariestad, ”då Pastores 
kom m o tillsam m ans att hålla predikningar, orationer, dcclam ationer och 
consistorium  samt examinera casus”. Biogr. Lex. 9 B. s. 34.

5) N ågot skäl till Gahms m ening, att hertigdöm ets härader hinsidan  
W ettern förut hört till L inköpings stift, hafva vi ej funnit och H hjzelius  
näm ner i sin Episcop. intet deroin.



M. Sylvester P h ry g iu s, förut Rector Scholae i Linköping, nu 
kyrkoherde i Sköfde. Denna Superintendentia blef dock icke af 
lång varak tighet; ty  den upphörde redan med Hertigens död 
1618. Året derpå fann konung G ustaf den II Adolf för 
godt a tt  upprä tta  en ny Superintendentia i G öteborg, dit M. 
Sy lvester P hrygius ”såsom en god man ’ då förflyttades från 
Sköfde1) och u nder honom förlädes då K indens, M arks, Bolie— 
byggds, Askim s, Säfvedals, W ä tle , Als och F lundre härader, 
eller de sam ma härader af W estergö tland , som än i dag höra 
till Göteborgs slift; dessutom Mohärad i Småland sam t Dals
land. Hans förra stift återgick dels till Skara dels till L inpö- 
pings. Superintendenten A. P ry ts , Sylvesters närm aste ef
te rträd a re , synes rörande Mark och Kinds härader, med afse - 
ende på det vid denna tiden upprättade Gymnasium i S k ara , 
kommit i någon obehagligare beröring med sin g ranne, Biskop 
S ven i S kara , hvilken föranlåtit denna sednare a tt derom till— 
skrifva då varande Erkebiskop Kenicius, som ock derå m ed
delade s v a r 2). År 16 4 6 , då Superintendenten i M ariestad, M. 
Joh. O riensulanus ”trö tt af ålder och arbete saktmodeligen i 
Herranom  afsom nade” flyttades Superintendensem betet från Ma
riestad till Carlstad. Den då varande Biskopen i S k a ra , Jo

1) Då Phrygius en gång spatserade utåt landsvägen utom  Sköfde, m ötte 
han en ridande herre, som frågade, hvem han var. Phr. svarad e: ”jag he
ter M agister Sylvester, M äster för alla prester”. Den frågande anm ärkte: 
”det var ett långt nam n, jag heter b lott: G ustaf Adolf, kung i Sverige. 
Phr. blygdes så härvid, heter det, att han var borta vid stadsinbyggarnes 
underdåniga lyckönskan. Sedan predikade han dock så för konungen, att 
denne vid gudstjenstens slut sade: ”ert namn är M agister Sylvester, Mäster 
för alla prester. J ären det ock”. A rchiv. Sm ol. Mscrpt. Biogr. Lex. 11 
B. s. 210.

2) ErkeBisk. K enicii bref till Biskop Sven i Skara rörande denna an
gelägenhet, lyder: ”Jag bekom T. R. skrilvelse, förmälandes, att Μ. A . Pryls  
Superint. G othob. hafver kom m it från Biskopsstiftet Mark och Kinds hä
rader, det mig tycker ganska illa vara, utan hafver alltid om den mannen 
haft den förhoppning, att han skulle vara en rolig m an; men detta tjenar 
icke till rolighet eller till att hålla vänskap bröder em ellan. Men efter 
K ongl. M. hafver befalt T . R. att upprätta ett Gymnasium i Skara, der 
ock i sanning är ett tjen ligt rum att hafva Gym nasium , tyckes mig rådligt
vara, att T. R . gör sin höga flit, att ställa det i verket, så förmodar jag,
att Mark och Kind kom m a väl under skolan igen, ty i G öteborg blifver
alldrig någon skola som  duglig är. Ups. 8 Mart. 1631. Sundholm ska
Mscrpt sand.



han W exionius, som stod i sto r nåd hos d rottn ing Christina, 
y rkade nu med all m akt u p p å , a tt Skara stift m atte  ”'redinte— 
g reras” och återfå åtm instone W alla och W adsbo hiirader. hvil- 
ke t förra gick V2 mil nära Skara och förr hört till detta stift. 
Sådant lyckades väl icke under denna drottning; m en år 1658 
den 27 Maj kom både W alla och W adsbo härader samt M o- 
härad i Småland tillbaka under Skara S tift, hvarifrån de sedan 
aldrig varit skiljda. Deremot förlädes Dalsland, denna Skara 
Stifs gamla tillhörighet, under Carlstads Superin tendenter *). Vi 
finna således, a tt Skara Stift för nära tvåhundrade år sedan 
om fattade alldeles de tsam m a, som i våra dagar, nemligen alla 
de härader, som nu höra till Skaraborgs l ä n 2); W än e , R järke, 
K ullings, G äseneds, Redvägs, W edens och As härader af Elfs
borgs län sam t Mohärad i Småland och Jönköpings län.

5 C AP.

Om fV esteryo tlan ds indelning i adm in istratift 

hänseende.

1 §.

I Ingjald lllrådas tid eller strax t derefter blefvo sm å- 
konungarne u tro tade, så väl i Svithiod, som i de båda Göta 
rikena. Dessa sm åriken blefvo sedan så småningom skattsky l
diga under konungen i U psala , som öfver dem tillsatte höfdin-

1) E nligt K ongl. Maj:s nådiga resolution om skillnaden em ellan Skara 
Slift, samt Carlstads och G öteborgs superintendentier tillfölje a f Roskildska 
freden. I denna heter det: l:o  är Κ. M. allernådigste vilje och befallning, 
att W alla , W asbo och M ohärad med all ccclesiastiquc jurisdiction, ratt och 
inspection lägges under Skara Stift och dervid härefter stadigt förblifver, så 
att den som nu är eller härefter varder Biskop förordnad öfver ofvanskrifne 
stift öfver dessa trenne härader ratione oflicii, skall, må hafva, njuta och 
bruka samma vilkor, rätt och disposition, som han öfver de andra, hvilka 
aldrig hafva varit från bem älta stift ålskiljda, med rätta och ratione officii 
hafver, njuter, brukar och possiderar. 2:o Derem ot hafver Κ. M. aller— 
nådigst funnit godt, det hela Dalsland skall förläggas under Carlstads super
intendentia o. s. v. D enna resolution är dat. G öteborg d. 27  Maj 1658. 
Sundh. Mscrpt saml.

2) Såsom en egenhet m å anmärkas, att Amnehärads socken i Skara 
S tift och Kåda i Carlstads tillsam mans utgöra ett Pastorat.



gar, hvilka det tillhörde a tt å hans vägnar ha uppsigt öfver 
landskapet, uppbära den deraf utgående skatten, sam t föra be
fälet öfver de hjelptrupper, hvarm ed landskapet i krigstider 
skulle komma konungen till hjelp. De voro för landska
pets inre rattsförfattning främ m ande personer. Fanns ännu nå
gon sm åkonung qvar, var han konung blott till nam net och i 
sjelfva verket blott en höfding åt Upsala konungen och honom 
skattskyldig. Dessa höfdingar igenfinnas ännu på landskaps- 
lagarnes tid under namn af ja rlar och länsherrar och man kan 
sä g a , a tt den ännu varande länsstyrelsen derifrån leder sitt 
första upphof *). Jarlaem betet var på sin tid den högsta vär
d ighet, näst den kungliga, i vårt land. Jarlarnes m akt var 
äfven stor och inflytelserik och de län”, hvaröfver de hade 
a tt  befalla, voro ofta större än fylkeskonungarnes små riken.
Vi behöfva, blott erinra oss den m äktiga W estgöta Jarlen R a g - 
vald , som unde>r konung Olof Skötkonungs tid uppträder, för 
a tt fatta hela be tydelsen  af deras m akt. Näst jarlarne stodo 
hersarne ·) i rnaikt och värdiglek. De voro af konungen för
ordnade till rä tta re  eller uppsvningsm än” öfver vissa härader 
och utgjorde jem te jarlarne , hvad man skulle kunna kalla vår 
gamla adel. Vanligen voro fyra hersar under en ja r l, detta
dock beroende på jarladöm ets storlek. Deras inkomster sva
rade ock blott till en tredjedel mot ja rlens, efter de voro skyl
diga a lt u trusta tjugo stridsm än, då jarlen skaffade sex tio ’3). 
Jarlarnes värdighet var inom vissa slägter till och med ärftlig.

1 W estergötland finna vi flera, som burit ja r lan am n e t4), 
hvaribland den ofvannäm nde R agvald, som var jarl derstädes 
om kring 1 0 2 0 , på e tt mera fram stående sä tt, än någon af de 
öfriga, tilldrager sig vår uppm ärksam het. Hans slägtförbindel-

1) Jemf. Schlyter s. b. s. 57, 58.

2) Detta är gam la nam net på häradshöfding. Se Geijer 1 D . s. 118.

3) Jemf. Lagerbring S. R. Η. 1 D. s. 377.

4) Jarlebus (beläget i Rackcby församl. i Kållands härad) var i fordna 
tider ett slott, der W estgöta  jarlarne residerat. Lem ningar lära ännu synas 
deraf vid stranden a f W cnern . L indskog, Skara Stifts beskr. 3 D . s. 180.



ser både med Svenska och N orrska konungarne blefvo for bo
som en anledning a tt  djupt ingripa i förhållandena på sin tid. 
Han förde ock vid flera tillfällen i kraftfulla ord W estgötarnes 
talan. Bland öriga jarlar i W estergötland må näm nas Erik 
G öthe till ätten bonde, "W estrogothiae prorex” *), sam t slutligen 
Jedvard, konung Erik d. heliges fader en god och rik bonde"2), 
som krönikan säger; men huruvida han verkligen v a rit jarl el
ler icke, är af flera anledningar tvifvel underkastad ta). Må nu 
härm ed vara, huru som hels t, så finna vi jarlaem betet i W e
stergötland hafva upphört redan vid slutet af elfte eller i bör
jan  af tolfte århundradet. H uru stor eller huru liten del af 
W estergötland dessa ja rla r haft a l t  befalla öfver, kan väl icke 
närm are bestämmas. Olika m eningar hafva blifvit y ttrad e  an
gående den frågan, huruvida i Sverige sam tidigt flera ja rla r 
funnits. "O bestridligt är, a tt i m edlet af 12:te seklet eller å t
minstone med Folkungen Birger Brona (-j- 1202) jarlaem bete t 
ä r  e tt och dess innehafvare den högsta em betsm an i riket. 
Men redan i Magnus Ladulås tid finna vi jarlens bu fvud func- 
tioner delade på tvenne personer, en marsk för krigsväsendet 
och en Drots för dom arem akten och förvaltningen af konun
gens slott" 4).

Våra gamla lagar omtala utom jarlar äfven ”Landshaerra”, 
”Laenshaerra" m. fl. såsom konungens högsta om budsm än inom 
Landskapen, äfvensom de underrätta  oss om, a tt de under dem 
i hvart och e tt härad ställda lägre em betsm an kallades” L aens- 
m ader”, konungens soknare.” Dessa landsherrar och länsmän 
voro jarlarnes, ”de konungens öfver landskaperna utspridda or
ganer, medelst hvilka han s ty rde  rike t” ft). Redan i 12:te å r
hundradet finna vi ock i W estergötland em betsm an, som till

1) Siiges tia uppbyggt Götlunda kyrka i Nerikc. Se ofvan sid. 27.

2) Script. Rer. Svec. T. 1 p. 246.

3) Stjernman Η. M . 2 D. T . 1. Författ. till W estergötlands historia  
(s. 126) nekar, att Jedvard varit jarl på goda skäl.

4) Se Nordströms Svenska Sam hällsf. Η . 1 1). s. 47 .

5) S . b. s. 4.



någon del synes hafva m otsvarat hvad vi i våra dagar kalla 
Landshöfdingar, hvilka jem te lagm ännen styrde folket i provin
serna, ehuru  de tid efter annan förekomma under olika namn, 
såsom Landsherrar, S tå thållare , Höfvitsmän, Capitanei o. s. v. 
Troligast är, a tt deras syssla till en början icke var beständig, 
u tan  a tt  de efter förefallande om ständigheter förordnades för 
vissa ändam ål '). Den första, vi känna såsom ståthållare öfver 
hela W estergötland, är den på sin tid lika märkliga som olyck
liga lagm annen Algot Brynolfsson 2). Han kallas omkring år 
1280  Capitaneus totius Vesgocie” 3). Hela W estergötland synes 
sedan en längre tid hafva varit förenadt under e tt enda ö f-  
verhufvud. Ar 1561 se vi Jöns Thordson Bonde vara s tå t
hållare öfver W estergötland och Dal, hvilket sednare landskap 
från denna tid med få afbrott i adm inistratift hänseende s tå tt 
i nära beröring med W estergötland. Hans efterträdare före
komm a sedermera under åtskilliga benäm ningar såsom styresm än 
dels öfver W estergötland allena, dels öfver detta förenadt med 
Dalsland, dels öfver dessa båda landskap jem te W erm land, ända 
till dess Lennart Torstenson 4) den 31 Maj 1648 nämndes till 
G eneral G uvernör öfver hela W estergötland, Dalsland, W erm 
land och Halland. Yid hans död tillföll detta General G u v er-
nem ent Hertig Adolf Johan, hvilken innehade det till d. 12 
Jun. 1654, då han till lindring för staten  befalldes afstå det
sam m a och lemna vården deröfver å t vederbörande Landshöf
dingar; men redan samma år den 18 Aug. utnäm ndes Magnus 
G abriel De la Gardie Ί) till G eneral G uvernör öfver W e ste r-

1) W esterg. Hist. s. 214.

2) Han lät på sin bekostnad uppbygga Ryda kyrka i Barnc härad.

3 ) Stjernman H  M . 1 D . s. 2.

4) Född på sitt fädernegods Forstena, n. v. Öfverstc Löjtn. Boställe, 1 
Tunherns socken, W äne härad.

5) Denna stora Maecenat har i W estergötland, likasom i det öfriga 
Sverige, lem nat efter sig  rika prof på sin frikostighet mot kyrkor, skolor 
och välgörande inrättningar.

”Celsus A tlas et Senatus ille Phoenix occidit 
Y ividusque mentis ardor,

■



götland, Halland och Dalsland, livilket han förvaltade en m yc
ket kort tid. Den 8 Junii 1716 utnäm ndes sederm era af ko
nung Carl den XII:te Carl G ustaf Mörner till G eneral G uvernör 
öfver Göteborgs och Bohus, Hallands, Elfsborgs, Skaraborgs, 
Nerikes och W erm lands län, hvilket höga em bete han innehade 
till år 1719, då tillfölje af Regeringsformen af s. å. alla inrikes 
General G uvernörskaper blefvo indragna *).

Vi hafva hittills betrak tat W estergötland såsom e tt helt, 
lydande under e tt och sam m a öfverhufvud. Oss tillhör nu a tt 
efterse, hvilka förändringar dess särskilda delar hvar för sig i 
adm inistratift hänseende varit underkastade sam t slutligen, huru 
dessa sam m ansm ält i de trenne län, som för närvarande till
höra W estergötland. Redan i Christendomens första tider se 
vi flera mäktiga slott och borgar med sina egna fogdar och 
ståthållare uppstå i W estergötland. Det var ock helt naturligt,
a tt  konungarne, då de på dessa tider uppehöllo sig i detta 
landskap, läto uppföra sig värdiga boningar, d e r de bland de 
af dem företrädesvis gynnade W estgötarne i ostörd ro kunde 
utöfva sin christendom. Den äldsta konungaborg vi kunna spåra 
inom W estergötland är det urgamla S k arab o rg 2) , eller som det

Et scien tis  vorago,
Flum en eloq u en tis,
Corque gratum Gratiarum  
Ara, portus adflictorum.
Vivat inter astra M agnus, vivat ejus G loria” !

sjunger Stud. ungd. i Upsala på hans begrafningsdag.

1) W esterg. HisL s. 219. Stjernmans Η. Μ. 1 D. s. 7.

2) Hvar detta slott varit beläget, torde icke så lätt kunna afgöras. I 
äldsta tider, säger man, har vid Skara legat tvänne större slott. Skaraborg  
och Jarlaquist; hvilket sednare ofta förekomm er i vår historia. Palm sköld  
anser Skaraborg och Jarlaquist vara samma slott. R hyzelius derernot i sin 
Sveog. M unita anser, att Skaraborg var beläget i skogen på andra sidan 
Uddetorp i  mil från Skara, hvilket ock synes troligast, helst man än i dag 
kan finna spår dertill. Jarlaquists slott låg med all säkerhet, der det nu 
varande Brobacka är beläget, hvilket ock Palmsköld anser sannolikt. —  
Den första Ståthållare öfver Skara och Skaraborgs slott, vi känna, är Suno Jons
son, som i ett dom bref af år 1312 kallas ”Advocatus Scarensis”. Stjernman
Η. Μ. 1 D. s. 62.



äfven någon gång kallas Skara Slott. Detta var i sina blom
strande dagar e tt s ta rk t befästadt slott, vid hvilket många min
nen äro förknippade, ehuru  det nu m era lefver endast i nam 
net på länet af sam m a namn. N ästan lika tidigt fram träder 
det fordomdags icke mindre m ärkvärdiga Axevalla slott *), ofta 
e tt k ärt tillhåll för Sveriges konungar under dessa oroliga tider. 
D etta slott blef sedan i 12:te och 13:de seklet en af de s ta r
kaste gränsfästningar mot D anm ark och mången hård och blo
dig strid  har der blifvit utkäm pad emellan de Svenska och 
Danske. På denna tid reste sig äfven det fordom stolta slottet 
Aranäs ), som ofta var e tt vigtigt tillhåll för Sveriges konun
gar. På dessa tre  nu nämnda slott, de äldsta utan tvifvel i 
W estergötland och af hvars storhet nu mera knapt några spår 
finnas qvar, vistades konungarne från Olof Skötkonungs till 
Inge Stenkilssons tid. Dessutom vistades de ofta på Levene, 
der Stenkil och Håkan Röde företrädesvis hade sin hofhållning 
äfvensom på Götala, der vi med visshet veta, a tt k. Olof 
Skötkonung vistades ganska långa tider. Konung Erik S eg er- 
säll hade till och med der någon tid tagit sin bostad, för a tt 
på närm are håll kunna styra Danmark och N orrige’.

Under Sveriges medeltid blef W estergötland mera rikt på 
slott och fästen, än  någon annan provins, en naturlig följd deraf 
a tt  det då och stydan en längre tid utgjorde Sveriges gräns
provins mot vesteir> hvarigenom det ock ständigt var utsatt för 
fiendtliga infal - M an måste derföre ock vara betänkt på a tt 
befästa de piinktör, som i händelse af fiendtligt infall kunde
vara af största vigt. Så uppkom Elfsborgs (först "E lfves-

1) D etta var beliiget i n. v. W ings socken i W alla  härad. I en äng
helt nära Husgärdets egendom  kan man än i dag se, hvar detta stora och
mäktiga slott varit beläget på en i sjön utskjutande, löfbeklädd, udde.
Förgängelsen har med rastlös fart igensopat nästan hvarje spår af denna 
fordna storhet, och sade oss icke traditionen, hvar detta slott en gång
varit beläget, skulle vandraren, då han sätter sin fot på detta af den täcka
ste natur omgifna ställe, icke ana att han trampar på ruinerna af ett bland 
Sveriges mäktigaste fästen.

2) Beläget i n. v. Forsshems församl. af K inna härad. A r 1308 sägas 
nunnorna från Gudhem ha flyttat dit på någon tid.



borgs” kaliadt) fästning vid u tloppet af Göta elf. Fästet, hvaraf 
n. v. länet fått sitt namn, förmodas vara anlagdt af B irger Jarl om
kring å r 1260. Vidare Gullbergs fästning i Säfvedals härad vid 
sam m a elf, troligen grundad af konung Birger omkring år 1300 ; 
Ö restens slott och fäste, beläget i n. v. Ö rby församling af Marks 
härad. O visst är, när detta blifvit bygdt; men det nämnes 
redan i 14:de århundradet och vi veta, a tt Bo Jonsson G rip 
innehade det jem te O ppenstens slott. Slutligen må vi icke 
glömma Leckö slott på Kållandsö, hvilket säges vara anlagdt 1298 
och der Skara Biskopar uppträdde i ail prakt och rikedom 
och sa tte  sig till m otvärn mot konungar. Konung G ustaf d. 
I:ste, som hade e tt godt öga till det högre P resterskapets stora 
rikedomar, indrog detta ‘till kronan, hvilket ock blef en af or
sakerna till det missnöje hos W estgöta adeln, som på denna tid 
så högt uttalade sig mot nämnde konung och hvilket var nära 
a tt kosta honom kronan.

Vi hafva ansett oss böra egna en särskild uppm ärksam 
het å t ofvannämnda slott och fästen, alldenstund de spelat en 
vigtig role i W estergötlands historia och ända till sednare tider 
gripit djupt in uti dess adm inistrativa förvaltning och indelning. 
Den gamla fördelningen i bo upphörde och i den mån dessa 
slott uppstodo, blefvo också vissa härader, som lågo dem när
m ast lydande under dess höfvidsmän och ståthållare. D etta 
var de t vanliga fallet; men äfven härader på längre afstånd 
från sjelfva slottet lades under dess lydno och befallning. Så 
veta vi, a tt W alla m. fl. härader blifvit anslagna under A x e-
valla slott och a tt hela den derom kring liggande trak ten  bar
nam n af Axevalla län. Samma förhållande var med Ö resten, 
under hvilket Mark m. fl. härader utgjorde e tt särskildt län. 
Vi kunnna väl icke så noga veta, huru m ycket eller huru  htet 
dessa län i äldre tider om fattat; men rörande flere a f dem 
hafva vi åtm instone på 15 och 16 hundrade talet bestäm da 
uppgifter, huru många härader varit dem anslagna. Sedan ko
nung G ustaf den I:ste intagit Leckö från Biskop Didrik Slag
hök, förlänade han å r 1525 detta  slott med Kinda, Skånings,



Frökinds och W edens härader å t Thure Eriksson Bjelke. År 
1543  den 25 Julii fick Svante S tu re  till Hörningsholm Leckö 
slott och län med underliggande härader, ”som äro Skånings, 
Kinda, Kollen och Åsa härader med Lideköpings b y ” och blef 
han tillika slottslofven på näm nde slott D. År 1600 den 19
Mars lem nades af ständerna detta slo tt och län i förläning åt 
konung Johan III:s son, hertig Johan af Östergötland. År 1615 
den 15 (1 0 ? ) Maj benådade konung G ustaf d. II Adolf Jacob 
De la G ardie med Leckö och omliggande socknar och gårdar 
till G refskap och det till evärdeliga tider arfvinge efter arfvinge 
"och detta ä r  det Leckö G refskap, som begynner i Kinna 
härad och H usaby” 2), Efter hans död öfvergick detta grefskap 
på sonen Magnus Gabriel De la G ardie; men 1682 måste 
det undergå sam m a öde, som alla andra gods och genom re -  
ductionen återfalla till kronan 3).

År 1573 d. 3  O ct. fick de Mornay fullmakt a tt hafva 
öfversta befallningen öfver Elfsborgs och Gullbergs fästningar 
och i de län, som dertill lyda, nemligen Askirns, G usum s ^G ä- 
seneds), Bolbygds, Frökinds, Marks, Kulings, Skånings, Redvägs,

1) Stjernman. Η . M . s. 82.
2) Bazius. Hist. Eccl. p. 41.
3) Denna på sin tid rikaste och frikostigaste man i Sverige m åste, såsom en 

följd a f reductionen, slutligen på sin ålderdom se sig nästan utfattig och lida nöd. 
Vi kunna se hans bedröfliga belägenhet afmålad i bjärta färgor i ett bref 
till Lindsköld d. 10 Maj 1085. Sedan han först beskrifvit de förluster han 
gjort, yttrar han: ”Är alltså detta W cnnegarn igen. Huru m öjligt är deraf 
lefva, kan enhvar dijudicera. Mina få pretiosa, de få äro öfrige, bjuder jag  
allestädes till salu, men finner ingen köpm an. Gud tröste m ig arme man, 
som på min ålder m åste lida sådan nöd och vara fallen i mina ovänners 
våld”. Han tillbragtc sina sista år i ensam het på Carlberg och hade till 
slut blott en enda lakej. En allmän sägen förmäler, ”att då Höjentorp re
ducerades, ryckte man sjelfva sängkläderna från den sjuka Furstinnan, Ma
ria Euphrosyne”, henne, den kungliga prinsessan, hvars morfader varit Svea 
konung, hvars morbroder varit konung, hvars syskonbarn var regerande 
drottning, hvars broder varit konung, och hvars broderson den tiden rege
rade i Svea land. Cronholm. Biogr. öfver M. S. D e la Gardie.

Leckö slott har på sednare tider blifvit gifvet i förläning åt flera märk
liga personer. Så innehade R. R. Tessin det från 1752— 70. Sedan hade 
R. R. Hjärne det till 1789. Enligt R iksdagsbeslutet 1810 b lef kungsgården 
Leckö på 50 år lemnad åt General C. J. Adlercreutz eller dess rätts inne- 
hafvare, till m inne af den ärofulla träffning, som  Svenska arméen under 
hans anförande vann vid Sikajocki d. 18 Äpr. 1808.



Gudhems, Dal och W artofta härader, hvilka nu skulle ligga 

under Elfsborgs slott med dagsverken och alla årliga utskvl— 

der ’. Under Gullberg lades Ale, F lundre, Sevedals, W ätle, 

Kållands, Barne, Laske, Kinds, W iste, W äne, Ase och W edens 

härader med all dess ränta och årliga u tskylder *). Dessa 

båda län innefattade således på denna tiden hela nuvarande 

Elfsborgs l ä n 2) större delen af det nuvarande S karabo rgs3), 

sam t tvenne af de. W estgöta härader, som nu för tiden höra 

till Göteborgs. Ar 1586 d. 2 Nov. finna vi Joran Erikson Ulf— 

sparre  nämnd till ståthållare öfver Elfsborgs slott, sam t G u ll- 

bergs fästning och ”Askim, W ätle , Ale, F lundre, Sevedals, Kål

lands, Gäsene, Balbo (?) och Mems (?) härader i W estergötland 4).

3 §.

Sedan W estergötland under långliga tider varit styckadt i 

flera sm ärre län och grefskaper '), som på olika tider hade olika 

omfattning, hvilket inverkade menligt på landet, blef man i 

början af 17 århundradet betänkt på en lämpligare adm inistratif 

indelning. Detta skedde på Biksdagen å r 1634, då enligt 23 

§ i Regeringsformen af s. å. landtregeringen fördelades i vissa 

höfdingedömen eller gouvernem ent”. F rån  den tiden finna 

vi styresm ännen öfver dessa bära namn af Landshöfdingar och 

blef nu Skaraborgs det tredje i o rdn ingenϋ), såsom ännu är 

fallet, bland rikets län. Skaraborgs län, som förut till vissa 

delar och på olika tider lydt dels under höfvidsmän på A x e- 

valla m. fl. slott, dels under W estergÖ tlands G eneral G uver

nörer, som först haft s itt säte i Skara, sedan i Göteborg, dels 
   /

1) Stjernman Η. Μ. 1 D. s. 34. R iksd. och Möt. besl. 1 D. s. 212.
2) B lott Bjärke härad felas, troligen innefattadt under något annat.
3) B lott de nordliga oeh östra häraderna felas.
4) Stjernman Η. Μ. 1 1). s. 40.
5) Utom Leckö Grefskap funnos äfven andra Grefskap, som  i W ester

götland hade mera eller mindre besittningar. Brahcska Grefskapet W isin gs-  
borg, till hvilket i konung Johan d. III:s tid hörde åtta socknar och fem 
rättarelag, och i konung Carl d. XI:tes tid säges hela det ansenliga, af 
13 socknar bestående, W artofta härad hafva hört dit. Stenbockska Gref
skapet, till hvilket hörde staden Uogesund och utom  några och nittio strögods 
hela Seglora församling. W esterg. H ist. s, 203.

6) Stjernman. Svenska Riksdag, och M ötens beslut. Π I). s. 902.



under fogdar i Skara '), finna vi nu for forsla gången sty rd t 
af en L andshöfding2). Med undantag af de fyra härader, som 
närm ast omgåfvo Leckö och hörde till detta Grefskap, kommo 
nu alldeles desam m a härader, som än i dag lyda under Skara
borgs län, till detta höfdingedöme. Genom konung Carl den 
XI:tes reduction kommo sedan äfven dessa härader under länet. 
U nder första hälften af 17:de århundradet residerade Landshöf- 
dingarne än i Skara, än på Götala och än på H öjen torp3).
Sedan fly ttades residenset till Marieholm vid Mariestad. Så
som Skaraborgs län i äldre tider lydt under flera gamla slott 
och dess höfvidsmän, så har ock Elfsborgs län tid efter annan 
lyd t under höfvidsmännen på Ö resten, Elfsborgs och Gullbergs 
slott och fästen, som ofvan blifvit visadt. Genom ofvannämnda 
paragraf i 1634  års regeringsform finna vi, a tt Elfsborgs län med 
D a l4) blef d e t 13:de i ordningen bland länen med L andshöf- 
d inge-residens i Göteborg. Detta län var då så vida större, 
än hvad det nu är, som det äfven innefattade Askims och 
Säfvedals härader sam t ön Hisingen. Ar 1679 afsöndrades Göte
borgs stud sam t dessa härader med Hisingen från Elfsborgs 
län, då derem ot en del af Dalsland, som sedan d. 13 Dec. 
s. å. lydt under Bohusläns General Guvernör, d. 4 Sept. 
1680 korn tillbaka till detta län, hvarunder det förr lydt. Sam 
ma år flyttades residenset till W en ersb o rg 5). De härader, som 
nu afsöndrades från Elfsborgs län, äfvensom Hisingen, kommo 
under Göteborgs och Bohuslän, hvilket blef e tt eget höfdinge
döme 6). Sedan denna tid hafva W estergötlands län icke un
dergått någon förändring.

1) W esterg. Hist. s. 221.
2) Den första Landshofding i detta län b lef Carl Siggesson Rosendufva 

till Skåltorp, utn. d. 13 Aug. 1634, sedan Nils Bjelke förut en kort tid va
rit Öfverlandshöfding. Se Stjernman, Η. M.

3) Härifrån äro Landshöldingeem betets bref och resolutioner utgångna 
näst före 1660. s. b. s. s.

4) Dal hade förut någon tid hört under samma administrativa styrelse 
som W erm land och gjorde det ännu några år.

5) Johan Henriksson Reuter blcT den första Landshöfding i Elfsborgs 
län den 19 Nov. 1634.

6) Den första Landshöfding i detta län var Georg Henrik Lybecker, 
som dertill förordnades 1679.



6 C a p .

Ont IV estergotlands indelning i m ilitäriskt hänseende.

\ §.

Deltagandet i försvaret af e tt gem ensam t fosterland har 

för Sveriges innevånare utgjort en skyldighet sannolikt lika 

gammal som sjelfva sam fundsinrättningen. Den grundsats, a tt  

hvarje fri man ä r i sig sjelf förpligtad a tt försvara land och 

rike, har vä l, såsom sådan, alldrig förlorat sin gällande kraft; 

men formen och sä tte t för dess tillämpande har under tidernas 

lopp undergått väsendtliga förändringar ’). I Sverige visar sig 

ganska sent en ordnad krigsstyrka. I de äldsta tiderna var 

det mest uppbådad allmoge, som på egen kost gjorde fälttåget, 

och för tillfället sam mankallades till rikets försvar, ofta väl

jande sina egna anförare. Detta var den stora folkhären. Dess

utom egde konungarne till sin disposition e tt betydligt antal 

följemän, som voro förlagde på deras slott och gårdar. Nå

gongång voro de äfven förlagda hos allmogen mot afräkning i 

deras u tlag o r2). 1 den tid som sedan följer, vi kunna säga , 

nästan ända till indelningsverkets införande, utgjordes försvars- 

pligten medelst utskrifningar af m anskap, på grund af särskilda 

beslut på herredagar och riksdagar. Redan under konung

Magnus Ladulås tid hade dock den ursprungliga skyldigheten 

att vid uppbåd infinna sig sjelf till landets försvar och sig då 

underhålla, funnits besvärlig och blifvit af en del rikets inne

byggare u tby tt mot förbindelsen, a tt till konungens och rikets 

tjenst hålla ry ttare  med häst, harnesk och vapen , hvarigenom 

frälserätt m. m. förvärfvades. Detta lade ock grunden till det

adeliga frä lse t3).

Konung G ustaf den I:ste gjorde i den personliga krigs— 

skyldigheten en vigtig förändring och kan man säga, a tt riket

1) Nordström . Svenska Samhällsr. H ist. 1 D . s. 108.
2) Adiersparre. Afhandl. om Svenska krigsmakten m. m. K . W itterh . 

Hist. och Atiq. Akadem . Handlingar. 3 D. s. 131.
3) Jem f. v. Dalin. S. R. H. 3 D. s. 377. Nordström s. b. 1 D. s. 154.

Sladganden rörande R oth. och Soldaten vid Ind. Inf. Reg. 1 afd. s. 10.



under hans tid för första gången på visst sätt fick en ständig 
krigshär. Han lät i riket utskrifva 6000 man fotfolk, kalladt 
lan dsknek ta r’, hvilka skulle brukas till krigstjenst i stället för 

den förut uppbådade m enigheten , som också derföre m åste till 
kronan betala en viss afgift, hvarigenom så in- som utlännin
gar kunde "anvärfvas till en stående krigshär. Detta antal öka
des sedan mot slutet af näm nde konungs regering (1557) och 
var då den inhemska genom årslön eller i borgläger (denna 
tids uttryck för inqvartering) underhållna krigsmakten 12,934 
knektar och 1379 ry ttare  sam t 549 knektar och 296 ry ttare  
T yskt manskap. Konungen påminde derföre ofta ”allmogen om 
den säkerhet, riket njuter under honom , som håller ordentligt 
krigsfolk emot Unionens tider, då bonden så ofta m åste taga 
matsäcken på ryggen och draga i fält 4).

Under konung Erik den 14:des tid undergick Svenska 
krigsväsendet ingen särdeles förändring. Höfvidsmännen öfver 
fenikorna (ett antal af 100 å 120 man under en fana, motsva
rande våra kompanier) anmodas vid denna tid,  ”a tt med foglig
het och lämpa antaga dugliga, vackra, manhaftiga karlar, hvilka 
när så behof gö res, drista sig till a tt se en vred karl under 
ögoneu” 2).

Först under konung Carl den d. 9:des tid företogs en 
ny organisation af arm éen , d å , på denna konungs proposition 
till Riksens S tänder vid Riksdagen i Linköping år 1600 , det 
beslöts, a tt hvarje landsort skulle uppställa e tt visst antal fot
folk 3). 1 W estergÖtland, liksom i Småland och Östergötland,
fick knekten, så länge han var hem m a, på lön 1 t. spanm ål, 
2 daler penningar, 4 Y2 daler till kläder och '/p kronohem - 
m an , som rantade 1 daler silfverm ynt. iDå hela krigsmakten 
eller någon del deraf tågade i fält, skulle hvarje landsända lör— 
sörja sitt folk. På denna tid började flera fenikor, under namn 
af regem enten, förenas under en öfverbefälhafvare, hvilket je m -

1) Hvarje höfvidsman (kapten) hade i lön 0 mark (2 i  rdr i silfver);
livarje befallningsman (löjtnant) 5 m ark; en knekt 4 dito, samt en skytt
d. v. s. cn ryttare ined skjutgev&r 8. Geijer. S. F. H. 2 D . s. 138.

2) Adlersparrc samma afhandliqg s. 181.
3) Stadganden rörande Rothåll. och Soldaten m. m. s. 11.



väl skedde med ry tterie t. Så blef å r  1602 Mårten Buller Ö f-  
verste för alla knektar inom Furstendöm et i Södermanland, 
Nerike och W erm land  med W adsbo  och W alla härader i W e -  
stergötland. Likaså var vid denna tid Anders Olofsson till Ud
detorp O fverste för de öfriga knektarne inom sam ma landskap. 
Men ännu hade dock regem enterna icke kommit till någon 
stadga. —  Redan å r 1599 se vi, a tt en fenika W estgöta knek
tar skulle göras fullständig genom utskrifningar. hos prester och 
menige allmoge på det sä tt, a tt först borde antagas alla kring
vandrande handlverkare , sam t alla lediga och tjenstlösa d rän 
gar *). Redan vid slu tet af år 1611 finna vi W estgöta R e
gem ente till häst omtaladt. Det var nemligen med ett u p p -
bådadt kompani af detta regem ente, som R yttm ästaren  L. S tårk  
u tdref Danskarne från Skara samma år.

Konung G ustaf den II:dra Adolf företog en ganska ge
nomgripande förändring af Svenska krigsväsendet. Han ord
nade milicen under provincerna säger Axel Oxenstjerna. Han 
gjorde den af Carl 9:de redan till en del utförda s. k. till
delningen allmän för alla regem enten. Befälet till och med 
korporalen fingo hemman och lön sig tilldelta. Om man med 
Svenska indelningsverket m enar en vid jorden fästad och efter 
provinserna indelad skyldighet a tt upprätta och underhålla krigs
hären , så är G ustaf Adolf grundläggaren af hvad Carl d. 11:te 
fu llbordade2). Under denna konungs tid u tstår W estgöta ka
valleri 3) mången blodig kamp och i slagtningen vid Liitzen 
finna vi det på högra flygeln under konungens eget anförande 
strida med mycken tapperhet och ära.

Uti 31 §. af 1634 års regeringsform 4) bestämdes, a tt  det 
skulle finnas 8 regem enter till h äs t, och 20 till fot i hela 
Sverige och Finland, hvilka skulle bära namn af de provinser, 
inom hvilka regem enterna voro indelta. R ytteriet skulle bestå

1) Adlersparre s. 193, 310 .
2) Geijer S. F. H. 3 D. s. 56.
3) D et var Öfversten vid detta kavalleri. Erik Soop, som räddade k. 

G ustaf A d olf vid W eissenberp. Öfver denna Öfverstc är en dyrbar grafvård 
i Skara Domkyrka.

4) Sljernm an Svenska Riksd. och M ötens beslut. 11 D.



af 4200 och infanteriet af 1600  man på hvarje regemente. 
Enligt denna regeringsform se v i, a tt de regem enter, som då 
voro förlagde i W estergötland, utgjordes af e tt regem ente W e st-  
göta och Dals ry tta re , det tredje i ordningen bland kavalleriet; 
a f  e t t  W eslgö ta  regem ente i Skaraborgs län, det andra , sam t af 
tvänne W estgöta regem enten i Elfsborgs län,  de elfte och tolfte 
bland infanteriet i riket. Vi återfinna således vid denna tiden 
alla de nu varande regem enterna i W estergötland, i hvilket 
då för tiden dessutom  en mindre del af de då så kallade U p - 
lands, W estm anlands, N erikes, och W erm lands ry ttare , seder
m era Lifregementet, var förlagd. Afven dessa ry ttare  åter
finnas än  i dag i denna provins, som vi längre ned få till
fälle a tt se.

* §·

Svenska härens indelningsverk, sålunda flera gånger re
dan förut påbörjad t, blef sedan af konung Carl den 11 :te 1680 
och nästföljande å r fullkomligen grundadt och ordnadt och har 
d e tta , för Sverige alldeles egendomliga v e rk , hvarigenom kri
garen  med oupplösliga band är fästad vid sitt fädernesland, bibe
hållet sig nästan oförändradt ända trll våra dagar. Större de
len a f länen ingingo då genast i ständigt knektehåll, så a tt 
tv å  hela hemm en skulle utgöra en soldat. Allmogen i W e
stergötland deremot ville i början icke gå in på detta sä tt a tt hålla 
so ldat, utan förblef vid utski ifningen, dock med förbehåll a tt 
framdeles ”efter om ständigheterna” ega tillåtelse att antaga rotering, 
hvilket ock snart skedde. W estergötland blef nu onekligen en af 
de hårdast roterade provinser. Roteringen der uppgjordes så, 
a t t  Skaraborgs län blef fördeldt i 1500 rotar, deraf 1200 hörde 
under ö fv e rs te  G. Hårds regem ente1), n. v. Skaraborgs, och 
3 0 0  man under Ö fverste D. Makeleers, en del af n. v. W est
göta Dals; Elfsborgs län 2) i 1491 ro tar, hvaraf 1191 hörde un
der ö fv e rste  M. Ilamiltons regem ente, n. v. Elfsborgs och 300

1) Regementerna buro länge namn efter sina chefer, som äfven i sed- 
narc tider någon gång varit fallet.

2) I den del af W estergötlan d , som hör under detta län*



under ofvannämde Ö fverste Makeleers *). I de härader af Gö
teborgs län, som höra till W estergötland, förlädes 9  rotar un
der öfverste Hamiltons regem ente. Dessutom blef W estergötland 
fördeldt i 1125 rusthåll, spridda öfver hela provinsen, hvaraf 
1000 hörde till då varande W estgöta kavalleri, nu mera in
fan teri2), sam t de öfriga 125, belägna i W adsbo härad , till då 
varande Lifregem entet, nu mera L if-Regem ents H usar Corps, se
dan detta förstnämnda regem ente i sednare tider blifvit fördeldt i 
trenne corpser. Slutligen tillkommer, a tt konung Carl d. 11 :te d. 7 
Nov. 1681 förordnade rörande Flundre, Ale och W ätle  härader 
i W estergö tland3), ”a tt det hos desam ma befintliga öfverlopps- 
manskap skulle vara förbundet till båtsmans och icke k n ek te - 
tjensl, och blefvo således på grund häraf båtsm ans rotar upp
rättade i dessa härader längs Göta elf.”

De regem enter, som vid indelningsverkets införande blefvo 
roterade i W estergötland äro ännu desamma och till num erä
ren fullkomligen oförändrade och trupperne, som för närvarande 
äro förlagde i W estergötland, utgöras af W estgöta Infanteri Re
gem ente med 1000 man,  Skaraborgs med 1200, Elfsborgs med 
1200 sam t 600 man af W estgöta Dals och 125 (1 Vh sq v a -  
dron) af Lifregementets Husarcorps. Dertill kommer 87 man,  
utgörande W estergötlands båtsm ans kompani. Enligt Kongl. 
Maj:ts skrifvelse af den 23  Febr. 1833 höra de i länet befin t- 
lige trupper, med undantagande af den del af LifRegem ents 
H usarcorps*), som derinom är förlaggd, till tredje m ilitär
distriktet. —

1) Contract med Riddersk. och Adeln samt allm ogen i Skaraborgs län 
af den 16 Mars 1685; med Elfsborgs liin af den 10 Dec 1685 m . m. Se 
stadganden rörande Roth. och Soldaten vid indelta Infant. Regem .

2) W estgöta kavalleri satt a f år 1811 på 30 år. Denna tid är år 1841 
ytterligare prolongcrad.

3) Rabenius, Om Råtsm anshållet. II D. s. 20.
4) Denna Corps hörer till fjerde m ilitär-distriktet.

T r y c k f e l :

S. 7 r .  10 s t å r :  h vars, l ä s :  h v ilk as .
S. 25 r . 8 — u tg ick , — utg ingo .
S. 26 r . 11 — och b e ro e n d e t, — och bchofvet.


