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S veriges Indelningsverk, så vidt det rörer arm éen, företer så 
många och väsendtliga olikheter från andra länders militär—för
fattningar, a tt det i allmänhet kan sägas vara Sverige ensamt 
tillhörigt. Tvenne af Europas största m ilitär-stater, Österrike 
och Ryssland, ega visserligen, i den s. k. Militärgränsen och i 
Militär-kolonierna i södra Ryssland, för en del af sina arméer 
likartade inrättningar, men de skilja sig i flere afseenden från 
Sveriges Indelningsverk. Dels nemligen omfatta dessa inrätt
ningar endast en mindre del af dessa länders arméer; dels är 
i Österrikes militärgräns jorden ett Län i feodalistisk mening, 
hvilket innehafves af bonden mot förpligtelse till krigstjenst. 1 
Ryssland presterar bonden ej sjelf krigstjenst, utan lemnar en
dast underhåll åt soldaten; men såväl der, som i Ö sterrike, är 
den jord hvaraf krigstjenst utgöres, af staten särskildt anslagen 
till detta ändamål, hvarföre den äfven i öfriga afseenden är 
ganska litet betungad, och, med undantag af krigstjenst eller 
underhåll till soldater, utgå deraf endast dagsverken till kronan. 
I Sverige åter åligger roteringsskyldigheten den betungade jor
den , utan lindring i de öfriga skattebördorna, med undantag 
af rusthållen, och såväl sjelfva manskapets uppsättning som dess 
underhåll är att betrakta såsom en jorden i allmänhet åliggande 
grundskatt. Häraf blir en följd, a tt en mängd föreskrifter, hvilka 
i andra länder endast tillhöra militär-förvaltningen, i Sverige 
falla inom beskattningslagarne, och bidraga att ännu mera in
veckla det Svenska skattesystemet. Det är onekligt att indel—



ningsverket ur denna synpunkt kan hafva åtskilligt emot sig. Såvida 
det nemligen är en af de största förtjenster hos en beskattning, att 

dess lagar äro enkla och for hvar man kunniga, så att ingen kan 

åläggas något utöfver hvad lagen säger, utan att sjelf kunna 
genast kontrollera en sådan origtighet, så är detta en förtjenst, 

som hvarken tillkommer det Svenska beskattningssystemet i 
allmänhet eller den del deraf, som kallas Indelningsverket. I 

de länder, der kronan besörjer arméens underhåll af de i pen
ningar ingående skatterna, blifva några särskilda stadganden för 

skattebidragen till arméen icke behöfliga, emedan dessa utgö

ras på samma sätt och i samma slag som alla öfriga. I Sve

rige åter blir utgörandet af en mängd persedlar till soldatens 
underhåll och utrustning förenadt med beskattningen, och föran

leder en mängd noggranna och detaljerade bestämmelser inom 

beskattningslagarne, hvilka äro helt och hållet okända i dc län

der der detta endast besörjes af militärförvaltningen.
Sanningen af dessa anmärkningar lärer ingen kunna neka, 

som eger kännedom om saken; och de bestyrka mera än för
ringa förträffligheten af detta system för arméens uppsättning 

och underhåll, samt bevisa dess verkliga öfverensstämmelse med 

landets natur och ekonomiska förhållanden, då det kunnat så länge 
bibehålla sig till sina hufvudgrunder orubbadt. —  Det är en 

kanske nog allmän föreställning att anse Carl XI såsom grund
läggaren af denna inrättning; men dess anor gå betydligt längre 

tillbaka. Det indelta löningssättet är i Sverige urgam m alt, och 
hela länsväsendet i grunden ingenting annat än ett slags in

delning: en anvisning för löntagaren att sjelf uppbära kronans 

inkomster af ett visst distrikt emot förpligtelse till tjenst. Tan

ken var således icke ens då ny, när Erik XIV och Johan III 
såsom löneförmån åt ryttare och knektar dels förunnade frihet 

från utskylder och besvär af deras hemman, dels anvisade
vissa räntor att uppbära. Carl IX grundade sedan på detta
löningssätt fullständiga stater för både kavalleriet och fotfolket, 

samt använde det äfven, såsom vi i det följande få till

fälle a tt omtala, för sjöfolket. Vill man således tillägga nå

gon Svensk konung indelningverkets upphof, så tillkommer



detta snarast Carl IX , hvars skarpa blick insåg lämpligheten af 
detta löningssätt för Sveriges kultur och ekonomiska tillstånd. 
Carl XI:s åtgärder i afseende på arméen sträckte sig sålunda 
icke till införande af ett till principen nytt löningssätt, utan 
till en reglering af det gamla så, a tt regeringen försäkrades om 
ett tillräckligt underhåll för sina tjenare. Ilvad beträffar det 
verkligen nya i Carl XI:s åtgärder till försvarsverkets ordnande, 
så bestod detta i tvenne omständigheter: den ena att soldaten 
erhöll sitt underhåll af roten, u t a n  a f d r a g  a f  k r o n a n s  r ä n 
t o r ,  hvilket vid de äldre indelningsstaterna alltid egt rum;  
den andra: utskrifningarnes a l l m ä n n a  upphörande, emot in
förandet af ett ständigt knektehåll; ehuru äfven detta sätt för 
krigsfolkets rekrytering icke var till principen något nytt. Så 
länge manskapets uppsättning skedde genom de vanliga utskrif
ningarne, måste regeringen alltid vara i ovisshet om de medel, 
den hade att tillgå till landets försvar, emedan denna utväg 
för krigsfolkets rekrytering var till den grad fruktad af all
mogen, a tt den på allt sätt sökte undandraga sig densam m a1). 
Den store Gustaf Adolf hade velat att gårdatalet skulle blifva 
grunden för utskrifningarne 2) , och detta i den afsig t'a tt anta
let derigenom blef beståmdare och underslef svårare att begå, 
än då de skedde efter röke- eller m antalet, och efter 1G42 
höllos äfven utskrifningarne i allmänhet efter gårdatalet. Redan 
i samme Konungs tid hade Dalame och en del af W estm an- 
land ingått kontrakt med kronan att ständigt underhålla ett 
visst antal soldater, och 1G35 skedde en närmare reglering af 
denna skyldighet så , a tt knektarne indelades på bönderne efter 
gårdarne och deras utsäden; med åtskilliga socknar i W este r- 
Norrland slöt kronan 1G49 en dylik öfverenskommelse om upp

1) Till hvilka konstgrepp allmogens fruktan för utskrifningarne förmådde den, derpå må följande tjena till exempel. I M önstrings-Instructionen d. 16 Jan. 1680, §. 2. säger sig Konungen med ieke ringa missnöje förnummit, ”hurusom allmogen till att besvika kronan, begynna kalla och vid ett namn döpa låta 4 à 5, ja flerc, der dem söner födas, alla med ett namn, hvaraf händer, att, när en Bertil finnes skrifven af hemmanet, som var god och dugelig, då præsenteras en annan af samma hemman, med samma namn, som är et barn och oduglig till kronans tjänst”.
2) G e i j e r ,  Sv. Folkets historia. III. sid. 56.



sättningen nf W esterbottens regemente. Genom dessa partiella 
åtgärder och genom det allmänna bruket af utskrifningar efter 
gårdatalet förbereddes den inrättning, som genom det ständiga 
knektehållets allmänna införande vann sin fullbordan, att krigs
maktens underhåll och uppsättning, till ett på hvarje landskap 
efter hemmantalet fördeladt antal, bief en vid jorden fästad 
skyldighet.

Carl XI:s åtgärder för Rikets försvarsverk gingo sålunda 
egentligen blott ut på att ordna och reglera detta enligt de 
grunder, som redan förut voro uppgifne; men den verksamme 
Konungens omsorg sträckte sig till alla delar af Rikets försvar, 
hvilka efter samma grunder sattes i ordnadt skick. Så blef 
ock under hans tid sjöförsvaret underkastadt den reglering, det 
sedan hufvudsakligen bibehållit. Redan Gustaf I hade egnat 
sin uppmärksamhet åt flottan och satt densamma i sådant skick, 
a tt under hans efterträdare Sverige såsom sjömakt vann sin 
första lysande krigiska ära. När krigen sedan flyttades öfver 
på andra sidan Östersjön blef flottan ännu vigtigare, som ett 
medel både att utföra och bibehålla de gjorda eröfringarne. Kri
gen voro dock hufvudsakligen landtkrig, och arméen förblef 
hufvudvapnet, hvarföre m an, vid tillgångarnes ringhet, egnade 
den egentliga omsorgen åt arm éen, hvars lysande segrar äfven 
rättfärdigade denna förkärlek. Likväl måste sjövapnet hållas 
vid m akt, och till dess bemanning vidtogos redan tidigt åtgär
der, som förberedde indelningsverket, sådant det stadgades i Carl 
XI:s tid. En framställning af båtsmanshållets uppkomst sak
nas ännu; och då detta utgör en betydlig del af den indelade, 
styrkan, samt både till sin uppkomst och nuvarande organisa
tion företer tillräckliga skiljaktigheter frän den öfriga roteringen 
för att kunna särskildt behandlas, så hafva vi trott a tt några 
upplysningar rörande detta ämne icke skulle sakna intresse.

De Skandinaviska ländernas naturliga beskaffenhet, om - 
gifna på nästan alla sidor af hafvet, som på sina ställen in
tränger med djupa vikar i landet, måste tidigt göra deras in
nevånare förtrogna med detta elem ent, och redan Tacitus visste



omtala Suionerna såsom mäktige genom sina flottor. Jordens 
ringa fruktbarhet och klimatets hårdhet vållade ofta hungersnöd, 
oeh tvang dem att öfver hafvet, i lyckligare länder, söka sitt 
uppehälle, och äfven utan denna orsak sökte den djerfva ä f-  
ven tyrare-anda, som bodde hos dessa folk, att skaffa sig luft 
på hafvet. Wikingalågen upphörde väl med Christendomen, 
men den anda som framkallat d em , höll ännu fortfarande dessa 
folk i liflig, krigisk eller fredhg, beröring med hvarandra och 
med aflägsnare länder. Sverige deltog kanske minst af de tre 
Nordiska Rikena i vikingatågen, ehuru Svenskar likväl nämnas 
uttryckligen bland dessa skaror; och våra förfäders sjötåg skedde 
egentligen åt öster. Erik Emundsson berättas hafva varit hvar 
sommar ute i leding och underlagt sig de östra kustländerna 
vid Östersjön, "hvilka sedan ansågos såsom skattländer under 
Sverige '). Efter Christendoinens införande blofvo korståg emot 
de hedniska Finnarne och Esterne icke allenast ålagde som en 
religiös pligt, utan dessa folks härjningar på de Svenska ku
sterna föranledde åtskilliga krigståg emot dem , på samma gång 
som den beständiga faran af deras infall påkallade ett ord
nande af sjöväsendet för att i hast hafva en utrustning beredd 
till landets försvar.

I Landskapslagarne förekomma derföre redan stadganden 
rörande sjöförsvaret, och bestämmelser om de grunder, hvaref- 
ter de med krigstågen följande skyldigheter borde utgöras, ehu
ru de i detta afseende äro vida mindre utförliga än de sam
tidiga Norska och Danska lagarne. De hit hörande stadganden 
afse endast folkets skyldighet att följa Konungen i utrikes här
fä rd 2), och förpligtelsen, att värja landet mot fiendtliga anfall 
finnes blott på tvenne ställen folket ålagd3). De utländska 
krigen fördes under denna period i allmänhet på andra sidan 
Östersjön, och derföre afse dessa stadganden om utrikes härfärd

1) Olof d. Hel. Saga. Kap. 81.
2) W ill kunungærsiælwær utrikis faræ. ællr liær sin ut scndæ. — sitær 

han qwær. ok will æi sialfwœr ut faræ. ok æi hærr sin utrikis sændæ. L’L. 
KgB. 10: 1. — W ill conongær sialwær. utt rikis fara ællær hær sin utt sænda 
WmL. II. KgB. 7: 1.

3) HL. K gB . 8. Sdm L. Addit. 1: 1 oclt 3.



egentligen sjörustning. L e  d i n g  *), i de Latinska urkunderna 
öfversatt med E x p e d i t i o ,  är i lagarne namnet på härfärden 
och de densamma åtföljande utskvlder; och åtskilliga ställen 
visa tydligen att med leding afsågs sjötag2). Väl förekomma 
i Uplandslagen 3) orden ”li}) och lepung" på e t ts ä t t ,  som kunde 
gifva anledning att tro , det de, i motsats till de strax t efter
följande ’ ro}3 och re|} , betecknade landthären och de sednare 
deremot sjörustningen ; men om leding, såsom af det ofvan an
förda synes k lart, betydde sjötåg och dess utskylder, så inne
håller det anmärkta stället, antingen endast en närmare beskrif- 
ning på den vid ett sådant tillfälle erforderliga utrustning, eller 
också har det afseende på de olika skyldigheter, som ålägo 
Folklanden och Roden vid flottans bemanning. O rdet ”li})” 
synes i detta sammanhang naturligast hetyda manskapet i mot
sats mot den öfriga utrustningen; och dess tjenstepligt att följa 
konungens härbud utmärktes på detta sätt i förening med de 
andra till krigståget hörande bördor, dem det tillkom folket 
a tt utgöra ').

Till dessa bördor hörde först byggnaden och underhållet 
af ledingsskeppen. Såvidt vi kunnat finna är denna skyldighet 
på intet ställe i lagarne påbjuden, men seden i de andra Skan
dinaviska länderna göra den högst trolig, och att den verkli
gen ålegat folket är ur andra handlingar bevisligt. I de bref, 
som tid efter annan utfärdades rörande de Andliga godsens och 
deras åboers friheter, förekommer ”factura et reparacio navium” 5) 
såsom ett besvär aliggande menigheterna, och hvilket under

1) Skrifves i Landskapslagg. L e } ) u n g e r ,  i de Norska lagarne L e i -  
d a n g r ,  i Waldemars Jydske Lov L e  thi n g.

2) Faræ f)e iuirhaff mæ() Ie})ungi sinum. UL. KgB. 11. pr. Nu ær skip 
utt. j. ledung gangit. KgB. 11: 1. — Ganger lc})unger ifwr ha(T. IIL. KgB. 
7. — Nv b>u{3er kununger ly§ oc lepung ut. })a seal matu til skips bæræ. 
SdinL. KgB. 10. pr. — Thæssa lund seal konungs ledung ut biu^a. at snæk- 
kiur ok scutur sculu til re$o uæra om pingizdagha ti« h me& them reborn 
jüær til höre. SdmL. Addit. 2.

3) KgB. 10: pr.
4) Jfr dock N o r d s t r ö m :  Sy. SamhällsfÖrf. Historia I: sid. 24.
5) Sv. Diplom. N:ris 1169, 1172, 1209.



stundom förbehölls kronan, hvarföre det utan tvifvel var en 

af deras ovilkorligaste skyldigheter, som äfven af de Andlige 

sjelfve erkändes åligga den dem tillhöriga jord '). Af ett Albrechts 

bref d. 5 Dec. 1376 2), synes, a lt samma skyldighet ålegat 

Skärkinds härad, och af en annan sednare handling3) , a tt Aspelands 

härad varit underkastadt densamma. Att folket utrustat skeppen 

till ledingen är sålunda ovedersägligt; men svårare är att bestäm

ma de grunder, hvarefter denna börda utgjordes. De Norska 

och Danska lagarne upplysa, att i dessa länder e tt visst d i-  '  

strikt af landet, kalladt i Norge sk  i p re  id a 4),  i Danmark s k i— 

p e n  ;’) , varit förpligtadt att utrusta i leding ett skepp med pro

viant och bemanning. I Danmark voro alla härader delade i 

dylika sk ipen6), hvilket förklaras genom landets na tu r, då de 

antingen voro belägna invid hafvet, eller på ganska ringa a f-

1) Se Hertig Bengts Bref, d. 8 Juli 1288, Sv. Dipl. N:o 9G8.

2) Hos B e r g f a l k :  Oin Svenska jordens beskattning. Ups. 1832. s. 54.

3) A f Amanuensen vid RiksArch., Mag. C. G. StyfTc, förf. godhetsfullt 
meddelad. Vi aftrycka den liar ordagrannt efter originalet: ”Jagh arfTwid
trolle j berquarc össgödc lagman kænde.v och w e d .................. thetfc mitt op-
ne fcrelT at anno domini MCDXC se\to quarta feria proxima post festim 
conuersionis sancti p a u li jagli lagmantzting höllt her widh mörlwnde
ined almogen all' asboland, kom fore mig och i nempdene beskedelig man 
Anders aagesson j Hagelsrwm med elh renliltwes frwes, ffrw abbatisse» 
söster anne powels dotters breff i Watzstenæ closter, ludende at her birge 
wltfsson gwd hans sicll nadc halTde foeth eth herridzskip vtalT asbolande 
herrid fore mongom aarom seden, ocb satthe fh. . . pantt fore thenne 
septerscre/Ziie goarde och jord, först en gord i bössebode rewttcr en m«rk 
[gojtnisk och eth ödetorpp liedendes tjnæssebodc baadc i tweta sokn 1ig- 
gender, och . . ge. s bond . . tthe ther halfTdclen Item i ransebode en haltT 
merrk gotniskc rentte, och en bækk j. kanterbodc hedende« skira bek ther 
till Item pratthe penninge, Item i dwækwlde en gotnisk Item i litlego- 
arden i torgelsebode firæ penninge Item godm vdw firæ penninge Item en 
tredywng j tonyessebode, Huilkcf menig herridhet oc s m o  tilstodh her i dag, 
oeh war bcgærindc at herridzboene oc jorda'gende wilde vnnet till snn- 
ete beretthe godzs Hagelsrwm igen som thet fordom vnnerlaa huilkel me
nige herridhet ined godh wilie och samtöckke vntte och wplodhc thet friit 
och quitt igen till watzstena clostter ocvnncr forme Hagelsrwm, aqiter thet 
at herridhet halTde ther inthet gaghcn ellcr noyttc  vtalf, oc cronen halTde 
ther aldrtg jngen skatth ellcr rentte air Tesse æpter scieff'ue wore nemp- 
demcn” — — —

•i) Gul. Th.L. 296, 300, 304 och 310; — S k i p s y s l a  i Frost. Th. L. 
VII: 2. — Vi citera alltid de Norska Lagarne efter denafK eyscr och Munch 
utgifna upplagan. Christiania 1846— 1849.

5) Jydskc Lov III: 5.
6) V e l s c h o w :  De institutis militaribus Danorum. Uavniæ 1831. sid. 59.



stund derifrån; i Norge sträckte sig, enligt berättelsen l) , indel
ningen i skeppsredor endast så högt upp i landet som laxen 
gick i strömmarne, och inlandet var sålunda antingen befriadt 
från deltagande i sjörustningen, eller bidrog dertill på något an
nat sätt än kustlandet. I Sverige förekommer, såsom bekant 
ä r ,  benämningen R o d e n ,  innefattande kuststräckan alltifrån Små
land till H e l s i n g l a n d D e n n a  omständighet, a tt kustlandet, 
under en gemensam benämning, som tydligen har afseende på 
s j ö t j e n s t s k i l d e s  från det öfriga landet, skulle, vid jemförel- 
sen med Norge, väcka förmodan, att äfven- här sjörustningen 
ålegat endast de till hafvet stötande trakterna. Denna förmo
dan vinner äfven styrka deraf, att i Uplands Roden och i Hel
singland indelningen i Skeppslag och Arer företrädde den vanliga 
härads- och hamne-indelningen, och att Östergötlands Rodenr 
förmodligen äfven, såsom Uplands, var fördelad i A re r 4); på 
Öland förekomma äfven skeppslag men synas der ej hafva stått 
i något visst förhållande till häradet, utan endast utgjort sk a tte -  
distrikter ; ). På grund häraf skulle man kunna antaga, a tt sär
skilda skyldigheter i afseende på sjötjensten ålegat kustlandet, 
och indelningen i skeppslag och arer låter förmoda, a tt de be
stått i utgörande af skeppen och deras roddare, hvilka det 
äfven naturligast tillkom kustlandet att lemna till ledingen.

Det synes dock som öm dessa skyldigheter ej så uteslu
tande tillhört kustlandet, utan jemväl ålegat åtminstone de till 
Mälaren stötande landskapen Södermanland och W estmanland. 
I dessa landskaps lagar förekommer nemligen skeppslag, såsom 
en allmän benämning på häradet, i afseende på utgörandet af 
de med ledingen följande u tsky lder6). Såvida man nu med 
all sannolikhet kan antaga, att skeppslag var nam net på ett

1) Hakon d. Godes Saga. kap. 21.
2) S c h  ly  t e r :  Orn Sveriges äldsta indelning i landskap. Ups. 1834.
3) Roper =  rodd. sc UL. glossarium vid detta ord.
4) S c h  I y t e r :  p. a. st. sid. 17.

'5 ) Sc Kon. Magnus Bref om Ölänningarnes skatt, d. 29 Dec. 1281. Sv. 
Dipl. N:o 730.

6) Se SdinL. och W mL. glossarier vid orden skipalagh, skiplseghe.



distrikt, som utgjorde ett skepp *), så kan denna häradernas be
nämning lättast förklaras ur en sådan dem åliggande skyldig
het, hvilket äfven vinner sannolikhet deraf, att i dessa land
skap styrm än, såsom det synes en i hvarje skeppslag v), om
talas, och hvilka vid uppbörden hade samma befattning som 
Länsmannen i Folklandens härader. Häraderna i hela Söder
manland och Westmanland voro således, efter all sannolikhet, 
förbundna att utrusta ledingsskepp, och härigenom skulle an
tagandet försvinna, att denna skyldighet endast ålegat Roden. 
Huruvida den äfven tillkom de öfriga landskapen, hvilka grän
sade hvarken till Mälaren eller hafvet, är visserligen ganska 
svårt att säga; men då man med skäl kan antaga, att den ålåg 
alla härader i Södermanland och W estmanland, och således trak
ter som voro ganska aflägsna från kusten, så är det icke o tro 
ligt, a tt äfven de öfriga landskapen på ett eller annat sätt bi
dragit d e rtill3), heldst denna börda var alltför tung att endast 
hvila på kustlandet.

Folklanden i Upland synas dock hafva varit fria derifrån, 
emedan för dem hvarken skeppslag eller styrmän omtalas. Det 
är svårt att förklara denna olikhet från de nästgränsande land
skapen, heldst Folklanden äfven stötte till Mälaren; men den 
härleder sig förmodligen från någon, för Upland särskildt gäl
lande, fördelning af denna börda mellan dess Roden och Folkland.

Likasom lagarne lemna oss i ovisshet, hvilka trakter voro 
underkastade ledingsskeppens byggnad, så upplysa de ej heller 
efter hvad mått denna börda var fördelad. I de trak ter, der 
skeppslaget ensamt förekommer, är det sannolikt att hvarje så
dant, såsom dess benämning tillkännager, utrustat ett skepp;

1) I ett Bref af d. 3 Sept. 1366, som blifvit förf. benäget mcddeladt 
nf Aman. Mag. C. G. StjfTe, förekommer äfven ”Snækkiolag” såsom benäm
ning pä dessa distrikter.

2) t a  seal J>r styreman af skiplaghi firi wara. SdmL. KgB. 10: 3. — 
Me& styraemanz raf)e oc alz skipalags. KgB. 10: 1. — Hwarstyre magier 
uara fore sino skiplæghc. WinL. IL KgB. 7: 3.

3) I ett Bref d. 25 Nov. 1277 (Sv. Dipl. N:o 631) befrias Grydebäcks 
(numera Grefbäcks) socken i Westergötland ”ab omni rodcer ac administra- 
cionc vectigalium”. Detta ”rodoer” har utan Ivifvel afseende på socknens 
deltagande i ledingens Utrustning.



men der skeppslag förekomma jemte härader, eller helt och 

hållet saknas, kan fråga uppstå, om hvarje härad utgjort ett 

skeppslag och sålunda utrustat ett skepp. I Norge var in

delningen i skeppsredor helt och hållet oberoende af häradsin- 

delningen *), och i Danmark innefattade ett härad Here skipen2). 

‘ Skeppslaget synes i storlek hafva svarat emot häradet, emedan 

böternas belopp' vid skattens försittande vora lika for skepps

laget och h ärad e t3), och således skulle, då man antager att 

hvarje skeppslag ställt ett skepp, hvarje härad äfven utgjort 

e tt sådant. Detta bekräftas såväl af ordalagen i Albrechts Bref 

af '1376, som antyda att åtminstone Skärkinds härad utgjort 

ett skeppslag, som deraf att skatterna i allmänhet utgingo härads- 

vis ’). Jemför man åter förhållandet i Norge och D anm ark, 

så blir häradet ett alltför stort distrikt att hafva utgjort allenast 

ett skeppslag; och andra omständigheter tala äfven deremot. På 

Gottland, hvilket, till följe af härads-indelningens uråldrighet, för

modligen då som nu endast hade två härader, utgingo sju 

skepp i leding, och för hvarje af dessa erlades 40 mark i le -  

dingslam e5), eller alldeles den summa, hvarmed de skeppsvister 

betalades, hvilka i Folklanden och Westmanland utgingo i pen

ningar, hvaraf det skulle synas som de fyra skeppsvisterna af 

hvarje härad i dessa landskap varit motsvarade af ett lika 

antal skepp. —  Hvilkendera af dessa meningar är den rigtiga 

eller ens den sannolikaste, våga vi ej afgöra, emedan skälen å 

ingendera sidan äro tillräckliga att gifva den ena eller andra 

ett bestämdt företräde.
Tydligare är deremot den regel angifven, enligt hvilken 

manskapet utgjordes, ehuru ej heller den finnes med uttryck

liga ord i lagarne föreskrifven. Det är genom jemförelse med 

Danmark som man kommer till säkerhet härutinnan. —  Jemte 

härader och skeppslag var landet, såsom bekant ä r , äfven för-

1) M u n c h :  Historisk-gcographisk Bcskrivclsc over Kongeriget Norge 
i Middelaldercn. Moss 1849. sid. 21.

2) Y e l s e  h o w :  p. a. st. sid. 59.
3) UL. KgB. 10: 7. SdmL. KgB. 1 0 :2 . W m L. II. KgB. 7:2 . HL. KgB. 7.
4) B e r g f a l k :  p. a. st. sid. 53.
5) Bihangct tili Gottlandslagen hos Hadorph. Kap. IV.



deladt i mindre distrikter, Hamnor och Arer (Ar i UL., Har i 
HL. och ÖgL.), i lagarne egentligen omtalade såsom skattem ått, 
i hvilken egenskap hamnan ännu länge var af betydelse1). 
Aren var i Ilelsingland och Uplands Roden skeppslagets, i Öster
götland äfven häradets underafdelning. —  Hos de G erm ani- 
ska folken var krigsskyldigheten fästad vid jorden, och från 
detta förhållande har man härledt hamne-indelningens uppkomst 
i N orden2), såsom utgörande den mllitäriska indelningen af lan
det. Denna dess betydelse finnes uttryckligen omtalad i Jy d -  
ske Lov (HI: 1), som stadgar a tt, när leding bjudes u t, en 
man skall fara af hvar hamna. Till följe af de med denna 
skyldighet följande skattebidrag, blef hamnan tillika ett visst 
jordatal, i Danmark minst 3 mark guld eller 24 mark silfver 
i jo rd 3). Hvarje hamna kunde för öfrigt innefatta flere går
dar, och antalet af hamnor inom skeppslaget var ej bestäm dt4;. 
Att hamnan äfven här varit en indelning för de Aied ledingen 
följande skyldigheter, följer icke blott deraf, a tt skeppsvisten, 
hvars sammanhang med dessa man ej kan betvifla, utgjordes 
ham nevis, utan Södermannalagen ger ganska tydligt tillkänna 
a tt äfven manskapet ställdes efter samma g ru n d 5). Ordalagen

1) B e r g f a l k :  p. a. st. sid. 57— 59.
2) V e l s c h o w :  p. a. st. sid. 51 och IT.
3) Y c l s c h o w :  p. a. st. sid. 115 och följ. Jordens värde uppskat

tades i Danmark till 24 gånger dess afrad (jfr UL. glossar. M a r k I a n d ), 
hvarföre landtbo, som betalade 8 örtugers afrad svarade till ledingen lika
med bonde, som egde 8 mark silfver =  1 mark guld i jord. Detta upp-
skattningssätt af jorden efter afradens belopp gällde för östra Danmark, 
så att derstädes, i likhet med gamla Sverige, den jord kallades ett öresland 
som gaf ett öres afrad. På Jutland och Fyen deremot benämndes det ett 
öresland, som var värdt ett öre, och således efter nyssnämnde uppskattning 
gaf ,'T öre i afrad. Y c l s c h o w  p. a. st. sid. 74 och IT. — Det förtjenar 
anmärkas, att äfven hos Anglo-Saxernc krigstjensten, en af de tre bördor 
som hvilade på jorden, utgjordes efter ett dylikt jordatal. ”W hat number 
of inen a given quantity of land was to furnish, cannot now be precisely sta
ted; though it would seem from Domesday book that five hides found one 
soldier”. S h a r o n - T  u r n c r :  History of the Anglo-Saxons. Paris 1840. 
II, sid. 348.

4) V e l s c h o w  p. a. st. sid. 102.
5) Delæ mæn vm ferf^enæ. |0a fari jOcn hamnamæn til witnæ. SdmL. 

KgB. 10: pr. Jfr Addit. 2, samt Hertigarne Eriks och Waldemars påbud d. 
31 Oct. 1309. Sv. Dipl. N:o 1636.



på detta ställe an ty d a , utt endast en man utgått af hvur ham na, 
hvilket äfven bekräftas af förhållandet i Danmark. Af flere 
ställen i lag arn e1) synes, att hamnan innehållit ett visst jorda- 
ta l, för hvilket troligen, såsom i Danmark, ett minimum varit 
fastställdt; men att inlåta oss i något försök att ur oss bekanta 
handlingar bestämma detta, anse vi helt och hållet fruktlöst. 
Emot hamnan svarade, såsom är anm ärkt, Aren i kusttrakterna, 
med undantag af Södermanlands Roden, der denna benämning 
ej förekommer. Den egna benämningen på dessa sjökustens 
distrikter samt den skiljaktighet i beskattningen, som egde rum 
för Uplands Roden, synas antyda, att i afseende på ledingens 
utgörande en olikhet fanns mellan de i arer indelade trakterna 
och det öfriga landet. Antager man att allenast de förra 
ställde ledingsskeppen, då är denna olikhet lätt förklarad; 
men om , såsom här ofvan blifvit visadt, det är troligt, att 
äfven inlandet deltagit i denna börda, så torde olikheten likväl 
kunna tydas på det sä tt, att kusttrakterna lemnat roddarne 
och det egentliga sjöfolket, det öfriga landet det manskap, som 
dels utförde .striden på skeppen, dels användes till landstignin
gar 2). —  Med skyldigheten att utgöra manskapet till ledin
gen följde ock förpligtelse att lemna den proviant, som erfor
drades under sjötåget, hvarföre den ock utgjordes efter samma 
grund som manskapet. De skeppsvister lagarne omtala voro 
utan tvifvel dessa sammanskott af matvaror, son), då leding u t
gick , lemnades till manskapets proviantering och tillika utgingo så
som ledingslame de år, konungen icke utbjudit manskap och skepp 

Dessa skyldigheter voro förbundna med ledingen och 
omfattade folkets förpligtelse i afseende på sjötjensten, så vida 
vi fattat betydelsen af leding rä tt , såsom utmärkande allenast 
sjötåg. Konungens rätt att' utbjuda leding finnes ej i landskaps- 
lagarne bunden af något folkets samtycke dertill ; den tillerkännes

1) ÖgL. GB. 16: pr. BB. 28: 5. SdrnL. KgB. 10: pr. — I scdnarc ti
der var ett visst, ehuru ej lika jordatal fastställdt för hvarje hamna. B e r g 
f a l k  p. a. st. sid. 58.

2) Jfr F r e y  1841. Andra häftet, sidd. 170 och 171.
3) ”Fiughur skip” (UL. KgB. 10: 1) öfversättas af Ragv. Ingemunds- 

son med: ”victualia pro IIII nauibus”. Jfr SdmL. Addit. 2.



honom utan inskränkning '), och med tillägg, att han sjelf må 
rada huru länge han vill vara u te , och derefter bestäm m a, 
huru mycket till ledingen skall utgöras. Endast i Bihanget 
till Gottlandslagen förekommer den inskränkning att kost för 
åtta veckor var det högsta konungen kunde fordra. —  Huru
vida denna konungens i Svealagarne medgifna makt verkligen 
innebar en inskränkning i en gammal folkets rä tt, eller dess 
bifall till härtåget ansågs så naturligt, a tt man ej fann nödigt 
att intaga något derom i lagarne, lemna vi derhän , men er
inra a tt Danska Historieskrifvare2) veta omtala, när denna fol
kets rä tt i Danmark gick förlorad, och att man här, i en sed - 
nare lagstiftning, ansåg behöfligt att uttryckligt stadga folkets 
bifall såsom erforderligt, vid härfärd utom Rikets g ränsor3). 
Gottlänningarne egde dock större frihet i detta afseende, eme
dan de voro förpligtade a t t  endast utgöra leding till hedniskt 
la n d 1) , och egde då tillika, enligt Tillägget till Gottlandslagen, 
val att antingen utgöra leding eller gifva ledingslame. —  Vi
dare egde konungen rätt att utnämna stambo och styrman. 
Den sednare synes efter ledingens slut fortfarande varit en em - 
betsman inom skeppslaget i Södermanland och W estmanland, 
som haft befattning vid uppbörden och på förra stället jemväl 
uppbar en afgift för sin tjen st5). Uplands- och W estm anna- 
lagarne säga tillika att Konungen utnämnde det efter hämnor 
och arer utgående fo lket6), hvilket väl betyder, a tt han, så
som vid de sednare utskrifningarne, egde rätt a tt låta utnämna, 
hvilka efter dessa fördelningar borde u tg å 7); men Södermanna-

1) UL. KgB. 10: pr. W mL. II. KgB. 7: 1. SdmL. KgB. 10: pr.
2) Saxo hos V e 1 s c h o w p. a. st. sid. 47.
3) SdmL. Addit. 1: 1. och 3. MELL. KgB. 3 (hos B e r g f a l k  p. a. 

st. s. 40. not. 8.) LL. KgB. 22. — For jemfördscns skull mä anmiirkas att 
i Magnus Lagabæters Landslag (LdvB. 1) intogs elt likartadt stadgando: att 
Konungen ej utan gode miins samtycke fick i fred utbjuda mera än halfva 
ledingen.

4) Tillägget till Gott!. Lagen hos Iladorph. kap. IV. och Brcfvet d. 7 
Oct. 1285. Sv. Dipl. N:o 815.

5)«SdmL. Addit. fl.
ti) Enl. S c h l y t c r s  öfversättning af detta ställe (UL. KgB. 10. pr.) se 

gloss, ordet S t a rn p n.
7) I IVorge utnämnde Konungen styrmannen och denne sedan roddarnc. 

Gul. Th. L. 299. Frost. L. VII. 7 och 14. Nyerc LL. LdvB. 8.



lagen fürordnar, a tt den skulle g å u t ,  som varit langst hemma *). 
Sistnämnde lag föreskrifver ock vissa ham nevapen2\  och det 
synes nästan som om dessa blifvit anskaffade af hamnan för 
gemensam räkning, på samma sätt som bagen och pilarne i 
Norge och skölden i Danmark :>); Helsingelagen äter förordnar 
för hvarje vapenför man en nästan dylik beväpning4). Un
dandrog sig den kallade att gå u t, pliktade han enligt Ilelsin- 
gelagen (KgB. 8.) 3 mark. —  D enleding, som för året utbjöds, 
skulle pälysas under vintern, pch folk och skepp i början af 
sommaren vara utrustade att infinna sig vid samlingsplatsen. 
Sedan den sålunda församlade flottan kommit ut i öppna sjön , 
gällde för den en särskild sjörätt, R o d a r ä t t ,  enligt hvilken 
begångna förbrytelser i böter räknades hälften högre, men i 
vittnen och edgärdsmän hälften lägre än annars; af de fallan
de böterne tog målseganden en del, styrmannen den andra, och 
besättningen den tred je5). Återvände något skepp förr än all
mänt lof dertill blifvit gifvet, ansågs dess färd såsom ogjord, 
hvarföre såväl skeppsvisten, som 40 marks böter, förmodligen 
svarande emot ledingslamen, skulle för detsamma utgöras °).

Att någon jord varit befriad från ledingen, dertill gifva 
lagarne ingen anledning. Af de andliga stiftelserna, hvilka väl 
en sådan frihet i främsta rummet kommit till godo, förbehöllo
sig konungarne uttryckligen lediogspligten, under det de fri—
kallade dem från de flesta öfriga kungliga rä ttigheter7). Väl 
förekommer i åtskilliga frihets- och skyddsbref detta undantag 
icke uttryckligen näm nd ts), och ordalagen äro ofta så vidsträckta,

1) KgB. JO: pr.
2) Thætta sculu hamnu uapn uæra Skiolder ok suær’S. spyut ok iarn- 

hatter. Huar hamna seal haua muzo eller panzara eller ok plato. huar hamna 
seal ok hanbugha ok thrca tylpte sköte haua. SdmL. Addit. 2.

3) Frost. Th. L. VII: 13. Nyerc LL. LdvB. 10. Jydske L. III: 5.
4) (^niB. 14: 2.
5) UL. KgB. 11: 1. SdmL. KgB. 11: pr.
6) SdmL. KgB. 12: 1.
7) Sv. Dipl. N:ris 518, 075, 076, 1169, 1172, 1182, 1209, 1396, 1437, 

1514, 1536, 1543.
8) Sv. Dipl. Niris" 439, 586, 725, 943, 1368. I trenne Bref, N:ris 617, 

631 och 880, förekomma likväl bestämda undantag af ledingspligten till för
mån för Andliga stiftelser.



att de synas innebära en sådan frikallelse, såsom t. ex. i Bir
gers förnyade privilegier för presterskapet d. 8 Mars 1 3 0 4 2) , 
men du ban redan samma ur förbehöll sig denna rättighet af 
Upsala Domkyrkogods3), su synes en sådan eftergift ej varit 
medgifven i de nyss förut utfärdade privilegierna. —  Frän del
tagande i ledingen var väL det verldsliga frälset så mycket 
mindre befriadt, som den 1285 medgifna skattefriheten grun
dades pu krigstjenst och krigstågen dessutom hörde till de till
fälliga bördor hvaruti adeln ännu såsom alla öfriga deltog 4). 
Tvärtom finnas spår att ledingen ålegat magnaterna och kanske 
till oçh med högre än an d ra3). Endast den fattiga och glest 
befolkade trakten norr om Ångermanland var fri från ledings 
utgörande och blott förpligtad att värja landet hem m a6). '

Sålunda egde Sverige, i likhet med Norge och Danmark, 
redan under medeltiden ett fullt ordnadt sjöförsvar, samt be
stämda reglor, hvarefter de med sjötågen förknippade bördor 
utgjordes. Fastän bristfälligheten af källorna för Sveriges hi
storia under denna tid icke medgifver ett så noggrannt be
stämmande af måtten för dessa prestationer, som -det lyckats 
V e l s c h o w  att uppgifva för Danmark, så synes dock af åt
skilliga lagarnes stadganden, hvilka ofvanför blifvit anförde, att 
man med tillräcklig säkerhet kan antaga, att en dylik noggrann
het i fördelandet af dessa bördor äfven här egt rum,  ehuru 
spåren äro alltför otydliga att leda till något bestämdt resultat. 
—  De häftiga skakningar, under hvilka Sverige utgick ur sin 
medeltid, åstadkommo ett barbari i allt hvad lagliga former hette , 
och under detta synes äfven ordningen af sjöförsvaret hafva gått 
under, hvartill icke minst bidrog krigens förvandling under 
denna period till landtkrig från sjökrig, och dertill sådane krig,

2) Sv. Dipl. N:o. 1420.
3) Sv. Dipl. N:o 1437.
4) B e r g fa  1 k : Recension af Geijcr och Slrinnholm. Skandia. Y l. sid. 91*
5) ÖrL. Di B. 14: 3 och 9. VabB. 12: 3
0) HL. KgB. 7.



under hvilka den hotande faran kallade man ur huset, och cj 
tilliit iakttagandet af annan lag, än den nöden föreskref. Vä! 
omtalas sjörustningar under Carl Knutssons krig med Danm ark, 

/ men huruvida dessa utgjordes efter de gamla gruncjerna, torde 
väl vara -Xvifvel underkastadt; säkert är deremot, att sjöväsendet 
och flottan delat det allmänna förfall, hvaruti Gustaf I emottog 
riket, så att konungen klagade, a tt vid hans anträdande till 
regeringen, "hölt man ganska ringa Folck, Item en hoop skär- 
jebåtharoch annat prackerij, ther hvarken hjelp eller tröst m ed- 
fölgde”. Men genom den store konungens omsorg, blef riket 
forsedt med väldige och skiöne Örligsskip, Båtsmän och annat 
som Rijket till beskärm förnöden är”, så a tt icke allenast han 
sjelf förde lyckliga sjökrig, utan Svenska sjömakten under hans 
efterträdare lyftades till den höjd, att Clas Christersson Horn 
om våren 1566 förde en flotta af 68 segel i sjön ). Till be
manning af en sådan flotta erfordrades naturligen ett ansenligt
antal sjöfolk. På samma sätt som den öfriga stående hären 
underhöll Gustaf I äfven sjöfolk genom dess förläggande i borg
läger, hvilket besvär äfven drabbade klostren och de andliga2). 
Erik XIV ökade den ständiga hären, samt fördelade den i trenne 
legioner eller regementen, hvardera af 6000 man;  men utom 
dessa omtalas i hans tid äfven ett S k e p p s r e g e m e n t e  af 
samma styrka som de öfriga3), ämnadt till tjenstgöring på flot
tan. Under denne konung vet man med visshet att u tskrif- 
ningar af manskap höllos, hvilka sedan ända till Carl XI:s tid 
blefvo det vanliga sättet för arméens rekrytering, och det är 
derföre högst sannolikt, att redan i hans tid äfven sjöfolk an
skaffades medelst utskrifningar. Johan III, hvilken till sina 
krig på andra sidan Östersjön behöfde skepp och sjöfolk, fin
nes flitigt hafva begagnat detta sätt till erhållande af manskap.
I en F u l l m a k t  f ör  S k e p p s h ö f v i e j s m ä n  d. 2 April 1576 
anbefaller konungen desse, att i Östergötland, Tjust och Tuna

1) G e i j e r :  p. a. st. II. sid. 188.
2) Skand. Hand!. X III; sid. 111.
3) Se A d l e r s p a r  r e s  Afhandling i W itt. Hist, och Antiquit. Acad. 

Handlingar. Tredje Delen. sid. 308.


