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Medeltida arkiv
EN STOR DEL AV DEN ARKIVVETENSKAPLIGA DEBAT-

ten i Sverige och internationellt har de senaste årtiondena handlat om modern arkivbildning. Den
har bl a berört gallringen och de problem som övergången till digitallagring av information har inneburit för arkivverksamheten. Det är därför roligt att
för en gångs skull rikta blickarna på det som bevarats från äldre tidsperioder. Våra äldsta arkivhandlingar härrör från medeltiden. Det källmaterial som
bevarats från perioden före Gustav Vasas trontillträde 15 2 3 skiljer sig i avgörande utsträckning från
senare arkivbildning. Den kanske viktigaste skillnaden är att det i de flesta fall inte är fråga om bevarade arkiv utan snarast om enskilda handlingar,
vilkas proveniens ibland men inte alltid kan fastställas. Det finns undantag, ett sådant är Sturearkivet
som beskrivs i en av artiklarna.
Avsaknaden av bevarade arkiv beror bl a på att de
efter medeltidens slut har hanterats så att den ursprungliga strukturen i stor utsträckning har gått
förlorad. Ett skäl till detta var att den nya centralmakten bara intresserade sig för de handlingar som
behövdes för dess verksamhet. Det är intressant att
notera att arkivbildningen i städerna, vars organisation inte förändrades så radikalt eller snabbt, fortsatte ungefär som förut.
Det samlade källmaterialets relativa litenhet och
dess annorlunda struktur innebär också att skillnaderna mellan arkiv och bibliotek blir mindre tydliga. Redan det faktum att boktryckarkonsten blev
allmän först under medeltidens sista decennier innebär att huvudparten av allt bevarat material är
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handskrivet. Detta har i många falllett till sammanförande av arkiv- och biblioteksmaterial i samlingar. En följd av detta är att en icke obetydlig del av
arkivmaterialet från medeltiden förvaras av våra
forsknings bibliotek, även handlingar med otvetydig
proveniens från den offentliga sektorn.
Ytterligare en faktor av betydelse är att materialets litenhet har lett till en registrering på handlingsnivå. Detta innebär ett metodmässigt närmande till
bibliotekssektorn och kan leda till ett mindre intresse för handlingarnas proveniens. Ett exempel på
detta är att uttrycket handskrift ofta används om
medeltida handlingar.
Detta dubbelnummer innehåller ett antal artiklar
kring det medeltida arkivmaterialet, dess tradering
och innehåll. Men det handlar också om det vi skulle kalla biblioteksmaterial, t ex laghandskrifter och
bönböcker. Ett annat fall där arkiv- och biblioteksfrågor på ett märkligt sätt sammanfaller är de medeltida handskrifter som kommit att användas som
omslag om arkivhandlingar, de sk pergamentsomslagen. En artikel handlar om handlingar i Vatikanens arkiv som först nyligen blivit tillgängliga för
forskning.
Detta nummer hade inte kunnat komma till stånd
utan ett nära samarbete med Svenskt Diplomatarium inom Riksarkivet under ledning av dess huvudredaktör Claes Gejrot. Ansvarig inom redaktionen har varit Håkan Lövblad.

Staffan Smedberg
Huvudredaktör
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BIRGITTA FRITZ

Medeltidsbreven och deras vandring
genom seklerna
Inledning
Hans Järtas- av Riksarkivet instiftade- medalj "för
stora och långsiktiga insatser för arkivverksamheten" postumt till Gustav Vasa? Varför inte? Det
är ju tack vare honom som landets största och viktigaste bestånd av medeltida pergaments- och pappersbrev, kopie- och jordeböcker och annan skriftlig dokumentation från tiden före reformationen
idag finns i Riksarkivet. När kungen på Isoo-talet
förstatligade kyrkans egendomar såg han nämligen
till att också lägga beslag på ägarnas, främst domkyrkornas och klostrens, arkiv. Att han samtidigt lät
slakta pergamentsvolymer från deras sakristior och
bibliotek är naturligtvis mindre meriterande. Men
vem vet vad som hade hänt med de vackra handskrifterna om Sverige förblivit katolskt. Tiotusentals blad har nu i alla fall kommit att bevaras som
omslag på Vasatidens jordeböcker och räkenskaper,
de flesta i Riksarkivet.'
Internationellt sett är det svenska medeltidsmaterialet inte särskilt imponerande, men för kunskapen
om Sveriges historia och samhällsförhållanden un-
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der medeltiden är det ovärderligt. Denna uppsats
om pergaments- och pappersbrevens vandring genom seklerna får ses som en uppdatering av en tidigare översikt.' Sedan den skrevs på I970-talet har
Riksarkivets medeltidssamlingar presenterats i
Riksarkivets beståndsöversikt Del I, utgivningen av
breven i Svenskt Diplomatarium (DS) med band X
nått år I 375 och diplomatarieredaktionens stora
huvudkartotek med uppgifter om 4o.ooo brevtexter
rörande Sverige blivit tillgängligt på Internet (se
nedan).J
Brev och arkiv under medeltiden
Först presenteras själva brevmaterialet under medeltiden. Av bevarade originalbrev, som utfärdats i
Sverige, är ett av ärkebiskopen i Uppsala, försett
med hans och kungens sigill, allra äldst. Det kan
dateras till I I6o-talet.4 Några ännu äldre originalbrev finns i Riksarkivets samling av utländska pergamentsbrev, och tidiga påvebrev till Sverige är
kända i avskrift. Den latinska skriftkulturen och
bruket att med brev stadfåsta uppgörelser av olika
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slag kom in i landet med kyrkan på Iooo- och
I IOo-talen och slog igenom på I zoo-talet.S Senare
började även svenska och tyska att användas som
brevspråk och breven att skrivas på importerat papper. Det tidigaste brevet som skrivits på svenska är
från IJJO och de äldsta pappersbreven från 1340talet. 6 Nämnas kan att I JOO-talsbrev på svenska nyligen har varit föremål för en språkundersökning.7
Efter antik förebild uppställdes texten i breven eller
diplomen, som de också kallas, mycket formellt efter vissa mönster. Även här uppe i kulturens utkant
iakttogs rådande konventioner på området och, såsom framgår av en aktuell uppsats, höll man sig a
jour vad gällde brevens uppställning och skriftens
utveckling. 8
En god föreställning om vad de tidigaste breven
innehåller och hur de är utformade ger en modern
utgåva av Nydala cisterciensklosters handlingar
1172-128o. Här möter brev, som klostret fått av
kung, jarl, biskopar och påvliga legater, men även
enskildas testamenten och gåvobrev till förmån för
klostret. En rekonstruktion av ett tidigt starmannaarkiv har visat att brev och annan skriftlig dokumentation har varit betydligt vanligare även i olika
profana sammanhang än man föreställt sig.9
Bruket av brev spred sig alltså snabbt i samhället,
och från mitten av I JOO-talet var vissa brevkategorier på svenska påbjudna i lag. För ett normalt år
vid denna tid känner vi omkring 2oo texter, alla mer
eller mindre officiella handlingar, "affärsbrev" i någon mening. Kungabrev, dombrev, gåvobrev till
kyrkor och kloster, köpebrev, bytesbrev, fastebrev
(lagfartshandlingar), pantbrev, testamenten, fullmakter och kvitton är representerade i IJ69 års
brevbestånd, som har ägnats särskilt studium. En
bild av hur medeltidsbreven fördelar sig regionalt
ger Dalslands Diplomatarium från 1996. ' 0
Från påvestolen har som vanligt utgått bullor och
brev rörande ~änster, utnämningar, avgifter, bannlysningar och andra angelägenheter inom kyrkan,
vilka huvudsakligen är kända genom Vatikanarkivet och kopior därifrån i Riksarkivet (se nedan)."
Även andra instanser vid kurian har svarat för skrivelser, en kategori som kan kallas kurialbrev. Sådana har en dansk forskare nyligen sökt i nordiska
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arkiv och studerat. Ett material, som först på senare
år har blivit tillgängligt, härrör från det påvliga ämbetsverk i Rom som hade rätt att avlösa från skuld
och ge dispens för sådant som var otillåtligt enligt
den kanoniska rätten. Från och med I448 finns notiser i Penitentiariearkivet rörande ärenden i den
svenska kyrkoprovinsen, och dessa har nyligen behandlats i en finsk doktorsavhandling. ''
Länge var det latinkunniga präster och munkar
som satte upp texterna och skrev ut breven. Domkyrkorna och klostren hade egna skrivarstugor. Där
utfärdades inte bara utgående brev utan också sådana som gällde gåvor m m till kyrkan eller klostret
ifråga. Även i det kungliga kansliet var skrivarna
klerker, och ute i bygderna svarade sockenprästerna för skrivarverksamheten. Vid sidan av den interna utbildningen i klostren och katedralskolorna
tillkom med tiden inte helt profana stadsskolor. ' l
Där utbildades skrivare till städernas rådstugor och
för andra administrativa uppgifter i samhället.
Förr som nu gällde det att spara och vara rädd om
viktiga dokument. Men breven levde alltid farligt,
och det finns många belägg på brev som har förstörts genom brand eller ovarsamhet. Genom att
skaffa sig bevittnade avskrifter (vidimationer) av exempelvis privilegier och ägorättshandlingar eller
såsom vid domkyrkorna skriva in dem i kopieböcker med samma rättskraft som originalen (registra) garderade man sig mot förluster. '4 Och sigillen, som var avgörande för att ett brev skulle vara
giltigt, kunde skyddas med påsar av tyg eller av pergament från kasserade brev. Gallring är inte något
modernt arkivtekniskt påfund. '5
Vid medeltidens slut fanns större eller mindre arkiv och brevsamlingar på olika håll. Regenterna hade av säkerhetsskäl flera gånger deponerat sina arkiv i Uppsala och Linköpings domkyrkor, och mot
slutet av medeltiden förvarades riksrådets arkiv i
Strängnäs domkyrka, vars biskop då var rikets
kansler. Kronans borgar utsattes ofta för belägring
och beskjutning och var följaktligen inga säkra förvaringsplatser. Och bara i sällsynta fall har fogdars
och andra ämbetsmäns förvaltningsarkiv blivit liggande där de bildats. I lands- och häradskistor samlades brev ställda till menigheten, befolkningen, i
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olika lagsagor och härader. Liksom domkyrkorna
hade sockenkyrkorna egna arkiv med privilegiebrev, avlatsbrev och jordebrev. Samma sak gällde
klostren, särskilt de s k ränteklostren, som till skillnad mot riggarkonventen var stora jordägare. Klosterarkiven kunde som det i Vadstena vara mycket
innehållsrika. ' 6
Städerna förvarade brev och stadsböcker i sina
rådstugor. Men dessa var liksom själva städerna i
regel byggda i trä och drabbades ofta av brand i
äldre tid. För några städer är dock tidiga privilegiebrevsviter bevarade. '7 Stormannasläkter med
stort godsinnehav samlade på sig stora samlingar
med köpe-, faste-, dom- och pantbrev samt andra
handlingar. Gårds- och släktarkiven vandrade från
generation till generation men splittrades och omformades på samma sätt som själva godsbestånden genom giftermål och arvskiften. ' 8 Härigenom
kom arkiven eller delar av dem att flytta mellan
olika sätesgårdar, inte heller de särskilt säkra förvaringsplatser. skattebönder kunde ha mindre arkiv
med gårdshandlingar.
De medeltida breven och arkiven under
Gustav Vasa och reformationen
Detta var i grova drag läget vid reformationen, vars
formella startpunkt var Västerås riksdag 15 27. Den
nådde sin kulmen med riksdagen där 1544, då mässor och andra moment i gudstjänsten, som uppfattades som papistiska, blev förbjudna. slutpunkten
blev Uppsala möte 1593, som efter några år ledde
till stängningen av Vadstena kloster, vilket fått leva
kvar längre än alla andra. '9
Till en början övertog kronan förvaltningen av
biskopsgodsen och adeln fick rätt att ta tillbaka eller inlösa jord från kyrkor och kloster. Genom sin
släktskap med Sten Sture d.ä. och under andra förevändningar återbördade kungen själv åtskilligt gods
från domkyrkor och kloster. Härigenom bildades
Vasahusets stora gods bestånd, arv- och eget kallat,
och kom vissa betydande adelsarkiv att läggas till
ättens familjearkiv. '° Fogdarnas medverkan i det
sammanhanget berörs i en avhandling om lokalförvaltning och statsbyggande under tidig Vasa tid."
Nämnas kan att de arkiv och brev som blev kvar i

ARKiv, SAMHÄLLE OCH FORSKNING

2004:1-2

enskild ägo löpte stor risk att förskingras och fördärvas av brand, fukt och allmän vanvård. Åtskilligt
skulle dock på olika vägar med tiden komma att
hamna i offentlig ägo i Riksarkivet eller i något annat arkiv, på något bibliotek eller museum eller förbli i privat ägo (se nedan)."
Tiggarbröderna och cisterciensmunkarna lämnade snabbt sina kloster, medan nunneklostren
fanns kvar längre. Domkapitlen och deras prästerskap förlorade sina uppgifter och stiften slogs sönder. Den stora omvälvningen ägde rum, såsom
framgår av en undersökning av brevförteckningarna
över Vasahusets jordförvärv, först 1545-1547· Vidare förefaller domkyrkornas och klostrens arkiv att
ha indragits tidigare i Mälardalen än i Östergötland. Också en del sockenkyrkors gods förstatligades, och prästerna underhölls nu med tionde, ursprungligen en kyrklig skatt. 'l
Inventarieförteckningar över breven, den äldsta
från 1530 och de flesta från mitten av 1540-talet,
vittnar således om de andliga institutionernas senmedeltida godsinnehav. Samtidigt som jord ebreven,
främst själva gåvo- eller köpebreven men inte fastebreven, förtecknades av den kunglige sekreteraren
Rasmus Ludvigsson och hans medarbetare, märktes
breven med speciella signa. Bäst bevarade är arkiven från Uppsala och Strängnäs domkyrkor, och
från några cistercienskloster Gulita, Gudhem,
Nydala och Riseberga) finns förhållandevis gamla
arkivbestånd.
Till kammaren och kansliet följde med de kyrkliga arkiven också en hel del brev som inte hade
med institutionernas angelägenheter eller aktuella
godsinnehav att göra. Det berodde dels på att när
en egendom under medeltiden bytte ägare måste
alla tidigare brev rörande den följa med, för att den
nye ägaren skulle kunna visa att den led för led var
lagligen förvärvad och på så sätt slå tillbaka eventuella anspråk på godset. Därför var de tidigare åtkomsthandlingarna ofta ihopsatta. Dels berodde det
på att arkiv och brev, såsom några kungliga brevsamlingar, av säkerhetsskäl deponerats i domkyrkorna.
Statsakter från den mecklenburgska regimen hade däremot förts till ättens stamort Schwerin, och
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mycket av unionstidens handlingar hade hamnat i
Köpenhamn. Värst var att Kristian II tagit med sig
"rikets register" och de yngre Sturarnas arkiv
(l 501-), då han i början av l 520-talet återvände till
Danmark. Det senare skulle återkomma till Sverige
1929, men den stora kopieboken med alla däri
kodifierade beslut och annan viktig information är
och förblir med all sannolikhet borta.'4
Att aktuella handlingar bortförts vållade den nya
regimen bekymmer. Gustav Vasa, som hade blivit
riksföreståndare I 52 I och kung I 52 3, var i stort
behov av kunskaper och tillgång till tidigare handlingar i inrikes- och utrikespolitiska ärenden. Det
gällde att skapa en ekonomisk bas för familjen och
underbygga ättens dynastiska krav, att återvinna
Got;land och Skåne från Danmark, att hävda rätten
att i konkurrens med danskarna föra tre kronor i
riksvapnet och annat.
Som framgått fanns en hel del värdefullt material
i de indragna arkiven. Statsakter och kungabrev
samt en del kopieböcker plockades ut för att läggas
som grund för en särskild samling av "förnämliga
handlingar". Denna utökades sedan efter hand med
aktuellt material. Även vissa högadliga herrar som
Hagenskild Bielke och Erik Sparre sökte i detta
material dokumentation för att försöka återupprätta
sin och sina ståndsbröders gamla maktställning.
Dessa dokument ägnades som tur var stor uppmärksamhet i det riksarkiv som r6r8 tillkom som
en enhet inom det kungliga kansliet.' s De förtecknades, excerperades och kopierades långt in på
r6oo-talet om och om igen. Men massan av kyrkaoch klosterbrev ~änade inte längre några praktisktekonomiska syften i kansliet och kammaren när förvaltningen av kyrkagodset hade lagts till de ordinarie kungliga fogdarnas uppgifter. Och Vasa-ätten
satt nu säkert på tronen och hade i arv- och egetgodset skaffat sig en privat förmögenhetsbas. Det
material som Rasmus Ludvigsson så flitigt arbetat
med och suveränt behärskat förlorade i intresse.
Det blev ett avslutat och allt mer omrört arkiv, som
löpte stor risk att skingras eller att fördärvas på
slottet Tre Kronor i Stockholm.
Brevens räddning blev tidens starka intresse för
genealogi. Man sökte i breven släkthistoriska upp-
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gifter och studerade sigill och vapenbild er.' 6 Rasmus Ludvigsson hade själv blivit allt mer inriktad
på genealogiska studier och överförde intresset på
Per Månsson Utter, som med tiden blev arkivföreståndare. De notiser och avskrifter av brev som
genealogerna lämnat efter sig har i sin tur senare
kunnat användas för en rekonstruktion av innehållet i ett antal knippor med förlorade s k miscellaneabrev, varmed på r6oo-talet avsågs ur kyrkoarkiven
hämtade världsliga brev för privatpersoner. ' 7
16oo- och 17oo-talens antikvariska intresse
förbreven
På r6oo-talet blev Sverige som bekant en stormakt
och det gällde att kunna visa upp ett imponerande
förflutet. Därför påbörjades ett stort insamlingsarbete, som gällde framför allt skriftliga kvarlevor
och inte bara fasta fornlämningar och monument.
Handskrifter och brev samlades in, texter kopierades och sigill ritades av. Det var i sista minuten som
mycket räddades, t ex de stora och viktiga medeltida registren och kopieböckerna från Uppsala
domkyrka och Vadstena kloster. ' 8 Hur fantasifull
historieskrivningen än var skulle den enligt tidens
uppfattning vila på skriftliga källor.
Brevbestånden växte också på andra sätt. Redan
Gustav Vasa hade konfiskerat brev från sina fiender,
såsom Anders Persson på Rankhyttan. Omkring sekelskiftet r6oo gjorde hertig Karl, sedermera Karl
IX, upp med den gamla rådskretsen. Brevfrån ätterna Sparre, Trolie och Brahe drogs in och blev lyckligtvis kopierade innan de återlämnades till herrarnas arvingar och försvann.'9 Accessioner av annat
slag förekom också. Antikvarierna reste runt i landet för att studera fornminnen. De inte bara ritade
av kyrkor och runstenar utan samlade också in och
skrev av brev. Den antikvariska myndigheten fick
också släktarkiv från ätterna Bielke, Stenbock och
Rosenstråle för att nämna några.
År r666 inrättades ett antikvitetskollegium, som
följande år fick sin instruktion. Det nya ämbetsverket hade sitt säte i Uppsala, och dit fördes på segeljakt de gamla kyrko- och klosterbreven samt handskrifterna. Där påbörjades en uppordning av den vid
det laget rätt röriga brevsamlingen. Den ursprung-
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liga proveniensordningen hade gått förlorad under
Isoo-talets lopp. Nu försökte man i stället sortera
breven i ett slags ämnesordning. Återförandet av
samlingama till Stockholm med skrinda skedde
I677, och det sista kom dit så sent som I693-I694,
bara några år före slottsbranden. Myndigheten hade
flyttats till Stockholm och I692 ombildats till ett
antikvitetsarkiv under kanslikollegiet.
Syftet med den systematiska fördelningen av breven var att skapa ämnesvisa diplomatarier, alltså
samlingar med avskrifter av diplom, vilket är den
eftermedeltida beteckningen på breven. På så sätt
skulle texterna bli tillgängliga för historieforskarna,
som på denna tid inte släpptes in i arkiven med sina
statshemligheter.3° En rad kopister arbetade med
avskrivningen under ledning av de chefer som sedan fått sina namn knutna till diplomatariebanden:
Hadorph, Ömhielm, Peringsköld3' och Brocman. I
det lärdomshistoriska sammanhanget bör bland
många andra också nämnas namn som Benzelius,
Messenius, Lagerbring och Berch.
Sedan Antikvitetskollegiet tagit hand om kyrkaoch klosterbreven hade Riksarkivet av medeltidshandlingar bara kvar den mindre samlingen "Förnämliga handlingar". Till arkivet kom det ordensarkiv som I62I erövrats i Mitau. Riksarkivets
handlingar ordnades och förtecknades flitigt under
55 års tid av sekreteraren Erik Larsson Runell och
hans kronologiska och systematiska förteckningar
med signa ER och ELR etc. finns idag i Riksarkivets ämbetsarkiv. En del av statsaktema hann tursamt nog också tryckas av Hadorph. För när Runeils
idoga arbete var avslutat drabbades arkivet av
slottsbranden I697·
Vid sidan av Riksarkivets och det kungliga
kansliets aktuella, eftermedeltida material gick alltså samlingen med utplockade handlingar och några medeltida kopieböcker till spillo i branden. Mer
än hälften av de omkring 250 förnämliga handlingama hade tryckts, medan de öwiga således bara var
förtecknade. Till arkivet i den östra byggnaden hade den stora samlingen med 4.ooo brev fråii. Skåne
nyligen kommit, och av dessa, visserligen registrerade, brev gick ett drygt tusental förlorade. Lite mer
tillgängliga låg Antikvitetsarkivets samlingar på
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nedre våningen, och dessa klarade sig bättre, om än
inte helt utan förluster de heller. Breven rörande
arv- och eget-godset hade däremot förts till Reduktionskommissionen på annan plats i slottskomplexet och berördes inte av branden. Brandens förlopp och skador på olika kontor och arkiv runt om
i slottet Tre Kronor samt förlustema redovisas instruktivti en uppsats från I987 Y
I litteraturen möter inte sällan uppgiften att så
lite är känt om vår medeltid, därför att källmaterialet har brunnit upp i slotts branden. Men som framgått var förlustema inte så ödesdigra. Totalt var det
2 ooo brev och några kopieböcker som gick förlorade. Men det var inte bara en kvantitativ förlust
utan även en kvalitativ, inte minst av mer spektakulära objekt bland "förnämliga handlingar". De sviter av avskrifter som förstördes i branden kunde göras om efter förlagorna, som i huvudsak blivit bevarade. Men i vissa fall har dessa senare skadats och
sigillen gått förlorade, varför det är bra att då
kunna gå till avskrifterna. Men framför allt har vi
nog det starka antikvariska intresset för brevmaterialet att tacka för att så mycket blev räddat undan branden och i den allmänna röran kunde föras
i säkerhet på Helgeandsholmen. Eftersom kyrkaoch klosterbreven, i motsats till de förnämliga
handlingama och Skånebreven, inte var förtecknade, hade en förlust av dem varit total.
Den antikvariska verksamheten återupptogs snart
efter branden, och arbetet med de handskrivna diplomatarierna fortsatte i Per Brahe den yngres hus
dit de förts . Arbetet bedrevs för det mesta under
mycket ogynnsamma förhållanden. Först ett 70-tal
år senare kunde antikvarierna flytta upp med sina
samlingar till nya, men för den skull knappast bättre, lokaler i det tessinska slotts bygget. Hittills hade
brev insamlats och skrivits av bara inom riket, men
på I7oo-talet vidgades sökandet efter texter av
svenskt intresse. Bracman reste runt Östersjön
I 753-I 754· Han stod i nära kontakt med den danske historikern Langebek, som arbetade på ett fullständigt danskt diplomatarium. Överintendenten
Fredenheim lyckades i anslutning till Gustav ill:s
italienska resa få hundratals kopior av påvliga
bullor i Vatikanarkivet.33

II

Birgitta Fritz

År I78o omorganiserades verksamheten, och
samlingama fördelades följande år på ett inte särskilt lyckat sätt mellan Antikvitetsarkivet, Kungliga
Biblioteket och Riksarkivet. Antikvitetsarkivet levde kvar som ett historiskt museum med bl a samlingama av mynt. Den I 786 instiftade Kungl.
Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien fick
hand om de handskrivna diplomatarierna, resultatet
av I 20 års verksamhet. Antikvariemas arbetspapper
gick främst till biblioteket, som också fick de
många originalbreven, handskrifterna och tryckta
böckerna. Riksarkivet slutligen tilldelades bara en
del av antikvariemas handlingar, jordeböcker, genealogier och en samling äldre kopior av gamla brev.
Förklaringen till denna fördelning var att alla tre
institutionerna sedan I692 lydde under Kammarkollegiet och hade sina lokaler på slottet.
Arbetsklimatet var under frihetstiden inte lika
gynnsamt som under stormaktstiden med dess starka intresse för fornforskning och därpå grundad patriotisk historieskrivning. Den gustavianska tiden hyste snarast visst förakt för antikvarisk verksamhet, och det var andra intressen som dominerade i kulturlivet. Tvivelsutan var de stora handskrivna diplomatariernas tid nu förbi, och planer på
tryckta diplomatarier hade redan dykt upp.
r8oo- och 19oo-talets tryckta diplomatarier
Tryckning av historiska dokument var i och för sig
ingenting nytt. Sålunda hade Johan Hadorph som
framgått tryckt brevtexter i sina verk, och historiskt
intressanta aktstycken förekom i allehanda publikationer, inte minst under frihetstiden. Planer på ett
tryckt diplomatarium i offentlig regi hade funnits
redan på I7oo-talet. Budet hade gått till flera lärde
men ingenting hade fullföljts. Behovet för forskarna
av en samlad utgåva av de svenska medeltidsbreven
växte sig allt starkare samtidigt som de romantiska
strömningarna under det tidiga I8oo-talet på nytt
medförde svärmeri för Nordens forntid och historia.
En utgivning av breven sågs också som ett sätt att
rädda dem. Medeltidshandlingarna for direkt illa i
den östra slottsflygeln, där Kungliga Biblioteket
förvarade pergamentsbreven i den ouppvärmda och
fuktiga jordvåningen. De skall ha legat i ett rörigt
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magasin intill ett kök. Sedan lundaprofessomJohan
Gustav Liljegren - med planer på utgivning- I82 I
fått hand om breven, flyttades de så småningom till
ett kabinett i samma slottsflygels bottenvåning och
senare till den södra kommendantsflygeln, inte heller det särskilt bra förvaringsplatser.
Som riksarkivarie disponerade Liljegren några
rum i Hessensteinska huset på Riddarholmen, och
den stora brevsamlingen följde med dit som personligt lån från biblioteket. Arbetet på ett diplomatarium i privat regi hade då redan pågått i flera år.
Breven blev kvar där efter hans död I 8 37, eftersom
medhjälparen och efterträdaren Bror Emil Hildebrand också var knuten till Riksarkivet. När Kungl.
Maj:t I847 beslöt att samlingen även formellt
skulle övergå till Riksarkivet, var breven redan ordnade i två kronologiska serier, en med pergamentsbrev och en med pappersbrev. Den gamla ordningen från I67o-talet var en gång för alla uppriven. Från I865 fanns samlingama i det Stenbockska
palatset, där diplomatariet för övrigt skulle komma
att ha sina lokaler intill flyttningen till Marieberg
I968.J4
Liljegren hade alltså den stora ambitionen att ge
ut breven och på så sätt både göra texterna tillgängliga och rädda dem för eftervärlden. Med ekonomiskt stöd av den för det forntida så entusiastiske
engelsmannen Alexander Seton fick han år I829/
I 83o ut det första bandet av Diplomatarium Suecanurn!Svenskt Diplomatarium.J5 Utgivningen, som
på I87o-talet övertogs av Riksarkivet, kom sedan
att fortgå men med längre eller kortare uppehåll.
Under I8oo-talet utgavs verket till och med band
Vl:I (I878), medan resten till och med band X:2
trycktes på I9oo-talet. Parallellt med denna äldre
svit utgavs breven, dock inte alla, från I40I-I420
år I875-I902 (med register I902-I904) och kamerala påvliga handlingar till I492 i sviten Acta
Cameralia I-II. Efter ett uppehåll återupptogs diplomatarieverksamheten i Vitterhetsakademiens regi
år I935 · År I976 upplöstes dåvarande Diplomatariekommitten och återfördes diplomataneutgivningen helt till Riksarkivet. Utgivningen har nu
några år in på 2ooo-talet med band X:4 nått till och
med år I375·
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Sökandet av brev upphörde inte efter I 780. Särskilt aktiv var prosten Ekdahl, som under mödosamma insamlingsresor i Norrland på I83o-talet
räddade en mängd brev i original eller avskrift. De
tillfördes Vitterhetsakademien, men är tillsammans
med andra i dess ägo numera inordnade i de båda
huvudserierna. En annan samlare var diplomexperten L. Fr. Rääf, om för övrigt var mycket kritisk
till Liljegrens editionsarbete.J 6 Tillgången till texter av svenskt intresse ökade inte bara genom att arkiven började öppnas runt om i Europa utan också
genom att allt fler utländska urkundspublikationer
blev tillgängliga.
Från arkiv i Reval, Königsberg, Danzig, Schwerin, Liibeck och Köpenhamn hemförde C. G. Styffe
I857 en rik skörd av avskrifter, som blev grunden
till fembandsverket Bidrag till Skandinaviens historia
ur utländska arkiver (I859-I884), försett med källkritiskt föredömliga inledningar.J7 Enskilda forskare gjorde avskrifter i det I88I för forskning öppnade Vatikanarkivet och under mellankrigstiden
arbetade nordiska forskarexpeditioner med att systematiskt dra fram och låta fotografera material av
intresse där.J 8 I8oo-talet var onekligen de stora offentligt bekostade urkundsutgåvornas tid.
Fastän Liljegren från början bara avsett att trycka
de pergamentsbrev som då ännu tillhörde Kungliga
Biblioteket, kom även annat material att dras in. I
de första banden intogs nästan uteslutande inhemska original och en del avskrifter i främst offentliga
men även vissa enskilda samlingar. Sporadiskt och
inte särskilt konsekvent, utnyttjades också de handskrivna diplomatarierna, resultatet av den mångåriga verksamheten inom antikvitetsverket. Avskrifterna bands in på I82o-talet, men materialet förvarades inte väl, i varje fall inte innan det under I 900talets förra hälft i omgångar deponerades i Riksarkivet av Vitterhetsakademien.
När diplomatarieverksamheten återupptogs på
I930-talet hade man kommit till insikt om att det
var nödvändigt att ordentligt inventera såväl allt primärmaterial i arkiv, bibliotek och på andra håll som
sekundärmaterialet i form av förteckningar, re gester
(korta sammandrag av huvudinnehållet) och avskrifter från tiden efter reformationen. Den stora inven-
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teringen avsatte i sin tur ett omfattande arbetsmaterial till nytta för utgivningen och forskningen.
Detta är idag tillgängligt hos redaktionen för
Svenskt Diplomatarium i Riksarkivet.
Hur basen därigenom vidgades är synligt från och
med band VIII (I953-I965). Vad som tillförts utgåvan var förutom en del tidigare okända texter,
framför allt regester och notiser som gällde senare
förlorade brev. Dessa hämtades exempelvis ur förteckningar, som Rasmus Ludvigsson och hans medhjälpare gjort i Gustav Vasas kansli och kammare,
i I5oo- och I6oo-talens genealogiska sammanställningar och i arkivsekreteraren Erik Runeils
förteckningar över förnämliga handlingar i Riksarkivet före slotts branden.
Utgivningen av det tryckta diplomatariet har vid
det här laget alltså pågått länge. Planen för verket
har legat fast under den långa utgivningstiden, men
synen på textgestaltningen har naturligtvis förskjutits. I stort avspeglar förändringarna den allmänna
utvecklingen av textutgivningen och medeltidsforskningen under samma tid.
Diplomatarieutgivningen inleddes innan de från
filologin och senare även historieforskningen utgående kraven på källkritik i olika avseenden började
göra sig gällande. Textåtergivningen i de första fem
banden är därför rätt så osofistikerad. Grundtanken
var att "originalet skulle i allt bibehållas". Men det
kom att vålla problem när yngre avskrifter med uppenbara felläsningar började utnyttjas. Kvalitetskraven skärptes efter hand. Först med band VI kan
diplomatariet sägas ha lämnat den mer oskuldsfulla
tiden bakom sig.
Påverkade av särskilt den tyska diskussionen hade
utgivarna börjat företräda den uppfattningen att
textutgivningen skulle vara ett vetenskapligt arbete
och utgivarna väl skolade i paleografi och språkhistoria för att kunna lösa problem och presentera ett
i viss utsträckning tillrättalagt material att användas
av forskarna. Dagens editionsprinciper kan sägas
vara en kompromiss. Samtidigt som den ursprungliga tanken att texterna skall återges så oförändrade
som möjligt hävdas står det sena I8oo-talets krav
på bearbetning kvar. Det har resulterat i att alla in-
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grepp redovisas noggrant både i själva texten och i
den textkritiska apparaten.

Medeltidsbreven och arkiven på 2ooo-talet
De 223 numren i I 370 års häfte av Svenskt Diplomatarium (IX:3, tryckt I998) får belysa hur en årgång brev kan fördela sig på original i Riksarkivet
och original på andra håll i Sverige och utomlands,
på inhemska och utländska avskrifter samt på
regester och notiser.J9 En tredjedel är original på
pergament i Riksarkivets huvudserie, 8 original
finns i Uppsala universitetsbibliotek och lika många i Linköpings stiftsbibliotek. Bergshammarsamlingen, Sjöholmsarkivet, skoklostersamlingen och
Sävstaholmsarkivet, alla samlingar ur enskilda arkiv i Riksarkivet, är representerade med var sitt
brev. Här rör det sig inte om gårds- och släktarkiv
från medeltiden utan alltså om i nyare tid hopbragta samlingar. Två av de svenska originalen från
I 370 finns i privata institutioners ägo. Ett fyrtiotal
originalbrev finns i utländska arkiv, men alla dessa
är av olika skäl inte tryckta in extenso. Mer än hälften av de i häftet medtagna handlingama är alltså
originalbrev.
Ett trettiotal texter är kända genom medeltida eller senare avskrifter, exempelvis i Uppsala o.ch Åbo
domkyrkors register (A 8 och A 10) i Riksarkivet
och i Hadorphs stora kopiebok, sedan länge deponerad där. Ungefär lika många går tillbaka på utländska avskrifter och resten är anteckningar, notiser och regester på olika håll, varav många från
nordtyska hansestäder och Va tikanarkivet.
Med hjälp av brevens signa, tryckt litteratur och
otryckt material hos diplomatarieredaktionen vore
det inte svårt att slå fast hur de enskilda breven från
I 370 traderats till våra dagar, men utrymmet tillåter inte något sådant här. De flesta originalen i
Riksarkivet går givetvis tillbaka på I 500-talets
arkivkonfiskationer. För uppgifter om Riksarkivets
olika medeltidssamlingar hänvisas till Riksarkivets
beståndsöversikt, vars första del utkom I 996. Härav
framgår att den s k stora pergamentsbrevsamlingen
innehåller drygt omkring I4. 300 daterade och
odaterade brev från tiden före I 520. Pappersbrevsamlingen omfattar för samma tid cirka 2.300 date-

rade och odaterade brev. Härtill kommer Sturearkivets drygt 2ooo handlingar, en inte obetydlig
samling av utländska pergamentsbrev, Kammararkivets brev, en rad smärre pergamentsbrevsamlingar samt breven ur enskilda arkiv och samlingar,
vilka senare bara är redovisade lådvis.4° Registren
och kopieböckema har signa Codices A och B och
de medeltida jordeböckerna och räkenskaperna
Codices C och D .4'
De rätt stora samlingama av medeltida brev och
brevavskrifter i Kungliga Biblioteket, Uppsala och
Lunds universitetsbibliotek samt Linköpings stiftsbibliotek har huvudsakligen förvärvats genom köp
och gåvor under senare århundraden. Diplomsamlingen i Linköping innehåller exempelvis omkring
350 medeltida original. Dessa uppges vara efterreformatoriska spillror från olika arkiv, bl a från
sockenkyrkor och Vadstena hospitalY Enstaka
sockenkyrkor och städer har faktiskt kvar sina
medeltids brev, om än inte alla.
En redogörelse för större och mindre brevsamlingar runt om i landet skulle föra långt. Men
med hjälp av internetversionen av diplomatariets
huvudkartotek är det numera lätt att bilda sig en
uppfattning om var de 4o.ooo originalen, avskrifterna och brevnotiserna finns att hämta och ta fram
uppgifter om dem.43 Förberedelserna för en retroaktiv elektronisk publicering av de redan utgivna
bandens texter är långt framskridna. I fortsättningen blir det frågan om en sådan publicering parallellt med den traditionella tryckningen av diplomatariehäftena. Härtill kan så småningom länkas
elektroniska bilder av breven och sigillen. Såsom
diplomatariets nuvarande huvudredaktör, Claes
Gejrot, nyligen förklarat, gäller det att "uppnå en
harmonisk balans mellan bibehållaodet av vetenskaplig kvalitet i utgåvorna och en satsning på att
göra medeltidens brevtexter nåbara för så många
som möjligt" .44

NOTER

Se senast Kerstin Abukhanfusa, Stympade biicker. Märkvärdiga blad m· svensk bokhistoria, Skrifter utgivna av Riksarkivet 22, Stockholm 2004.
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z. Birgitta Fritz "De svenska medeltidsbrevens tradering till
I 8oo-talets början. En arkivhistorisk översikt" i Meddelanden från svmska riksm·kivet for åren 1976-1977> I98o, s 68I 34· För dokumentation hänvisas generellt till denna
uppsats, som alltjämt kan beställas från SVAR - Svensk
arkivinformation, http://www.svar.ra.se. Birgitta Fritz,
"Svenska Riksarkivets medeltidssamlingar. En orientering", Historisk Tidskrift for Finland I994:3, s 593-601,
kompletterar ifråga om anförd litteratur i någon utsträckning översikten. - Noterna i det följande upptar huvudsakligen senare tillkomna arbeten. Av utrymmesskäl kan
inte uppsatser om enstaka brev anföras.
3· Birgitta Fritz och Clara Neveus, "Medeltidssamlingarna", i Riksarkivets beståndsiiversikt, Del I, Sktifter
utgivna av Svenska Riksarkivet 8, Stockholm I996. - För
Diplomatariets Huvudkartotek på Internet se
Riksarkivets webbsida http:/ /www.ra.se/ra.
4· Birgitta Fritz, "Bischöiliche Diplomatik in Schweden vor
12 so" i Die Diplomatik de1· Bischofmrkxmde vor 12 s olLa
dipl011Zatique ipiscopale avant I2SO, lnnsbruck I995> s s6o.
5. Se Åke Ljungfors, Bidrag till svensk diplomatik fore I 3 so,
Lund I955, som saknas i Fritz I98o. Om latinet se Birger
Bergh, "Latinet", Signums svenska kulturhistol·ia. Medeltiden, red. Jakob Christensson, Lund 2004. Det studium av
det offentliga skriftbrukets framväxt som redovisas i Inger
Larsson, Svenska medeltidsbrev. Om framväxten av ett
offentligt skriftbruk inom administration, förvaltning och
rättmtövning, Stockholm zooi, ny rev. utg. Stockholm
2003, kan inte rekommenderas. Jfr rec. i Historisk
tidskrift 2003:I, s I2 3 f.
6. I 330 u.d., orig. perg. Uppsala universitetsbibliotek. Se
Roland Otterbjörk, "Det äldsta originalbrevet på
svenska", Namn och Bygd I965, s I22-125. För pappersbreven se DS nr 3955 m fl brev. Se även artikeln "Papir",
Kulturhistoriskt lexikon for nordisk medeltid I3, I968, sp. I07.
7. Rake l Johnson, Skrivaren och språket. Sl..'riftspråksbruk, kasus
och vokaler i medeltidsbrev på svenska, Göteborg 2003. Se
även uppsatser av Lars Wallin, "När svenskan blev ett
skriftspråk", och Lena Moberg, "Det tyska inflytandet på
den medeltida svenskan", båda i Signums svenska
kulturhistoria. Medeltiden.
8. Peter Ståhl, "Ars dictandi och medeltidsbrevens formspråk" i Ny väg till medeltidsbreven, Skrifter utgivna av
Riksarkivet I8, Stockholm zooz, s I47 ff. med litteraturhänvisningar bl a till artiklarna om diplomatik i Nationalencyklopedin I989- I996 (se förteckning i Ny väg till
medeltidsbreven s 438 f.). Se även Fritz, "Bischöiliche
Diplomatik", s 559-564.
9· Claes Gejrot, Diplomata Novevallensia. The Nydala
Charters II70-128o, Acta Universitatis Stockholsniensis,
Studia Latina Stockholmiensia 37, Stockholm I994· Se
även Claes Gejrot, ''Våra äldsta klosterbrev" i Kyrka,
helgon ocb vanliga dödliga, Årsbok för Riksarkivet och
Landsarkiven 2003, s 22-34 och Birgitta Fritz, "En
folkungatida storman och hans olika roller. Kring
ämbetsbrev och andra akter ur lagmannen Lars Ulfssons
arkiv'' i Studier i äldre historia tillägnade Herman Schiick 5/4
198s, Stockholm I98s .
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IO. Birgitta Fritz, "Året I369 -vad pergamentsbreven har
att berätta" i Källor till den svenska historien, Årsbok för
Riksarkivet och Landsarkiven I 993, s I 3-29. Per-Axel
Wiktarsson och Eva Odelman (utg.), Dalslands Diplomatarimn, Åmål I996. Se även Birgitta Fritz, "Ångermanlands
medeltidsbrev" i Angermanland - Medelpad, I986,
s IOS-I43·
I 1. Birgitta Fritz, "Papal Letters and Varican Copies in the
Swedish National Archives. An orientation" i Ab Aquilone,
Nordie Studies in Honour and Memory of Le011m·d E. Boy/e,
O.P, red. Marie-Louise Raden, Skrifter utgivna av
Riksarkivet I4 & Svenska Institutet i Rom, Suecoromana
6, Stockholm I999, s 26-43. Anders Winroth, "Behovet
av Seandinavia Pontificia" i Ny väg tillmedeltidsbreven,
s 87-98.
I z. Per lngesman, "Middelalderlige kurialdokumenter i de
nordiske lande", Ny väg till rnedeltidsbreven, s 73-86. Se
även Kirsi Salonen, The Penitentiary as a Welt of Grace in the
Late Middle Ages. Tbe Example of the P!-ovince of Uppsala
1448-rp7, Saarijärvi 2001. Tarstein J0rgenson &
Gastene Saletnich, Synder og pavemakt. Botsbrev fra Den
Norske Kirkeprovins og Suderoyene til Pavestolen 1458-zsp,
Stavanger 2004. Se även Sara Risbergs och Kirsi Salanens
artikel i detta tidskriftsnummer.
I3. Roger Andersson, "Undervisning och utbildning" i
Sveriges kyrkohistoria z, Hog- och senmedeltid, red. Sven-Erik
Pernler, Trelleborg I999, s 22I-2JI.
I4. Jfr Roger Andersson, "Den medeltida vidimationen. En
förbisedd källa för filologisk spekulation" i Till Barbro,
Texter och tolkningar tillägnade Barbro Söderberg den 2 3
september 1997, Meddelanden från Institutionen för
nordiska språk vid Stockholms universitet, MINS 45,
Stockholm I997, s II~22.
IS· Jan Liedgren, "Arkivförteckning och gallring under
svensk medeltid" i A1·kivvetenskapliga studier 5 I98I, s
225-235· Om sigill se Jan Raneke, Svenska medeltidsvapen
I-III, I982-I985, ny rev. utg. 2003, som dock bör
användas med viss försiktighet. Senast Clara Neveus Siegfried Heim - Lena Westling Karlsson, Medeltida
småkonst. Sigill i Riksarkivet, Skrifter utgivna av Riksarkivet
I9, I997· Om skadat sigill se t ex DS 7I3.
I6. Birgitta Fritz, "Vadstenas brev" i Vildstena klosters
bibliotek, Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis,
Vol. XXIX, I99o, s 23-33.
I7. T ex Jönköping, Torshälla, Uppsala och Örebro.
I8. Se artikel av Roger Andersson i detta tidskriftsnummer.
I9. Martin Bemtson, Klostren och reformationen. Upptömingen
av kloster ocb konvent i Sverige 1523- 1S96, Skellefteå 2003,
passim.
zo. Jan Liedgren, "Rasmus Ludvigsson och förteckningarna över Vasahusets jordabrev" i Individ och historia, Studier
tillägnade Hans Gillingstam 22 februari 1990, Stockholm
I989, s I6S-I88.
21. Mats Hallen berg, Kungen, fogdm7la och riket. Lokalfo·,._
vattning och statsbyggande zmde1· tidig VOsatid, Stockholm
200I, s I97> 245·
22 . Om vissa medeltidsbrev i Uppsala landsarkiv se Svante
Strandberg, "Medeltida brev i Landsarkivet i Uppsala.

Birgitta Fritz

Några onornasriska marginalanteckningar", Akter och
iakttagelser. Landsarkivet i Uppsala 100 år, 2003. I Lars
Otto Berg, "Ur Uppsala domkapitels arkiv" i samma bok
nämns att en del medeltidshandlingar frän Uppsala
domkapitel är I 837 kom till Uppsala universitetsbibliotek.
23. Se not I9.
24. standardverket för statsmaktens arkivbildande under
medeltiden är Herman Schiick, Rikets brev och register.
Arkivbildande, kansliväsen och tradition inom den medeltida
svenska statsmakten, Skrifter utgivna av Svenska Riksarkivet
4, Stockholm I976, vari rikets register I47I-I520 i
görligaste män har rekonstruerats. Om Sture-arkivet se
artikel av Dag Retsö i detta tidskriftsnummer.
25. Se uppsatser i Riksens arkiv- det gamla som det nya,
Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven I994·
26. Ingemar Carlsson, "Den genealogiska förfalskningen" i
Individ och historia, s 55--63. Se även Ingemar Carlsson, På
liignens väg. Historiska bedrägerier och dokumentforfalskningar,
Lund I999• passim.
27. Hans Gillingstam, Brev ur askan: de i slottsbranden 1697
eller på annat sätt frirlorade miscellaneabreven enligt äldre
arkivfdrteckningar, Johan PeringskiiJ1ds anteckningar m m,
Skrifter utgivna av Riksarkivet I 7, I 996, med hänvisningar till sina tidigare uppsatser.
28. Tore Nyberg, "Vadstena klosters privilegiebok (A I9)" i
Birgittinsk festgåva. Studier om heliga Birgitta och Birgittinorden, Uppsala I99I, s 275-288. Peter Ståhl, "Vadstena
klosters stora kopiebok. En presentation av handskriften
A 20 i Riksarkivet" i Kyrka, helgon och vanliga dödliga,
s 35-64.
29. Sparreska kopieböckerna, B I4-I6, Riksarkivet.
30. Om en senare tids strävande att bilda ämnessamlingar
se Holger Wichman, "Sandbergska samlingen" i Individ
och historia, s 285 ff.
31. Birgitta Fritz, "Peringskiöld, Johan" i Svenskt biografiskt
lexikon 29, I995• s 34-40.

16

32. Jan Liedgren, "Förlusten av medeltidsbrev i slottsbranden I~]'' i Arkivvetenskapliga studier 6 I987, s 20I-2I8.
33· Lars-Johan Stiernstedt, Vår man i Rom. Överintendenten
Carl Fredric Fredenheims italienska resa 1787-1790,
Stockholm 2004, SI03 ff., 327 ff.
34· Birgitta Fritz, "Diplomatariets Dr. Friedlaender - en
lärd dam med märkli gr livsöde" i Individ och historia, s I 27
ff. Se även Jan Liedgren, "Nygren, Ernst Ludvig" i
Svenskt biografiskt lexikon 27, I 99 I, s 698-702.
35· Claes Gejrot, "Gamla skinnlappar och digitala dokument. Tradition och förnyelse i diplomatariearbetet" i Av.
kärlek till arkiv. Festskrift till Erik Norberg, Skrifter utgivna
av Riksarkivet 20, Stockholm 2002, s I92-I99·
36. Birgitta Fritz, "Rääf, Leonhard Fredrik" i Svenskt
biografiskt lexikon 3I, 2000, s I79-I96.
37· Herman Schiick, "Carl Gustaf Styffe- en föregångsman" i Ny väg till medeltidsbreven, s I5-22.
38. Se i not I I anförd litteratur.
39· Jfr Thelma Jexlev, "Norden i I37o- på grundlag av
diplomerne" och Erik Opsahl, "Tel noreghes vil jak ey.
Norsk og svensk i I3oo-tallets diplommateriale og i
moderne kildepublikasjoner", båda i Ny väg till medeltidsbreven.
40. En smärre pergamentsbrevsamling, den med originalsköldebrev, behandlas i uppsats av Per-Axel Wiktorsson,
"Svenska sköldebrev frän medeltiden" i Individ och historia;
s 309-J26.
4I. För närmare uppgifter om detta material och mängden
av fotostatkopior m m hänvisas här till Riksarkivets
beständsöversikt Del I och artiklar i detta tidskriftsnummer.
42. Allan Ranius, "Medeltidsminnen" i Nya strövtåg i
LinkiJpings stiftsbibliotek, Linköping I 997, s I 6 f. Se även
Allan Ranius, Handskriftssamlingen vid LinkiJpings stiftsbibliotek. Katalog, Linköping I986-I988.
43· www.ra.se med länkar
44· Gejrot 2002, s I98.

ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2004:1-2

CLAES GEJROT

Diplomatik och äkthet
Om medeltidsbrevens autenticitet - metoder och exempel
VI KAN BÖRJA MED ETT ENKELT KONSTATERANDE.

Urkundsförfalskningar, det vill säga olika former av
manipulation av rättsligt giltiga dokument, har funnits så länge som människan har haft möjlighet att
upprätta sådana handlingar. Man kan exempelvis
peka på ett stort antal dokumentförfalskningar från
egyptisk, grekisk och romersk forntid'.
Historiens kanske mest betydelsefulla förfalskning genomfördes dock under medeltiden. Jag tänker på den så kallade konstantinska donationen (Donatio Constantini). Det rör sig om ett par dokument som var fundamentala för påvemakten under
hela medeltiden. Kort sagt utger sig dessa handlingar för att vara kejsar Konstantios (d. 337) generösa gåva till påven Sylvester I (d. 335), bestående
av den totala andliga makten över kristenhetens alla
delar samt den världsliga makten över Rom och därmed den västra delen av riket. Med stöd av denna
skriftliga donation kunde påvarna bygga sin maktställning under medeltiden, och autenticiteten hos
urkunderna ifrågasattes egentligen aldrig, inte ens
av motståndarna till påvemakten. Först genom hu-
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manisten Lorenzo Valla på I44o-talet avslöjades
bluffen definitivt. Donationshandlingarna var inte
utfärdade i Konstantinopel på 3 3o-talet utan i själva
verket hopkomna på 8oo-talet, troligen i Rom. Vi
skall inte här gå närmare in på detta ämne som under åren behandlats utförligt av skilda forskare. Det
bör dock tilli!ggas att den katolska kyrkan inte officiellt kunde medge att donationshandlingarna var
påhittade förrän mot slutet av I 700-talet. Så viktiga
och integrerade i maktanspråken hade dessa dokument blivit.'
Det är en ironi i sammanhanget att det var just
påvemakten som kom att initiera en noggrannare
kontroll av urkunder. Innocentius III, som var påve
u98-12I6 och förde påvekyrkan till dess högsta
maktställning under medeltiden, kan med visst fog
anses vara en dokumentgranskarnas föregångsman.
Han tröttnade helt enkelt på mängden av förfalskningar som inkom till det påvliga kansliet. De oäkta breven försvårade och förlängde hanteringen av
alla inkommande ärenden; och då ska man veta att
den påvliga byråkratin kunde vara synnerligen komp-
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licerad och tidskrävande som det var. Den amerikanske historikern John Moore beskriver i sin biografi över Innocentius hur denne redan i början av
sin ämbetsperiod kom att konfronteras med en rad
problem av den här arten. Påven såg bland annat
hur stridande parter, i stort behov av att visa upp
dokument på hemmaplan, inte drog sig för att
s~äla ett ännu inte godkänt koncept från det påvliga
kansliet eller skära ut sidor ur de påvliga registren
- och än värre: en förfalskarliga upptäcktes i Rom,
och en mindre nogräknad munk togs på bar gärning när han försökte förfalska Innocentius eget
påvesigilL J
Vi har många belägg på att förfalskningar av
medeltida handlingar inom kyrkan vid den här tiden helt enkelt tillhörde vanligheten. Man räknar
faktiskt med att det i skriptorierna i vissa kloster
och i somliga biskopskanslier hade gått så långt att
särskilt utsedda munkar och skrivare på heltid ägnade sig åt att fabricera allehanda dokument; här
och var uppstod "förfalskningscentra".4 Den fråga
som inställer sig är givetvis: Hur kunde det komma
sig att kyrkans män som predikade sanning och
uppriktighet kunde utföra systematiska förfalskningar på detta vis? Problemet är ofta och ingående
diskuterat av forskningen .s Man kan se frågan i ljuset av den stegvisa övergången från muntliga procedurer till skriftlig dokumentation, och på så vis kan
man till en del förklara beteendet med att pia fraus
- ett fromt bedrägeri - av somliga andliga ledare
ansågs nödvändigt i en tid när skriftlig dokumentation plötsligt krävdes. Gud hade överseende med
att Hans kyrka i ett gott syfte skaffade sig skriftliga
bevis på egendom. Men resonemanget sviktar förstås om man betänker att förfalskade brev ofta kom
till användning i strider mellan två kyrkliga parter.
Låt oss titta på ettintressantvittnesbörd som faktiskt lämnas av en av de direkt inblandade. Någon
gång under I I zo-talet insjuknade munken Guerno
i det franska klostret Saint-Medard i Soissons. Han
drabbades av svåra samvetskval och beslöt sig för
att på dödsbädden inför sin abbot medge att han för
olika klosters räkning ägnat sig åt förfalskning (se
falsarium fuisse) av en rad viktiga urkunder. Bland
annat hade Guerno utfört beställningar på förfal-
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skade påvliga privilegier för kyrkan i Canterbury.
Guerno var ångerfull och erkände gråtande att han
mottagit dyrbara prydnadsföremål som lön för sitt
arbete. Historien har överlevt eftersom den rapporterades vid konciliet i Reims I I 3I. Sannolikt är bekännelsen unik i sitt slag under medeltiden, men
det står helt klart att det har funnits fler som arbetat som Guerno. 6
... ait enim, quod, dum in ecclesia beati Medardi abbatis officio fungeretur, quendam Guernonem nomine ex monachis suis in ultimo confessiarus articulo se falsarium fuisse confessum
et inter cetera, quae per diversas ecclesias figmentando conscripserat, ecclesiam beati Audoeni et ecclesiam beati Augustini de Cantuaria
adulterinis privilegiis sub apostolico nomine se
m univisse lacrimabiliter poenitendo · asseruit;
quin et ob mercedern iniquitatis quaedam se
preciosa ornamenta recepisse confessus est et
ad beati Medardi ecclesiam detulisse.
Situationen var verkligen allvarlig. Iooo- och
I 100-talen har kallats "the galden age of medieval
forgery" och vad gäller vissa geografiska områden
under epoken kan man faktiskt som historiker
hamna i det svåra läget att majoriteten av bevarade
urkunder är förfalskningar.7
Under Innocentius III:s tid reglerades således för
första gången äkthetskontrollen av brev och sigill.
Hans olika beslut om vikten av att undersöka autenticiteten i fråga om påvebrev fick snabb spridning och inkorporerades senare i kanonisk rätt. 8
Denna utveckling fick snart till följd att antalet förfalskningar minskade drastiskt - "it put many
amateur forgers more or less out of business and
marked the end of one of the most productive
periods in the history of medieval forgery" som
Giles Constable uttrycker det~ - även om de inte
helt försvann. D et bör noteras att Innocentius insatser trots allt var begränsade. Man hade ännu inte
tillräckligt systematiserat eller undersökt olika formulär och brevtyper, överblicken saknades. Vi har
till och med en bevarad historia från 1205 om hur
Innocentius själv noga granskade autenticiteten hos
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några påvebrev från 7oo-talet, urkunder som var
avgörande bevis i en tvist. Efter att ha granskat breven, kontrollerat sigillen och dragit i sigilltrådarna
förklarade påven inför närvarande kardinaler: "De
är äkta" (istae verae sunt), och saken var avgjord. Senare har det- snöpligt nog- visat sig att de aktuella bullorna var förfalskningar.' 0
Det var egentligen först under I6oo-talet som
helt acceptabla system skapades för ett systematiskt
granskande av äktheten hos den stora massan av
medeltidsbrev. I och med den franske benediktinmunken Jean Mabillon (I 63 2-I 707) och hans epokgörande arbete De Re Diplomatica (I68I)- där syftet var att hitta en framgångsrik väg att skilja falskt
från äkta bland alla medeltidsurkunder - kom diplomatiken att etableras som vetenskap.''
Men detta är en annan historia. Låt oss nu istället titta på de olika kontrollmetoder som användes
under medeltiden.
Metoder för äkthetskontroll under medeltiden
Vittnen
Under den period när skriftliga procedurer skulle
ersätta muntliga löften och ceremonier spelade angivandet av vittnen en mycket viktig roll. I mångas
medvetanden var det till exempel fortfarande själva
överlämnandet av en gåva som var centralt, och det
ökade trovärdigheten att betrodda personer varit
närvarande. Inget var naturligare än att låta dessa
vittnen i urkunden med sina namn stå som intygare
av det skedda. Som exempel kan nämnas att det för
svenska jordöverlåtelser (köp, gåva eller byte) var
lagstadgat att så kallade fastar, vanligtvis tolv män
från samma härad, skulle stå som garanti för äktheten i en överenskommelse. Breven som bevisar det
skedda namngav alltid fastarna och kallades fastebrev. Även sedan sigillen blivit mycket vanliga fortsatte man ofta att namnge vittnen i urkunder.''
Signaturer och korsmärken
Underskrifter och signaturer, som idag normalt
finns under rättsgiltiga handlingar, användes från
antiken och framåt men övergavs så småningom för
säkrare former av autenticitetskontroll som till exempel sigill. I tidiga dokument från Iooo- och
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I wo-talets England är det dessutom vanligt att
man har låtit äktheten garanteras genom att utfårdare eller vittnen egenhändigt har ritat korstecken
på pergamentet. Som sanningsbärande symbol var
korset mycket lämpligt, att jämföra med en sanningsed med handen på bibeln, och det är ytterst
sannolikt att den på urkunden nedtecknade symbolen hade föregåtts av att vittnet tecknat korset mot
sin egen kropp. ' 3 När det gäller det svenska materialet, där det äldsta bevarade pergamentsbrev är
från Initten av I I6o-talet, finns få spår av detta förfarande. Sigillen har hunnit slå igenom.
Sigill
Sigill, som i olika former funnits sedan antiken, blir
från I wo-talet och framåt det absolut vanligasteoch enklaste- sättet att garantera autenticiteten hos
ett brev. De två svenska sigill som avbildats här illustrerar det faktum att det ofta kunde vara fråga om
komplicerade konstverk, svåra att förfalska . Med
hjälp av en sigillstamp tryckte sigillets ägare in sitt

Bild I . Linköpingsbiskopen Nils Hermanssons
(d. I 391) sigill. Bilden är hämtad ur Medeltida
småkonst (Riksarkivet 1997), s. 14. Fotograf Kurt
Eriksson.
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Bild 2 . Kung Magnus Erikssons (d. I 374)
sigill. Bilden är hämtad ur Medeltida
småkonst (Riksarkivet I997), s. 39·
Fotograf Kurt Eriksson.
personliga sigillavtryck i en vaxkaka. Det var också
fullt möjligt att be någon annan person intyga giltigheten och äktheten med sitt sigill om
brevutfärdaren saknade eget- me proprio
non habente (eller i fornsvensk tappning
"mredhan jac rencte [= inget] sirelfwer
haffwer") heter det ganska ofta - bara
detta förhållande noga angavs. Sigillavtrycken hängdes i trådar eller pergamentsremsor under pergamentsbreven. När senare papperet kom att användas, i Sverige inte förrän vid mitten av I 300-talet,
trycktes sigillen normalt på baksidan av
brevet. Efter sigillinnehavarens död var
det viktigt att stampen förstördes. '4

de upprätta en så kallad kirograf (chirographum,
även charta partita, fornsvenska "utskuren skrift").
Metoden innebar att den aktuella brevtexten skrevs
av två gånger på samma pergamentsblad. Mellan
texterna skrevs ett ord varigenom man skar bladet.
Ett svenskt exempel (bild 3) från tidigt I wo-tal kan
få visa hur det var tänkt att fungera. Det är här några bönder i Östbo härad i Småland som genomför
ett jordbyte med munkarna i Nydala kloster. Överst
på pergamentsstycket finner vi de till hälften synliga bokstäverna i orden C(h)arta testimonialis. De
två parterna i avtalet tog därefter var sitt exemplar.
Vid behov kunde man träffas och sammanföra halvorna. Det kunde också göras med tre eller fler parter. Eftersom exakt passning av bokstäverna krävdes
var det svårt att förfalska kirografer. Det var inte
ovanligt att man dubblerade säkerheten och kombinerade kirografen med ett eller flera sigill. I detta
fall har Nydala-abbotens sigill vidhängts brevet.'5

Formulär
Kontrollen av sigill betonades kraftigt i lnnocentius
III:s stadganden, men han insåg också att själva utformningen av brevetvar av stor betydelse. Standardformulär, som bestämde vilka delar som borde ingå

Kirog;rafer
Det var inte alla som ägde sigill eller, alternativt, hade någon i närheten som
kunde intyga äktheten med sitt sigill.
Det fanns en annan metod som innebar
en viss form av äkthets garanti. Man kun-
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Bild 3· Diplomatarium Suecanum (DS) nr I64, Diplomata
N ovevallensia nr I I. Kirograf, orig. perg. Riksarkivet. Foto: Svenskt
Diplomatarium.
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Tabell I. Brevformler med latinska och fornsvenska exempelfraser, hämtade ur olika brev i det svenska
brevmaterialet.
FÖRKLARING

EXEMPEL PÅ LATIN

EXEMPELPÅFORNSVENSKA

blVocatio

Inledande åkallan av
Gud (och treenigheten
samt ibland helgon)

In nomine D omini, amen

I nampn Fadhers, Sons oc thes Helgha
Anda,jomfru Marie, sancte Birghitto oc alla
helghona amen

Imitulatio

Namn och titel på utställaren, ev. med devotio
(devotionsformel)

Birgems Dei pronidencia
archiepiscopus U psalensis

Albrict medh Gudz nadh Swerikis
oc Gata konunger

lnscriptio

Angivande av adressat(er), med sah•tatio
(hälsningsformel)

Vniuersis presentes litteras
visuris uel andituris ...
etemam in Christo salutern

Allom the m som thretta breff hera rella see
hels a ... jnnerlika mreth Gudhi

Arenga

Allmän bevekelsegrund
för brevets utfärdande

Cum igitur amputanda sint
mala, vt facilius eveniant
meliora ...

Aaff war forsta forfaders brott rer allom
ingiffuit ath menniskio minne rer ostadugt
och forgrengeliget, vtan the ting ther skee
worda forstrerkt medh breffues odedelica
beuisnine-...

Promulgatio eller
Publientio

Formel för tillkännagivande

Tenare presencium nouerint
uniuersi ...

T hy gerom wi kunnogth swa kommaskolandom som them som nw rera ath ...

Narratio

Angivande av de närmare
sakförhållanden och
omständigheter som förlee-auerit ...

.. . cum do minus Petrus Bonde
miles unam marchatarn terre
testamentari donacione

... herra Magnos sa lde siit gozs ii huleghe
ok Melloby: som han fiik at arwe eptir sina
mother ok minre anleder brevet meth varom
g_othuilia ok samthikkio ...

Dispositio

Beslut

Eapropter concedimus ...

Wiliom vi rendelika vtan alt hindher oc
bindhorn hanilielika meth thesso waro
breffwe ...

Sanctio

Strafformel, angivande av
vilket straff som drabbar
den som trotsar beslutet

Si quis au tern contrarium
attemptare presumpserit indignacionem Dei et vindietam
nostra m regi am meri to
poterit formida re

ok forbindher iak minom arwm vnde Guz
sirelffs dom ok hans hemdh the samo qurern
quellire rella hindrre

Corrobomtio

Angivande av hur beslutets l brevets giltighet
bekräftas

]n cuius rei testimonium sigillum nostrum vna cum sigillis
predietarom liberorum nostrarum presentibus duximus
apponendum

Til hwilikens things wimesbyrdh mit eeghit
inseghle rer thresso nreruarandre
brefhe foresat

Subscriptiones

Angivande av vittnen,
signaturer, notariatsmärken
(se nedan), etc.

Huius facti testes sunt domini
Olauns Ragwaldus et Herningus
canonici

Vara pesser men sketninga vitne, sem swa
heita: Bresser i Nrese ok 0ndakarl.

App•·ecatio

Avslutningsfras

In Christo valete!

-

Datering

Angivande av datum och
utfärdandeort

Datum apud ecclesiam 0rabergh
anno Domini mccc0 xlviii 0 die
beate Prisce virginis et martiris

Wtgifwit a Skurusretirs thinge thusanda
arum thrihundradha siutighi ok a frem to
arena, leghordaghin repte sancte
Michaels dagh

INDELNING

Protokoll

Text (Kontext)

Eskatokoll
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i ett giltigt brev, ansågs nödvändiga inte minst för
att man i kanslierna lättare skulle kunna skilja äkta
brev från falska. Kontrollen förenklades nämligen
om man snabbt kunde hitta de olika beståndsdelarna. På s 2 I finns en förenklad uppställning. Det bör
noteras att de gängse termerna för formuläret angivna i vänsterspalten är i bruk sedan Ma billons tid.
Det kan tilläggas att ytterst få brev innehåller alla
delar i denna uppställning. Olika brevkategorier
använde olika delar. Under olika tider växlade formeltyper och ordalydelser. Om brev dök upp som
inte var korrekta i fråga om förväntade fonnler för
en viss tid eller ett visst kansli kunde den granskande personen, till exempel en av Innocentius' sekreterare, bli extra misstänksam.' 6

Datering
När det gäller äkthetsgranskning är den avslutande
delen i ovanstående uppställning, dateringen, särskilt viktig. Tyvärr är en stor mängd av de tidiga
diplomen odaterade; under I wo-talets gång blir
det emellertid alltmer vanligt att låta breven avslutas med ett tidsfästande av handlingens tillblivelse.
I Sverige kan vi notera att breven först mot slutet av
I2oo-talet regelmässigt får en datering till år och
dag. Under en övergångsperiod får vi i de flesta fall
nöja oss med årsangivelser. Att datering infördes
och blev ett formellt krav underlättade naturligtvis
äkthetsgranskningen på ett avgörande sätt. Beroende på hur sofistikerade hjälpmedel- kalendarier
och liknande - man hade kunde man nu på olika
sätt undersöka om utställare, sigillanter och vittnen
verkligen var i livet när brevet sades ha utfärdats.
Man kunde kontrollera kungars och biskopars
kända vistelseorter vid den uppgivna tiden och se
om de stämde med utfärdandeorten. Frågor av typen "Inföll det givna datumet verkligen på en lördag?" kunde med fördel ställas.'7
Vidimationer och registeravskrifter
För att tillgodose behovet av säkra kopior av rättsgiltiga handlingar började privatpersoner och kanslier under I 100-talet använda sig av vidimationer.
Detta innebar att en person, gärna så högt uppsatt
som möjligt, utfärdade ett beseglat intyg efter vissa
fastställda principer och i vidimationen inklude-
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rade en exakt avskrift av den aktuella handlingen.
Utfärdaren intygade, enligt ett fast formelsystem, att
han hade sett originalbrevet utan strykningar eller
skador och att innehållet följdes ordagrant (litteras
non rasas non abalitas nec in aliqua sui parte viciatas vidisse de verbo ad verbum in modum qui sequitur... ). I
samband med vidimationerna kan också avskrifter
i officiella kopieböcker (registra) nämnas. Sådana
register fanns vid kloster och domkyrkor och ansågs i vissa fall ha samma värde som en beseglad vidimation. ' 8

Notariatsintyg
I vissa fall, när särskilt viktiga handlingar skulle
upprättas, kunde det vara lämpligast att låta utfärda
ett notariatsintyg (notarialinstrument). Man vände
sig då till en notarie (notarius publicus), som efter ett
särskilt formulär garanterade en överenskommelses
äkthet. Notarier utsågs med påvlig eller kejserlig,
det vill säga den tysk-romerska kejsarens, myndighet och skaffade sig ett personligt, identifierande
signum, svårt att förfalska, som tecknades på breven
som en äkthetsgaranti.'9På bilden ses ett notariatsintyg som utfärdats av notarien i Strängnäs Lars
Matsson år I 368. I brevet namnger notarien vittnen
och anger vilket sigill som vidhängts. Nedtill har
han så placerat sitt märke, och till höger om detta
finns den sedvanliga notarieila formel som uppgav
namn och position: "Ego vero Laurencius Mathie
clericus dyocesis Strengenensis publicus auctoritate
ap(p)ostolica notarius ..." (Bild 4·)
Svenska exempel
Trots att latinsk skriftkultur inträdde så sent i våra
områden är Sverige inte förskonat från förfalskningar bland medeltidsbreven. Till att börja med
kan vi peka på en rad falska påveurkunder vilka på
olika sätt berör svenska förhållanden. Dessa är företrädesvis tillkomna i norra Tyskland under Iooooch I 100-talens förfalskningshausse. ' Ett antal förfalskningar har också upptäckts i brevmaterialet
från de cistercienskloster som etablerades i vårt
land under I IOo-talet. Några av dessa fall har behandlats utförligt tidigare, och jag tänkte här visa ett
par exempel från annat håll.' '
0
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Bild 4· DS nr 7764. Notariatsintyg utfärdat av notarius publicus Lars Matsson
I 8 aug I 368, orig. perg. Riksarkivet. Foto: Svenskt Diplomatarium.

Bild 5. DS nr 3 I4. Fö"rfalskning med fo"regivet datum 24 juni I 244, orig. perg.
Riksarkivet. Foto: Svenskt Diplomatarium.
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Det första brev (Bild 5) vi skall granska uppges
vara utfårdat i Saba kloster Gulita) på Johannes döparens dag, det vill säga midsommardagen 24 juni
år I 244: Datum in predicto monasterio Saba jpso die

natiuitatis Sancti Johannis baptiste, quando ego cum
predicto fratre meo accepi fraternitatem cum predictis
fratribus, anno domini m°CC 0 Xl 0 quarto, die quo supra.
Redan den detaljerade och omständiga dateringen
är en smula misstänkt. Om brev som utfärdades vid
denna tid i Sverige överhuvudtaget gav en tidsangivelse, var det oftast endast fråga om ett årtal. Med
brevet skänker utfårdaren - en Nils Ulfsson, präst
och kanik i Oslo - till klostret viss egendom i
Magda i den sörmländska socknen Näshulta. Gåvan sker med samtycke av Nils' bror Lars. Båda
bröderna inträdde samrna dag i klostret Gfr citatet
ovan) och båda beseglar urkunden. Rent formellt är
det betänkligt att originalets text blivit utsatt för en
ändring. En annan hand har lagt till frasen perpetuo
possidenda över raden, vilket alltså innebar att klostrets ägande skulle gälla i evig tid. Det som slutligen avgör att brevet måste klassas som en förfalskning är det kvarvarande sigillet. Vid en närmare
granskning kan man se att detta är taget från ett annat brev. Någon präst Nils Ulfsson i Oslo har inte
stått att finna. Däremot visar det sig att sigillet
överenstämrner med det som användes av frälsemannen Lars Ulfsson (Läma) som levde under andra hälften av I 3oo-talet. Bland denne Lars Ulfssons syskon finns även en Nils Ulfsson, och det är
inte otänkbart att det saknade första sigillet tillhörde denne Nils. En möjlig förklaring till namnen
i brevet blir i så fall att brevets upphovsman som säkerligen är att finna i klostret använde sig av I 300talsbröderna Nils och Lars Ulfssons sigill och därefter konstruerade ett brödrapar med samrna namn
från 1200-talet."
För nästa exempel flyttar vi oss längre fram i tiden. Ett brev från I499 med den passande datumangivelsen I april får illustrera hur förfalskningar
kan finnas även i icke-kyrkligt material. Det aktuella brevet bekräftar en gårdsförsäljning (Gunnur
Kärlingsdotter säljer till Bengt Ab jörnsson /Lilliesparre/). Transaktionen verkar vid en första läsning
vara helt okomplicerad och avse gården Gesmesta

i Börje socken i Ulleråkers härad i Uppland. Sigillen tycks äkta och överenstämrner med de namn
som anges i brevtexten. Möjligen kan man tycka att
det är en smula konstigt att brevet är utfårdat i Linköping, långt från den uppländska bygd det rör sig
om, men sådant inträffar ibland av olika skäl. De
verkliga problemen infinner sig emellertid när man
tittar noga på det textställe där gårdsnamnet står
skrivet med tillhörande socken- och häradsnamn.
Det ser något oregelbundet ut, och man kan ana att
en annan hand med annat bläck skrivit delar av
namnet. Vid en närmare undersökning verkar det
också som om tidigare ord eller bokstäver skrapats
bort. Vad där ursprungligen stått är omöjligt att genomskåda med blotta ögat. Varken lupp eller UVbelysning får de ursprungliga orden att framträda.
Inte förrän bläcket i det misstänkta textpartiet analyserats kemiskt- genom så kallad mikroröntgenfluorescens, som gör det möjligt att se enskilda
kvarstående beståndsdelar i bläcket- har man kunnat konstatera att någon ändrat på namnformerna.
Det äldre bläcket innehåller, till skillnad från det
yngre, zinkpartiklar. Och om man endast tittar på de
äldre skriftresterna visar det sig att transaktionen
egentligen rör gården Bötinge i Åsbo socken i
Gästrings härad. Gårdsköpet hade alltså egentligen
ägt rum i Östergötland, utfårclaudeorten var ju faktiskt Linköping, och inte i Uppland. Sannolikt har
en uppländsk gårdsägare (under I soo-talet?) varit i
brådskande behov av att få en ägorättslig handling
för sin gård. Detta har sedan drivit någon till att utföra denna avancerade interpolation.' 3
Våra sista exempel hämtas från en eftermedeltida
förfalskare av medeltids brev. Prosten Nils Rabenius
(I 648-I 7 I 7) är en av våra mest välkända och produktiva förfalskare. Han beskrivs som en blandning
av karriärist och lustigkurre och blev i samtiden
känd för sitt stora intresse för medeltidsurkunder.
Med tiden byggde han upp en stor egen samling.
Han hade under olika perioder fri tillgång till viktigt historiskt källmaterial och dessutom tillverkade
han helt egna källtexter. Här finns inte utrymme att
gå in på alla de förfalskningsområden där Rabenius
varit verksam.' 4
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Rabenius fick ett rykte om sig att "hitta" de märkvärdigaste ting bland källorna. Han hade ett särskilt
starkt genealogiskt intresse,'s vilket förmådde honom att i ett stort antal urkunder som råkade
komma i hans väg inplantera påhittade personer i
en helt fiktiv Rabbe-ätt. På så vis skulle gamla anor
skapas till familjen Rabenius, fastän detta namn i
själva verket hade skapats av Nils far genom en latinisering av ortnamnet Råby i Tortuna socken,
hans födelseplats. Bilderna nedan visar hur det kan
se ut när Rabenius manipulerat texter. I det första
fallet är det ett skyddsbrev utfårdat av kung Albrekt
av Mecklenburg den 29 september I374 som råkat
illa ut. Brevet är utfärdat till förmån för en Birger
Ragvaldssons änka.

Bild 6. birgerj raghwaldzsson ~ birgerj rabbe
oluffsson. Detalj av DS nr 8646 (r 374 29/9,
orig. perg. Riksarkivet, Skoklostersamlingen).
Foto: Svenskt Diplomatarium.

Namnet Birger Ragvaldsson har Rabenius alltså på
ett ganska sinnrikt sätt ändrat till Birger Rabbe
Olofsson. I nästa exempel har Rabenius valt att
skapa en medlem av Rabbesläkten genom att förvanska namnet på kung Albrekts brevvisare Hinze
Pape. Brevet är utfärda t av kungen I6 augusti I370.

Bild 7· hincerum pape ~ lancerum rabbe.
Detalj av DS nr 8r73 (r 370 r618, orig.
perg. Riksarkivet, Skoklostersamlingen).
Foto: Svenskt Diplomatarium.

ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING

2004:I-2

Rabenius har även ändrat dateringar och manipulerat texter på andra sätt, som är svårare att upptäcka
än Rabbe-interpolationer. Men oftast röjs ingreppen ändå genom en avvikande bläckfärg, möjligen
har färgen förändrats med tiden. Trots detta var det
uppenbarligen ingen i samtiden som på allvar misstänkte Rabenius. Avslöjandet dröjde ända till mitten av I 8oo-talet.' 6
Låt oss avrunda den här korta översikten med ett
försök att sammanfatta drivkrafterna bakom de förfalskningar vi har mött.
När det gäller de medeltida manipulationerna,
vanligen tillkomna i kyrklig miljö, tycks de ha orsakats av en vilja att legitimera ett ägande - att
skaffa skriftliga brev och bevis på gårdar, när endast
muntliga avtal har funnits, var väl inget fel i Guds
ögon? Men med tiden har denna attityd förändrats .
En ändrad inställning till urkunders betydelse i
kombination med att medeltidens olika system för
äkhetsgranskning tillämpades noggrant var tillräckligt för att minska andelen förfalskningar, även
om de inte helt försvann. Helt andra drivkrafter finner vi däremot när vi tittar på de eftermedeltida ingrepp som gjordes på de gamla urkunderna. Här är
det - som visades i fallet Rabenius - ett genealogiskt särintresse, alltså en vilja att skaffa anor åt
den egna släkten, eller utslag av sensationslystnad
och behov av lärdomsuppvisning som legat bakom
förfalskningarna .'7
I förlängningen måste man som historiker och
modern användare hitta ett förhållningssätt till den
här typen av källor. Skall man helt enkelt förkasta
allt innehåll? Det gäller givetvis att skilja förfalskningarna från varandra. I många fall kan vi, låt vara
försiktigt, acceptera åtminstone en del av sakinnehållet; särskilt om man har andra belägg på vad
som inträffat. En annan aspekt: en förfalskning som
utger sig för att vara tillkommen på I wo-talet,
men som i själva verket är från I 300-talet, har sin
egen intressanta historia att berätta.
SUMMARY

In the IIth and 12th centuries the number of
falsified charters and documents in Europe reached
an all-time high. This problematic situation forced

Pope Innocent III (d. 1216) to initiate a more
thorough examination of charters at the beginning
of the r 3th century. Although the pope di d not
question the authenticity of one of the most successful forgeries of all times, the Donatio Constantini,
many other falsified documents were found, and
some of Innocent's decisions in the matter later
found their way into Canon law.
What were the methods used in the Middle Ages
to detect forgeries? This essay presents various
techniques, more or less efficient, that were known
to issuers who wanted their documents to be
trusted. The methods studied here are: witnesses,
signs, seals, chirographs, the correct use of formulae, the dating of documents, vidimations and notarial certificates.
Examples of different kinds of forgeries of
documents from medieval Sweden round off the essay. In the first document, the preserved seal is at
least a century younger than what is stated in the
text; in the seeond case, the place names have been
partly erased and altered. The last texts on display
were manipulated by the Swedish forger Nils
Rabenius (d. 1717), who specialized in altering the
texts of medieval original documents.

NOTER
r. Se Wolfgang Speyer, Die literarische Fölschung im

heidnischen und christlichen Altertum. Ein Ve1·such ihrer
Deutung, Miinchen I99I, s I09 ff (t ex s I43 om Alexander den stores förfalskade testamente och s 126 om
Ciceros uppgift att provinsguvernören Verres förfalskat
allmänna handlingar). - Litterära förfalskningar i egentlig
mening som är det som företrädesvis avhandlas i Speyers
bok kommer jag inte att behandla här.
2. För en fyllig utredning kring den konstantinska
donationen och turerna kring dess avslöjande se Wolfram
Setz, Lorenzo Vallas Schrift gegen die Konstantinische
Schenkung De falso credita et e-mentita Constantini donatione:
zur Interpretation und Wirkungsgeschichte, Tubingen I975·
3· John C. Moore, Pope Innocent III (II6o/6r - r216). To
Root Up and to Plant, Leiden and Boston 2003. För
situationen i kansliet vid påvens tillträde se s 37 ff.
4· Litteraturen kring medeltida förfalskningar är mycket
omfattande. En god introduktion i ämnet och rikliga
litteraturhänvisningar ges i Giles Constable, "Forgery and
Plagiarism in the Middle Ages" i Archiv fii1· Diplomatik 29
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I983, s I-4L För en diskussion kring utbredningen av
förfalskningarna se Michael T. Clanchy, From Me-mory to
Written Record. England ro66-1307, Oxford I993 s JI8 ff.
För exempel på förfalskningscentra se Georges Declerq,
"Centres de faussaires et falsification de chartes en Flandre
au moyen äge" i Falsos y falsificaciones de documentos
diplonuiticos en la edad media, Zaragoza I99I, s 65-74.
5· Problemet har förtjänstfullt belysts av Elizabeth A. R.
Brown, "Falsitas pia sive reprehensibilis. Medieval Forgers
and Their Intentions" i Fölschungen im Mitteln/ter, I,
Hannover I988, s IOI-I I9.
6. Biskop Gaufrid av Chälons-sur-Marne var abbot i St.
Medard II2D-IIJI och den som mottog Guernos
bekännelse. Hans berättelse har återgivits av Speyer, a.a., s
JI7. Man har ansett sig seGuernos hand bakom flera
uppenbara förfalskningar. Jfr t ex anmärkningen i Peter
Sawyer, Anglo-Saxon charten : an annotated list and
bibliography, London I968, brev nr 68, s 88. Angående en
förfalskning som utger sig för att vara från år 664:
"Spurious, possibly the work of Guerno".
7· Constable, a.a., s I2 ff. Som exempel kan namnas att
Clanchy, a.a., s 319, har gått igenom de I64 bevarade
breven utfärdade i Edvard Bekännarens (I042-1066)
namn. Av dessa är endast 39 % att betrakta som otvivelaktigt äkta och 2 7 % är klara förfalskningar. I ~ terstående
fall (34 %) anges äkrheten svår att avgöra ("undecided").
Clanchys siffror grundar sig på de brev som listats och
kommenterats i Sawyer, a.a., s 298-43. Omkring 50 % av
alla brev utställda av merovingerkungar är oäkta (Constable, a.a., s u).
8. Redan under sitt första pontifikatsår gjorde lnnocentius
en betydelsefull insats. I en svarsskrivelse till domkapitlet i
Milano, som vänt sig till kurian angående misstäukta brev,
tog han tillfållet i akt att varna för förfalskade påvebullor
och visa hur man kunde kontrollera äktheten. Om
episoden se Arthur Giry, Manuel de diplomatique, Paris
I925, s 53 f. Innocentius beslut togs in Gregorius IX:s
Dektretaler II: 2 2. De fide instrzmumtorum, tryckt i Emil
Friedberg (ed.), Corpus iuris Canonici vol. II, Decretalium
Collectiones, Leipzig I879, nytryck I959, sp. 345-353·
9· Constable, a.a., s I4·
Io. Se Brown, a.a., s I09, och Clanchy, a.a., s 324.
I r. Jean Mabillon, De Re Diplonzatica libri VI, Paris I 68 I;
suppl. I704. Om Mabillon och hans insatser se t ex
Blancline Barret-Kriegel, Jean Mabillon, Les historiens et
la monarerue l, Paris I988. Om betydelsen av De Re
Diplomatica sägs s 59: " ... la Diplomatique etablissait
avec clarte et distinction les d:gles critiques qui
permettaient darenavant de distinguer un diplöme
authentique d'une piece falsifiee, elle donnait l'irnpulsion
a un grand reamenagement de la recherche historique et a
une serie imposante de recherches dans toute !'Europe.
Ce n'etait plus un coup d'essai, c'etait toujours un coup
de maltre. A quarante-neuf ans, Mabillon avait ecrit le
chef-d'reuvre de l'histoire savante."
I 2. Om fastebrev se J an Liedgrens artikel i Kulturhistoriskt
lexikon for nordisk medeltid (KL), vol. 4, sp. I9I ff.
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I 3. Om underskrifter som äkthetsgaranti i tidig medeltid se
t ex Ahasver von Brandt, Werkzeug des Historikers, Stuttgart
Io:e upp!. I983, s 84 ff. Om korstecknet som äkthetsmärke se Clanchy, a.a., s 29S·
I4. Litteraturen kring sigillens historia och användning är
mycket omfattande. En bra och lättillgänglig introduktion om de medeltida sigillen och deras användning - med
många bildexempel - ges i Clara Neveus, Siegfried Heim,
Lena Westling Karlsson, Medeltida Småkonst. Sigill i
Riksarkivet, Skrifter utgivna av Svenska Riksarkivet I g,
Stockholm I997 · Se även artiklar i KL, vol. IS , sp. I8722 2.
I s. Brevet är utgivet, kommenterat och översatt i Claes
Gejrot, Dipl0111ata Novevallensia. The Nydala Charters
II72-rz8o, Acta universitatis Stockholmiensis, Studia
Latina Stockholmiensia 37, Stockholm I994, s Ss, I48
och 204.
I6. För en utförligare presentation av den formella
uppställningen av ett brev se von Brandt, a.a., s go-92,
och Giry, a.a., s S3I-s8g. För formelsystemet och dess
koppling till medeltida brevteori se Peter Ståhl, "Ars
dictandi och medeltidsbrevens formelspråk" i Ny väg till
medeltidsbreven, Skrifter utgivna av Riksarkivet I8,
Stockholm 2002, s I47-IS6.
17· Problem kring och nya metoder för tidsfåstande av den
stora mängden tidiga odaterade urkunder diskuteras i
Michael Gervers (red.), Dating Undated Medieval Charters,
Woodbrigde 2000. För dateringsproblematiken i
allmänhet se t ex Herluf Nielsen, "Datering" i KL, vol. 3,
Sp. I-IS .
I8. Om vidimationer se t ex artiklar i KL, vol. Ig, sp. 6946g8. Om registta se Peter Ståhls artikel i detta tidskriftsnummer.
I9. Notariatsintyg och notariefunktionen behandlas
utförligt i Ole Fenger, Notarius Publicus. Notaren i latinsk
middelalder, Århus 2000. Notariatsintygen, som är av
romerskt ursprung, var vanligare på kontinenten än i
England, där man ofta valde andra lösningar, t ex
kimgrafer se Clanchy, a.a., s 3os-3o7. Om notarier i de
romanska länderna se Giry, a.a., s 824-834.
20. Ett exempel är brev nr 23 i Svenskt Diplomatariums
första volym, som utkom redan I829 och tyvärr har tagit
med en rad förfalskade urkunder. Brevet utger sig för att
vara påve Alexander II:s bekräftelse på Hamburg-Bremens
överhöghet över nordiska biskopar och utfårdat 2 februari
IOS3, men brevet är i själva verket tillkommet II sS, se
W Seegriin, Das Erzbistum Hamburg in seinen älteren
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Papsturkzmden, Köln I976, SIJ . Om de äldsta påvebreven

rörande Sverige se Anders Winroth, "Behovet av scandinavia Pontificia" i Ny väg till medeltidsbreven, s 87-98.
2I. Om förfalskningar från Nydala se t ex Diplumata
Novevallensia s 37-39 och Claes Gejrot, " 'I världens
utkant' Om de skrifrliga källorna till Nydalas äldsta tid", i
Nydala kloster. Andligt centrum och maktfaktor i det m edeltida
Småland, red. Lars Alden, Tingsryd Igg8, s 29- 32 . Se
även Åke Ljungfors, Bidrag till svensk diplomatik före r3 50,

Lund I9SS, s 2II-2I4· För en populär framställning om
förfalskningar i Sverige, även med exempel från det
medeltida området, se Ingemar Carlsson, På lognem väg:
historiska bedrägerier och dokumentforfalskningar, Lund I999·
22. Brevet diskuteras av Ljungfors, a.a., s 2IS med vidare
hänvisningar. Angående Lars· Ulfsson (Läma) som avled
senast I408 och hans bror Nils Ulfsson (kanik i Linköping,
död omkring I4oo), se Aidre svenska frälsesläkter I, s 7g-8o.
23. Den kemiska analysen gjordes vid Statens Kriminaltekniska Laboratorium i Linköping. Om brevet och
förfalskningsupptäckten se artikel och intervju med
diplomatarieredaktören Per-Axel Wiktarsson i Forskning
och Fra·msteg I I993 , s 3o-33. Originalbrevet på pergament (I499 I/4 Linköping) är i privat ägo. Det är
outgivet, men fotografier och en transkription av texten
finns på Svenskt Diplomatariums redaktion, Riksarkivet.
24. Biografiska uppgifter här och i det följande är hämtade
ur Nils Ahnlund, Nils Rabenius (r648-r717): studier i
svensk historiografi, Stockholm I927. Rabenius var
hovpredikant i Stockholm under delar I6go-talet, därefter
med Karl XII under fålttåg kring sekelskiftet. Från I7o2
till sin död var han verksam som kyrkoherde och konttaktsprost i Hedemora.
2s. Det kan tilläggas att de genealogiska ansträngningarna
nådde resultat. Rabenius son Sten adlades "af Rabbe" år
I770·
26. Om Ral:ienius se även Jan Liedgren, "Nils Rabenius
samling av medeltidsbrev och deras proveniens" i Donum
Boethianum: arkivvetenskapliga bidmg tillägnade Bertil
Boethius, Stockholm I9SO, samt Magnus von Platen,
"Nils Rabenius" i Svenskt biografiskt lexikon, vol. 29, s 6oo-

6o2.
27. von Brandt, a.a., s IOI, konstaterar generellt angående
'moderna' förfalskningar av gamla urkunder: "Sie
vervalgen in der Regel keine praktisch-rechtlichen
Zwecke, sondem sollen genealogischer Beweisfuhrung
oder (besonders häufig) der Befriedigung gelehrter
Eitelkeit dienen .. . ".
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De svenska sigillens första sekel
(r r6o-r26o)
SIGILLKONSTEN ETABLERADES I SVERIGE PÅ I IOO-

talet såsom en del av den latinska skriftkulturen,
som då genom kyrkans förmedling fick fotfåste i
landet. De överenskommelser och beslut som skulle skriftfåstas för framtiden försågs med utfårdarnas
och vittnenas sigill, såsom en bekräftelse på dokumentets äkthet. sedvänjan att på detta sätt med avtryck i vax besegla handlingar var redan då väl etablerad på kontinenten. I det illitterata samhälle som
det medeltida Sverige var, fick sigillen en viktig
kontrollfunktion: även den icke läskunnige kunde
förstå den bild sigillet visade. Utan sigillet saknade
dokumentet rättskraft.
Kontrasigillet var ett personligt och oftast mindre
sigill som stämplades på frånsidan av de stora kungliga eller biskopliga ämbetssigillen, vilket innebär
att en sigillant representerades av två olika bilder på
åt- och frånsidan av samma vaxsigill. Frånsidans
kontrasigill hade till uppgift bekräfta äktheten av
åtsidans ämbetssigill och bar ofta ett heraldiskt
motiv, vilket gav en syftning mer till person än till
ämbete.'
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Syftet med denna artikel är att göra en kort presentation i ord och bild av det svenska materialet
från perioden u6o-126o, dvs de svenska sigillens
första sekel. Detta görs genom att sortera Riksarkivets bestånd kronologiskt och efter sociala kategorier samt inte minst morfologiskt, dvs efter former och motiv. Till hjälp i sorteringsarbetet har jag
tagit den sigilltypologi som utarbetats av Committee
on Sigillof5Yaphy inom International council on Archives.•

Beseglingens kronologi och sociologi
Det äldsta i Sverige utfärdade och beseglade dokumentet är ett för alla medeltidsforskare välkänt brev
angående Viby kloster utfårdat vid mitten av I I 6otalet av ärkebiskop Stefan och bevittnat av kung
Karl Sverkersson.3 Av naturliga skäl uppvisar den
kronologiska fördelningen av bevarade sigill stora
likheter med fördelningen av bevarade brev. Även
om många sigill fallit bort som en följd av bristande
arkivvård under gångna sekel är det kronologiska
mönstret detsamma: från I wo-talets sista decen-
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nier har endast ett dussintal svenska brev och ett fåtal sigill bevarats. Den stora volymökningen i antalet bevarade brev och sigill kommer efter I 25o och
i synnerhet under I wo-talets sista decennier. Hela
samhället undergick i detta skede en hastig utveckling på en rad områden, bland annat gäller detta
förvaltningen och dess användning av skriftlig och
beseglad dokurnentation.4
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Diagram I. Kronologisk och socialfo"rdelning av
svenskasigill n6o-rz6o. Källa: HiSi

Diagrammet redovisar den kronologiska fördelningen i Io-årsperioder av det totala beståndet av
kända sigilltyper under perioden u6o-126o. En
grov social kategorisering redovisas också med en
indelning i furstliga, kyrkliga och enskilda sigillanter. Här framgår hur begränsad den krets var som
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utnyttjade skriftlig dokumentation och besegling.
Av de sju kända sigillen från I wo-talet tillhör fyra
kungar och två ärkebiskopar, dvs samhällets allra
högsta skikt. Det är först kring I 220 som andra sociala kategorier förekommer i materialet, men inte
heller då finner vi andra än den samhälleliga eliten
bland sigillanterna. I det skedet framträder nämligen även de jordägande stormännen med egna sigill, vilka på samma gång är de äldsta beläggen för
bruket av heraldiska vapen i Sverige. De som då förekommer med egna heraldiska sigill är landskapens lagmän och män i kungens följe och råd. Under Iwo-talets första hälft framträder även
cisterciensklostrens föreståndare i det bevarade
sigillbeståndet.
Sigillens morfologi och typologi
Med denna kronologi som ram kan detvara värt att
mera i detalj redovisa sigillens olika former och deras förekomst. Om den internationellt vedertagna
typologin används, så fördelar sig det svenska materialet från den aktuella perioden på 9 olika typer
(diagram 2), vilka alla är välkända former i det
kontinentala materialet.S
Redan bland de allra äldsta svenska sigillen, dvs
före år I200, förekommer några av de under medeltiden mest frekventa typerna: majestätssigill, ryttarsigill, andligt tronsigill samt sigill med stående kyrkofurste. Under I2oo-talets första hälft tillkommer typerna heraldiskt sigill och porträttsigill med stående figur. Efter I 2so tillkommer ytterligare några typer i
takt med att bruket att besegla tilltog: sigill med stående kvinnofigur, adorantsigill, talande sigill och sigill
med religiö"st motiv.
Majestätssigillet är till formen runt och visar en
tronande, krönt kung med sina attribut: spiran och
riksgloben. Formen var utvecklad i Tyska riket redan före år Iooo och användes av kejsaren och kungarna i hela kristenheten när den första gången förekommer i Sverige på I I6o-talet. Måhända var det
danska kungasigillet den direkta förebilden. 6 I det
svenska beståndet från äldre medeltid förekommer
majestätssigillet vidfåst kungarna Karl Sverkerssons
(odaterat u64-II67), Knut Erikssons (odaterade
u67-II96), Erik Knutssons (odaterat I2 Io-I2 I6),
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Antal sigill
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:l

maj - majestätssigill
ryt - ryttarsigill
. 'll
and -and/igt tromtgt
kyr - sigill med ståetuk kyrkoforste
her - heraUliskt sigill
por - porträttsigill med ståetuk figur
kvi - sigill med ståetuk kvinnofigur
ado - adorantsigi/1
re/ - sigill med religiöst motiv
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Diagram 2. Kronologisk och typologisk fordelning av
svenska sigill I r6o-1 260. Källa: HiSi

Fig. I. Majestätssigill: kungen Valdemar Birgersson
(DS 557, 0 92 mm).

JO

Johan Sverkerssons (I 2 I9, 1220), Erik Erikssons
(1224) och Valdemar Birgerssons (1252; fig. I) brev.7
Även om de flesta majestätssigill är fragmentariska
går det likväl att konstatera att formen inte genomgår några större förändringar under denna hundraårsperiod.
Ryttarsigillet, som för många utgör själva sinnebilden av medeltidens riddare, var även det runt och
tidigt utvecklat på kontinenten. D et var ett kännetecken för furstliga eller högadliga personer. 8 När vi
första gången möter det i det svenska materialet är
det som kung Karl Sverkerssons kontrasigill på
I I 6o-talet. Kungen avbildas då som en krönt ryttare
med sköld och lans på ett sätt som starkt påminner
om hur den danske kungen eller en hertig i Tyska
riket avbildades vid denna tid. Även kung Johan
Sverkerssons kontrasigill från I 220 har formen av
ett ryttarsigill. D e mest kända ryttarsigillen från
äldre medeltid är dock jarlarna Birger Brosas (se
omslagsbilden) och Karl D öves från ca I200 samt
jarlen Birger Magnussons från 12 so-talet (fig. 2),
som alla har tydliga kontinentala förebilder.9
Med hänsyn till att ryttarsigillet normalt var förbehållet jarlar, och på kontinenten hertigar och grevar, är det intressant att notera att det finns ytterligar~ några exempel på ryttarsigill i det svenska materialet från 1200-talets förra hälft. Knut Holm-

Fig.

2.

Ryttarsigill:jarlen Birger Magnusson

(DS 442, 0 82 mm).
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Fig. 3· Ryttarsigill: rådsherren Knut Holmgersson
(DS 216,0 73 mm).

gersson (fig. 3) och Filip Petersson var två upproriska kungaätttingar som avrättades på Birger jarls
väg till makten. De använde sig bägge av ett
ryttarsigill, som i sig uttrycker de pretentioner, som
blev ägamas död. '
Det andliga tronsigillet är den kyrkliga motsvarigheten till majestätssigillet, men redan i den yttre
spetsovala formen märks skillnaden. Även denna
form var tidigare utvecklad på kontinenten och förblev oförändrad under de svenska sigillens första
sekel. Under senmedeltiden får de andliga tronsigillen dock en alltmer detaljrik utformning och biskoparnas egna heraldiska vapen inarbetas i bildfåltet. De andliga furstama avbildades tronande
med ämbetsdräkt och kräkla samt den högra handen lyft till välsignelse.''
Det äldsta sigillet av denna typ i de svenska arkiven är vidfäst ett brev utfärdat av ärkebiskop Peter
I I9I (fig. 4). Även hans efterträdareJarler och Lars
använde vid I2oo-talets mitt denna form av sigill.
Kring I220 framträder biskoparna Karl i Linköping och Bengt i Skara med andliga tronsigill, liksom på I 2so-talet även biskoparna Kol i Strängnäs,
Lars i Skara och Henrik i Linköping.' '
0
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Fig. 4· Andligt tronsigill: ärkebiskopen Peter i
Uppsala (DS IIJ, H Bo mm).

Det äldsta biskopssigillet i Sverige är dock av en
annan typ, även den av en spetsoval form som introducerades på kontinenten i början av I wo-talet.
Typen benäinns sigill med stående kyrkofurste. Den
förekommer redan i det inledningsvis nä~nnda brevet från ca n6s, där ärkebiskop Stefan framställs
stående iförd ämbetsdräkt och hållande kräkla och
bok i händerna. Andra exempel på denna typ utgör
sigillen tillhöriga biskoparna Björn i Åbo, Magnus
i Vä~terås och Forkund i Växjö. Biskoparnas sigill
är kända på 12 so-talet och har möjligen den
påvlige legaten biskop Vilhelms av Sabina sigill
som förebild. Denna typ av sigill användes också av
cisterciensklostrens föreståndare, vilket är belagt
för Nydala klosters abbot (fig. s), som under I 200talets förra hälft använde sigill av denna typ.'l
När de jordägande stormännen omkring I 220
framträder med egna sigill introduceras också en ny
typ: heraldiskt sigill. Det utmärkande för denna typ,
som är den till antalet dominerande i det bevarade

Henrik Klackenberg

Fig. 6. Heraldiskt sigill: Sigtrygg Bengtsson (DS
r82,H6smm).

Fig. 5. Sigill med stående kyrkofurste: abboten i
Nydalakloster(DS 522, H45mm).
materialet, är sköldformen. Till en början hade hela
sigillet en tresidig sköldform, men mot I zoo-talets
slut blev det allt vanligare att den tresidiga skölden
var en form i ett runt sigill. Det förekommer också att
endast det heraldiska motivet, dvs sköldemärket, fYller bildfåltet. Motiven är sådana som utvecklats inom
den kontinentala heraldiken: stiliserade lejon, fabeldjur, franska liljor och olika geometriska figurer.
I stormännen Sigtrygg och Lars Bengtssons sigill
från I 2 I 9 förekommer en fransk lilja omgärdad av
två hjorthorn, vilket är det äldsta kända heraldiska
vapnet i Sverige (fig. 6). Samma vapen förekommer
även i Bengt Sigtryggssons sigill från I259, vilket
vittnar om att en ärftlig heraldik hade etablerats. '4
Lejonet är det vanligaste motivet i de heraldiska
sigillen. Det förekommer i olika former och kom-
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binationer i flera st0rmannasigill från I22o-126o:
Västergötlands lagmän Eskil Magnusson, Folke
och Peter, samt vidare även Östergötlands lagman
Svantepolk Knutsson och rådsherren Knut Kristinesson (fig. 9), förde alla vapen och sigill med lejon
i någon form.•s Det på längre sikt mest kända
lejonvapnet är det som Birger Magnusson, då ännu
inte jarl, hade i sitt sigill I238. Annu idag ser vi
detta uppresta lejon över tre strömmar i två av
stora riksvapnets fYra fålt. Birger jarl använde detta
heraldiska motiv även i sina kontrasigill (fig. 7)
från I254 och 1257, om än i en något mer överarbetad form. Motivet förekommer också i hustrun
Ingeborgs kontrasigill 12 50. ' 6
Möjligen kan man hävda att redan kungarna
Erik Knutssons och Erik Erikssons kontrasigill
från ca I 2 I 5 respektive I 224 skall betraktas som
heraldiska sigill. Det är endast fragment som har
bevarats, varför det är svårt att avgöra om motivet
var infogat i en sköld. Komposition och motiv- två
respektive tre krönta lejon (heraldiska leoparder)är .dock av klart heraldisk natur. Kung Valdemar
Birgerssons kontrasigill (fig. 8) från 12 52 - tre
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krönta lejon (heraldiska leoparder) stalpvis ställda i
en sköld- kan med säkerhet föras till kategorin heraldiskt sigill. '7

Man har förmodat, att sådana fabeldjur som gripen och draken tillfördes den kontinentala heraldiken som en följd av korsfararnas kontakt med
Orienten på I IOo-talet. Det är väl möjligt, att även
lejonet av nordborna uppfattades som heraldiskt fabeldjur. I det svenska materialet finns exempel på
sådana motiv redan före I 2 50. Rådsherren Jo ar JOhansson förde I 2 2 5 i sitt heraldiska sigill ett djur
som skulle kunna benämnas gripörn med liljestjärt,
vilket vittnar om sigillgravörens goda fantasi. Ett
annat exempel utgör det oidentifierade heraldiska
sigill från I 2 37 som visar en gående drake inskriven i en åttauddig stjärna. 18

Fig. 7· Heraldiskt sigill: jarlen Birger Magnusson
(DS 557, 0 82 mm).

Fig. 9· Heraldiskt sigill: rådsherren Knut Kristinesson
(DS ZI6, H 8o mm).

Fig. 8. Heraldiskt sigill: kungen Valdemar Birgersson
(DS 557, 0 92 mm).
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Flera av de nämnda heraldiska sigillen härstammar från ett och samma dokument, nämligen ett
dombrev från I225 angående en tvist mellan Alvastra klosters munkar och kung Erik Knutssons
stallare Brynjolf om avgränsningen av egendomen
Kråk i Västergötland. r9 Ett annat ungefärligen samtida brev, som också har sitt upphov i ett cisterci-
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ensklosters tvist om egendomar i Västergötland, har
beseglats av landskapets lagman Gustav. Lagmannen framställs här bredbent stående, iförd en fotsid
dräkt och stödjande sig på sitt svärd (fig. w). Typen
kallas för porträttsigill med stående figur och skall i
detta sammanhang sannolikt ses som ett uttryck för
den självständighet som västgötarnas lagman hävdade. I Tyska riket användes denna typ av sigill av
territorialherrar, men den är i övrigt okänd i det

Fig. I I. Heraldiskt och talande sigill: Lars Johansson
Angel (DS 442, H 6o mm).

Fig IO. Porträttsigill medstående figur:
västgiitalagmannen Gustav (DS 836, 0 6o mm).

svenska beståndet. zo Bröderna Lars, J o han och
Magnus Johansson med släktnamnet Ängel använde I 2 57 ett sigill med ett för världsliga stormän
ovanligt motiv: en stående ängel med spira (fig. I I).
Sigillen har tresidig respektive rund form. Den
fjärde brodern Folkes sigill har dock en spetsoval
form, vilket förklaras av hans ämbete som ärkedjäkne i Uppsala. Kanske skall dessa sigill bättre
placeras i kategorin talande sigill, dvs sigill som i sin
bild meddelar ägarens nainn.' 1
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På I 2 so-talet har vi de första beläggen för kvinnor som sigillanter. Det handlar då om Benedikta
Sunesdotter (fig. I 2 ), östgötalagmannen Svantepolk
Knutssons hustru, och den tidigare nä~nnda Ingeborg, Birger jarls hustru. Dessa bägge kvinnor ur
samhällets högsta skikt brukade då sigill av den typ
som kallas sigill med stående kvinnofigur. Kvinnorna
framställs i ett spetsovalt sigill, vilket är det vanliga
även i det kontinentala materialet, där sigilltypen är
känd sedan I wo-talet. Det speciella med de svenska sigillen är att sigillanterna framställs stående i
ett borgtorn. För attytterligare uttrycka den höviska
livsstilen sitter en falk på kvinnofigurens hand i fru
Benediktas sigill."
På 12 so-talet förekommer också för första gången i det svenska materialet typen kallad sigill med
religiöSt motiv samt typen kallad adorantsigill, vilka
bägge var vanligt förekommande bland andliga
personer och institutioner under senmedeltiden.
Sigillets motiv är hämtat från Bibeln eller från helgonens liv. I adorantsigillet är bilden av den bedjande sigillanten infogad i bildfåltet. Adorantsigillet
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Fig. I 2. Sigill med stående kvinnofigur: Benedikta
Sunesdotter (DS 472, H 65 mm).

Fig I4. Sigill med religiö"st motiv: ärkebiskopen
Lars i Uppsala (DS 444, H 4 5 mm)
är endast känt i ett exemplar före 1260, men blev
under senmedeltiden en vanlig form av sigill för
andliga sigillanter. Det äldsta adorantsigillet har en
spetsoval form och användes av priorinnan i Sko
kloster I 2 54 (fig. I 3). Sigillet visar priorinnan knäböjande inför Maria med barnet. På I 2 so-talet finner man också sigill med religiösa motiv som domkapitlens sigill och som biskoparnas kontrasigill,
stämplade på frånsidan av det stora ämbetssigillet.
Ärkebiskop Jarlers visar lammet och korsfanan,
medan biskopens i Linköping visar apostlarna Petrus och Paulus bärande en kyrka. Ärkebiskop Lars
sekret (mindre sigill), brukat som kontrasigill (fig.
I4), visar pelikanen som öppnar sitt bröst för att ge
blod till sina ungar, vilket var ett uppskattat motiv
symboliserande Kristus och frälsningen genom
hans blod. J
l

F ig. I 3. Adorantsigill: priorinnan i Sko kloster (DS
416, H 47 mm).
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Avslutning
De svenska sigillen från perioden n6o- 1260 är
inte många. Totalt handlar det om avtryck av ca 70
identifierade stampar, varav hälften är kända först
efter I2 so. Ökningen på I2 so-talet är början på en
accelererande process under 1200-talets senare
hälft: det ökade bruket av skriftlig dokumentation
genererade en ökad mängd av sigill och en mångfald av sigill typer. De typer av sigill som introduceras i Sverige på I 100-talet var sedan länge i bruk i
Europa. Som ett exempel kan nämnas att kung
Karl Sverkerssons majestätssigill från ca I I6S är av
en typ som för första gången 997 användes av den
tysk-romerske kejsaren Otto ID, Io3s av den franske kungen Henrik I, ca IOS7 av den anglo-saxiske
kungen Edvard Bekännaren, och I I 09 av den ungerske kungen Kolaman den boksynte. '4 När nya
former av sigill introducerades på I20o-talet, exempelvis det heraldiska sigillet, var det emellertid
inte längre någon eftersläpning i förhållande till
Europa. De nya typerna kom snabbt till användning
även i Sverige, vilket var en följd av de allt tätare
kontaktema med kontinenten.
Utvecklingen under de svenska sigillens första sekel kan delas in i tre faser. Den första fasen börjar
på n6o-talet med de äldsta sigillen. Under denna
fas, som sträcker sig fram till ca I220, förekommer
endastvärldsliga och andliga furstar som sigillanter,
dvs kungar, jarlar, biskopar och abbotar. De sigilltyper som användes av de världsliga furstama var
runda majestätssigill och ryttarsigill medan de andliga furstama använde spetsovala sigill av typerna
andliga tronsigill och sigill med stående kyrkofurste. I den andra fasen, som börjar ca I220, utökas
gruppen sigillanter med en ny social kategori, nämligen de jordägande stormännen, med vilka det
heraldiska sigillet introduceras. I den tredje fasen,
från ca I 2so, tillkommer domkapitlen som en ny
social kategori bland sigillanterna och samtidigt
nya typer av sigill: adorantsigillet och sigillet med
religiöst motiv. Det är också i denna fas som kvinnor först framträder med eget sigill.
Tack till Kurt Eriksson, som fotograferat sigillen
och till Vladimir A Sagerlund, som ritat diagrammen.
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Brevet är avbildat, översatt och kommenterat i Maja
Hagerman, Spåren av kungens män, Stockholm 1996,
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4· Inger Larsson, Svenska medeltidsbrev. Framväxten av ett
offentligt skriftspråk, Stockholm 2003, s 34 f, 216.
5· Vocabulaire international de la Sigillographie, s rsr-I6J.
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7· HiSi l:r, !:3, !:4, 1:6, 1:8, l :ro, !:14.
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9· HiSi !:2, !:9, l:r6, l:r8. Henrik Klackenberg och Göran
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Tegner s 30.
ro. HiSi ill:s, ill:r3 . Sten Carlsson, "Folkungarna- en
släktkonfederation", Personhistorisk tidskrift 1953 s 92 f.
Svenskt Biografiskt Lexikon band r 9 s 25 r f.
II. Kittel s 390 ff. Fabre not 232 . Patrick Demouy, "Les
eveques et leurs clerge", i Sceaux et usage de sceaux, Paris
200J, s 70.
12 . HiSi Il:2-3, Il:s-6, Il:ro-II, Il:r2, Il:r6.
13. Kittel s 394· Fabre s 145 f. Demouy s 71. HiSi Il: r,
11: 9, II:r 4-r 5, 11: 57- 58.
14. Kittel s 285 ff. P D A Harvey & Andrew Mc Guinness,
A Guide to British Medieval Seals, London 1996, s 51 ff.
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17. HiSi l :7, l:11, l :15. Erling Svane, I Skjoldet springe
L0ver, Odense 2002, s 48-sr.
r8. HiSi ill:7, ill:1o.
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Hagerrnan s 387 ff.
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22. HiSi l :12, ill:129. Om kvinnors sigill, se Bedos-Rezak
uppsats IX och X. Om falkjakt och hövisk kultur, se
Herman Bengtsson, Den höviska kulturen i Norden,
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Brev i medeltida gårdsarkiv
TRADERINGEN AV DE SVENSKA MEDELTIDSBREVEN

kännetecknas av en stark centralisering. I 500-talets
indragningar till kronan och senare dokumentinsamlande har lett till en situation där den överväldigande delen av materialet finns centralt placerad
i Riksarkivet eller i något av de större forskningsbiblioteken. Den rest som ännu är i privat ägo kan
~äna som vittnesbörd om äldre förhållanden. De
flesta med intresse för historia och arkiv tycker säkert att det är spännande med gamla handlingar
förvarade i tunga kistor ute i byar och gårdar, fjärran från de stora arkivinstitutionernas kanske litet
mer opersonliga inramning. Ju äldre dokumenten
är, desto mer kittlas normalt vår nyfikenhet. Att inte
så få aktstycken förvarats i olika gårdsarkiv ända
från I 300- eller I4oo-talet och helt fra,m till våra
dagar, illustrerar dessutom tydligt vilken konserverande kraft som finns i de gamla släktgårdarna och
byarna, och vi anar kulturella och identitetsskapande sammanhang som spänner över flera sekel.
I denna artikel vill jag studera förekomsten av
medeltida originalbrev i några sådana gårdsarkiv.
Syftet är mer att presentera vilka olika typer av brev
det rör sig om än att göra en grundlig arkivhistorisk
utredning. Vad är det då för brev som man bedömt
1

vara så viktiga? Det rimligaste är väl att tänka sig
att det främst handlar om brev som har en direkt
koppling till gården eller byn och till ägoförhållandena där. Jag tänker då på åtkomsthandlingar som
till exempel salubrev eller fastebrev. Det är ju också
sådana direkta kopplingar till gårdsarkivets omedelbara närmiljö som är det främsta indiciet på en
obruten arkivkontinuitet fram till våra dagar. Men
finns det också andra typer?
För att få svar på dessa frågor har jag valt ut åtta
gårdsarkiv som innehåller medeltida originalhandlingar, och där man kan anta att dessa förvarats
i det lokala arkivet sedan medeltiden. Ambitionen
har varit att begränsa undersökningen till arkiv
knutna till relativt sett mindre bebyggelseenheter.
När det gäller arkiven på de stora herresätena eller
adelns släktarkiv är materialet inte sällan på olika
sätt hopbragt i senare tid och vittnar inte nödvändigtvis om en lokal kontinuitet sedan medeltiden.'
Även flera andra bestånd av medeltida originalbrev
i enskild ägo har av olika skäl utmönstrats. Främst
ligger det enkla praktiska överväganden bakom
detta. J ag har helt enkelt fokuserat på det som varit
lättast tillgängligt. Dessutom är det så att ju mer
materialet sväller, desto mindre noggrann blir med
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nödvändighet redovisningen av de olika breven.
Tyvärr har detta lett till en viss geografisk snedfördelning. Tjust represe.nteras således av hela fem
gårdsarkivJ, medan Södermanland bidrar med två
och Östergötland med ett. Det hade naturligtvis varit önskvärt att få med gårdsarkiv också från övriga
landsändar, men det låter sig alltså inte göra i detta
sammanhang.4 Trots ett tidvis omfattande inventeringsarbetesär det heller inte osannolikt att det fortfarande finns medeltidsmaterial kvar att upptäcka
ute i byarna. Det bör naturligtvis påpekas att det
även finns brev som rör gårdsarkivens närmiljö,
vilka traderats på annat vis och därför inte kommit
att ingå i gårdsarkiven.
De sammanlagt trettioåtta brev, utfärdade under
tidsperioden I 36 I- I 53 5, som på detta sätt kommit
att ingå i undersökningen har klassificerats i olika
typer i enlighet med hävdvunnen praxis inom diplomatiken.6För vart och ett av arkiven ges vissa yttre data om de enskilda breven (datering, utfärdandeort, material, språk och ev förekomst av sigill)
samt relativt utförliga sammanfattningar (regester)
av deras innehåll.7 Efter genomgången av de olika
arkiven summeras iakttagelserna för hela materialet.

Hulta bykista
I bykistan i byn Hulta i Västra Eds socken i Tjust
finns fem originalbrev på pergament från tidsperioden I429-I5o6. Dessa brev inlånades till Riksarkivet år I977 genom Harald Stale från den dåvarande
ägarinnan Inga Britt Widerberg för fotografering.
Avskrifter verkställdes av den tidigare diplomatarieredahören Jan Liedgren. De förvaras nu hos Håkan Widerberg i Helgenäs. 8
Nr I. I429 3/ro. Tinget i Västervik. Pergament.
Svenska. En fragmentarisk sigillremsa. Fastebrev.
Peter Djäken, häradsdomhavande i Tjust, ger
fasta på 8 alnar jord i Vråka (i Västra Eds sn) som
Lasse Andersson sålt till Ödger Tomasson för 26
mark. De nio fastama var Peter i Rumma, Olof i
Ekenäs, Nisse Karlsson, J ohan i Böllerum, Håkan i
Reda, Sune i Forserum, Folke i Hjulbf', Sune
Bodgersson och Johan i Skrikerum. Utfärdaren
beseglar.
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Nr 2. I438 6/II. Tinget i Västervik. Pergament.
Svenska. En fragmentarisk sigillremsa. Fastebrev.
Väpnaren Karl Markusson, häradshövding i
Tjust, ger fasta på 10 alnar jord i Yttre Rulta och 20
alnar jord i Övre Rulta i Västra Eds sn som Matts
Garp sålt till Tyrgils i Rulta för I 2 mark penningar
respektive 24 mark gutniska penningar. De tolv
fastama som höll på skaftet var Sune i Lislekutt,
Ödger i Öndal, Ödger i Överström, Karl i Olofstorp, Thiegn i Dröpstad, Magnus i Dynestad, Peter
Jeppesson, Nils i Vigelsbo, lngeld i Skälhem, Peter
Rase, Peter i Klev ochJösse i Källsberg. Utfärdaren
beseglar.
Nr 3· I438 6/r r. Tinget i Västervik. Pergament.
Svenska. Sigillsaknas. Fastebrev.
Väpnaren Karl Markusson, häradshövding i
Tjust, ger fasta på I o alnar jord i Yttre Rulta och i
målen där bredvid i Västra Eds sn som bröderna
Tyrgils Lök, Peter Lök och Ödger Lök sålt till
Tyrgils i Rulta för I 2 mark gutniska penningar. De
tolv fa.~tama so~ höllJ2å skafte~ .var Sune i Lislekutt, Odger i Ondal, Odger i Overström, Karl i
Olofstorp, Thiegn i Dröpstad, Magnus i Dynestad,
Peter Jeppesson, Nils i Vigelsbo, lngeld i Skälhem,
Peter Rase, Peter i Klev ochJöns Gösse) i Källsberg.
Utfärdaren beseglar.
Nr 4· I5o4 25/6. Ottinge (i Lofta sn). Pergament.
Svenska. Sigillremsa medspår av sigill. Fastebrev.
Palne Nilsson, häradsdomhavande i Tjust, ger
fasta på I4 alnar jord i Rulta i Västra Eds sn som
Jöns Petersson sålt till Henrik Petersson för I4
mark gutniska penningar. D e tolv fastarna var
Hemming i Mulestad, Lars i Lörstad, Sigvard i
Ullevi, Erik i Dags bo, Måns i Blanka, Peter i Boda,
Peter Kulle, Tyrgils i Älgenäs, Jöns i Långrådna,
Håkan i Knappekulla, Sune Kulle och Måns i
Svenserum. Utfärdaren beseglar.
Nr 5· I 506 utan dag och ort. Pergament. Svenska. Sigillsaknas. Fastebrev.
Palne Nilsson, häradshövding i Tjust, fastfar 5
stänger och 2 alnar jord i Övre Rulta, varvid fem
alnar räknas på en stång, samt I o alnar i Övre Rulta

39

Roger Andersson

och 5 alnar i Nedre Bulta (i Västra Eds sn), som
Henrik Torstensson sålt till Henrik Petersson, för
I I svenska mark reda penningar. De tolv fastarna
som höll på skaftet var Nils i Blackstad, Sigvard i
Björka, Henrik i "Esmm" (osäker lokalisering), Johan i Dvärgstad, Sune Eriksson, Lars Pynne i
Kagge bo, Staffan i Stockebäck, Sune i Kasinge, Peter i Pjäkebo, Ödger Uggla, Sune i Vigelsbo och
Sven i Hult. Utfärdaren beseglar.
Samtliga dessa fem är fastebrev utf:irdade på
tinget (anges ej explicit i nr s) av häradshövdningen
i Tjust eller (nr 4) dennes ställföreträdare. •a I fyra av
breven (nr 2-5) gäller försäljningen jord i Yttre eller Övre Bulta, medan det i nr I handlar om jord i
grannbyn Vråka. Fastebreven var ju beviset på
äganderätten till jorden och det är därför naturligt
att breven korn att bevaras till eftervärlden. I två av
breven (nr 2- 3) förvärvas jorden av Tyrgils i Bulta.

Snörumsarkivet
På gården Snörum i byn med samrna namn i Loftahammars socken i Tjust finns ett stort gårdsarkiv.
Av medeltidsmaterial finner vi här två pergamentsbrev från I46o och I484. Dessa båda brev korn redan år I862 till Riksarkivet där de nu ingår i Stora
pergaments brevsamlingen. De skänktes dit av Carl
Rydström på Segersgärde (i Lofta socken) tillläkaren i Borgholm på ÖlandJohan V Liden, vilken senare ombesörjde att de skänktes till Riksarkivet. u
Resten av arkivet ägdes år I966 av John och Ester
Larsson i Snörum och förvaras all~ärnt där. Med
hjälp av olika dokument i Snörumsarkivet, bland
annat avskrifter av de båda rnedeltidsbreven, har
fru Larssons släkt kunnat följas led för led tillbaka
ända till I4oo-talet."

Nr 6. 1460 30/4. Tinget i Västervik. Pergament.
Svenska. Sigillet bevarat. Fastebrev.
Folke Raffn, häradsdornhavande i Tjust, skilde
för fasta då Vilhelm på Kvädö, Per Gäddskalle och
Håkan i Åslevik (i Östra Eds sn) sålde 24 alnar jord
i Äsketorp (i Loftahammars sn) till Ödger Ingolfsson' 3för 24 mark. De elva fastarna var Hans i Skårsjö, Torsten i Tingstad, J o han Pinnale, Olof Ö ni ge,
Per Klin,Johan Gök, Nils i Björka, Håkan i Nagel-

stad, Olof i Kårby, Botvid i Svinnersbo och Jöns i
Yxered. Utfärdaren beseglar.

Nr 7· 1484 26/6. Tinget i Västervik. Pergament.
Svenska. Sigillet bevarat. Fastebrev.
Magnus Länk, häradsdornhavande i Tjust'\ fastfar 30 alnar jord i Snörum, som Ödger i Snörum
sålt till Folke Larsson i Snörum för Ioo gutniska
mark, vilken summa tillfullo betalats i närvaro av I 2
fastar, vilka var Jöns i Yxered, Ödvald ("0dhewalder") i Verkebäck, Peter Ingelsson i Björka, Tore i
Rösberg, Jon i Ringsfall, Sirnon i Ullevi, Lars Vit,
Lars Folkesson, Anders i Ed, OlofParre, Lars prost
och Nigels i Risebo. Utfärdaren beseglar.
Båda dessa brev från Snörumsarkivet är fastebrev
utfårdade på tinget av häradsdornhavanden. I nr 7
förvärvar Folke Larsson hela trettio alnar jord i
Snörum och i nr 6 handlar det om en betydande
areal i det angränsande Äsketorp. Dessa båda brev
korn flitigt att åberopas i en långdragen tvist om
äganderätten till Äsketorp som inleddes I62 I.

Vida gårdsarkiv
En marsdag år I947 infann sig lantbrukaren Tore
Karlsson (senare Bodger) från Nya Vida (i Lofta
socken) i Riksarkivets expedition och uppvisade sex
pergamentsbrev från tiden I39I-I683. Karlsson
hade anträffat dessa i ett bortglömt skrin på vinden
till sin gård, som han ärvt efter sin morfar, häradsdornaren Gottfrid Johansson.•s Breven inlånades för
avskrift och kopiering varefter de återställdes till
ägaren. De ägs nu av Tore Karlssons dotter, kyrkoherden i Västra Ed Brita Bodger-Bladh. Breven förvaras hos hennes son i ett kassaskåp på gården Nya
Vida. I arkivet finns nedanstående fyra medeltida
original.

Nr 8. 1391 16/4.' 6 Västervik (Gamleby) . Pergament.
Svenska. Sigillsaknas. Arvsskifte.
Borgmästare och råd i Västervik kungör att borgarna i Västervik Tyrgils i Rödja (i Garnleby sn)
och Harald skräddare samt bönderna i landsförsamlingen (nuv Gamleby sn) Sune i Rödja och Lasse i Rödja inför rådet intygat att borgaren Olof
Bodgersson i deras närvaro skiftat arv mellan sin

ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING

2004:I-2

Brev i medeltida gårdsarkiv

hustru Gulla Petersdotter och hennes barn, två pojkar och en flicka, efter hennes förre man Algot. Enligt de fyras vittnesmål skulle barnen i fådernearv få
en gård i gatahörnet mitt emot gillesförstugan, där
Torfinn bodde, samt en kålgård och ett bålverk,
som Algot hade köpt. Änkan (Gulla) skulle få ärva
boskapen tillsammans med sin nuvarande man
Olof Bodgersson, men den senare skulle betala ro
mark på en skuld som Al got haft på Gotland. Brevet beseglas av Botalf Sjundemåg och Johan "Eliona".

Nr 9· 1428 29/9. Årteryd. Pergament. Svenska. Fuktskadat och delvis oläsligt.'7 Sigillen bortfallna med undantag av ett smärre fragm_ent. Salubrev.
(Ingolf) och Lasse i Årteryd (i Hägerstads sn)
samt Sune i Tyllinge (i Dalhems sn) säljer 8 alnar
jordiGursten i Lofta sn till Sune Knutsson.] orden
var förut pantsatt med inlösningsrätt för arvingarna.
Samtidigt säljs ett kvarnställe (norr om) byn. Herr
Magnus, kyrkoherde i Hägerstad, Bengt Skalle, häradshövding i Kinda, Erengisle Albrektsson, häradshövding i Vifolka och Nils Petersson i Boda
beseglar.
Nr 10. 1535 efter 8/5. Västervik. Pergament. Svenska.
Sigilletskadat. Fastebrev.
J öns Olofsson, häradsdornhavande i Tjust på herr
Birger Nilssons (Grip) vägnar, kungör att Lasse
Sunesson i Måseho (i Gamleby sn) inför honom och
tolv nämndemän vid ting i Gamla Västervik (nuv
Gamle by) den 8 maj hade sålt en brorslott i Vida till
Tyris Persson i Vida för I6 mark. Köpet bekräftades av de tolv uppräknade fastarna, vilka var Börje i
VrångfallJohan i Hysinge, Håkan i Hägerstad, Per
i Reverum, Lasse i Helgenäs, Per Hennekesson,
Sven i Kasinge, Erik i Smitterstad, Erik i Falla,
Olof Tysk, Mickel i Österhult och Lasse i Larum.
Utfårdaren beseglar.
Nr II. 1535 9/5. Gamla Västervik (nuv Gamleby).
Pergament. Svenska. Fragmentariskt sigill. Fastebrev.
Nils Arvidsson på Lidhern, häradshövding i Tjust,
kungör att P(er)' 8 Månsson i Vida inför honom och
de tolv nämndemännen vid ting i Gamla Västervik
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den 8 maj hade sålt en brorslott och en systerlott i
Vida i Lofta sn till Tyris Persson i Vida för 25
svenska mark i koppar och silver. Köpet bekräftades
av tolv uppräknade fastar, vilka var Börje i Vrångfall, Johan i Hysinge, Håkan i Hägerstad, Per i
Reverum, Lasse i Helgenäs, Per Hennekesson,
Sven i Kasinge, Erik i Smitterstad, Erik i Falla,
Olof Tysk, Mickel i Hjorted och Lasse i Larum.
Utfårdaren beseglar.
Två av dessa fyra brev (nr I o-II) är fastebrev, utfårdade på tinget, i vilka Tyris Persson utökar sitt
jordinnehav i Vida. I nr 9 gäller förvärvet den till
Vida angränsande byn Gursten, men här är det i
stället fråga om ett salubrev (ett tillkännagivande
om försäljningen) . Det arvsskifte som kungörs på
rådstugan i Västervik i nr 8 saknar ornedelbar
koppling till just Vida, men däremot finns det släktsamband. Namnet Bodger Gfr den i brevet nämnde
borgaren Olof Bodgersson) lever på så sätt vidare i
form av Tore Karlssons nya släktnamn Bod ger. '9

Blidstena bykista
I byn Blidstena i Västra Eds socken i Tjust finns ett
omfattande arkiv inrymt i byalagets kista. Det var
inte förrän dåvarande chefen för kustflottan, konteramiralen Einar Blidberg (född I 906, släktnamnet
bildat till bynamnet redan på 17oo-talet), i sin egen
släktforskning fick anledning att kontakta byalagets
ålderman David Bengtsson i Storsjö, som kistans
mångskiftande innehåll, inte minst de tre medeltida
originalbreven, korn att underkastas en närmare
granskning.'° Fotografier och avskrifter för Riksarkivets räkning ordnades av diplornatarieredaktören
Lars Sjödin år 1962. Arkivet ägs och förvaltas fortfarande av åldermannen i Blidstenas byalag, men
dokumenten förvaras nu i ett bankfack i Eds bruk.

Nr 12. 1361 28!2. (Västra) Eds kyrka. Pergament.
Svenska. Sigillet ej bevarat. Salubrev.
Riddaren Magnus (Gislesson), häradshövding i
Tjust, säljer till kyrkoherden herr Peter i Ed jord av
2I marks värde i byn Blidstena i Eds sn. Denna jord
hade tidigare tilldömts herr Magnus från Orike (en
i övrigt obekant person) för dennes (ej specificerade) brott. Brevet beseglas avutfårdaren.
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Nr IJ. IJ6I r7!7. Utfärdandeort saknas. Pergament.
Svenska. SigiJ!et ej bevarat. Fastebrev.
Sigge Vapne, häradshövding i Tjust på herr Magnus Gislessons vägnar, upplåter efter dennes befallning Gfr föregående brev) till herr Peter, (kyrkoherde) i Ed, jord av 2 I marks värde i Blidstena, öster om Orikes åker, vilken tilldömts herr Magnus av
(konungs)näinnden i Västervik från Orike för dennes brott och åverkan. De tolv fastarna var Vilhelm" i Olofsrum, lngeld Bjur, Vaste Mykle, Öde i
Valstad, Ragne i Vida, Vaste Timmesson ("Da:mma:sson"), Styrkar i Frö, Johan Björnsson, Ingvar i
Harg (nuv Odensviholm), Ingeld i Skälhem, Peter
Karlsson och Lars i Gagersrum. Brevet beseglas av
utfärdaren.
Nr r4. IJ95 23/r. Tinget i Västervik. Pergament.
Svenska. Sigillet ej bevarat. Bytesbrev.
Knut Sigmundsson, ställföreträdande häradshövding i Tjust, stadfäster ett jordbyte, varvid Anders i
Blidstena och hans son Tyrgils ger sin lott i Kattedal i Tryserums sn till Nils Larsson i Forsby (i Västra Eds sn). Denne ger i sin tur till Sven Vastesson
sina ägodelar i Sedingsjö (i Dalhems sn) och skinnaretorp (nu under Sedingsjö) samt 3 I h aln jord i
en inhägnad väster om bäcken som avsöndrats från
Flugenäs i Dalhems (nu i Överums) sn. Sven Vastesson ger i sin tur sitt fäderne i Blidstena samt hälften av sin syster Ramborgs lott i Blidstena, som är
2 öres skipan" - hälften behåller Ramborg själv till Anders i Blidstena och hans son Tyrgils. De tolv
fastarna var Peter Länsman, Peter i Larum, Torsten
i Emtö, Folke i Rumma, Torsten i Kasinge, Ödsten
i Olofstorp, Lars i Emtö, Botolf i Vårum, Anders
Gappa, Björn i H ula, Ervast i Segersrum och Dan i
Kurum. Utfärdaren beseglar.
De båda äldsta breven (nr I2-I3) i Blidstena
bykista behandlar samma affär fast ur olika perspektiv. I det första sker själva försäljningen och i
det andra utfärdas fastebrevet (sannolikt på häradstinget), varigenom kyrkoherden blir Blidstenajordens rättmätige ägare. De finns tryckta i Svenskt
Diplomatarium, vol 8 som DS nr 6430 och 6510,
både efter sentida avskrifter i Vadstena landsarkiv
och (i ett tillägg, s 748) efter de då relativt nyligen

upptäckta originalen. Genom triangelbytet i nr I4
förvärvar Anders och Tyrgils jord i Blidstena, och i
likhet med de båda första breven finns det alltså en
omedelbar koppling till de samtida ägoförhållandena i denna by.

Vrångfalls gårdsarkiv
År I 948 ropade handlanden Birger Andersson i
Vrångfall i Locknevi socken på en auktion in en
gammal kista efter sin faster Ida Johansson för en
krona. Förutom åtskilliga handlingar från senare
sekler fann han i ett smalt sidofack fyra medeltida
originalbrev utfärdade under perioden I 377I429.'3 Birger Andersson avled I978, men breven
ägs fortfarande av familjen efter att en tid ha varit
deponerade i Vadstena landsarkiv. Originalen förvaras nu i bankfack, men genom släktforskaren Ulf
Trysdals förtjänst har familjen fått fullgoda kopior,
vilka placerats inom glas och ram.'4
Nr rs. IJ77 p/ro. Tinget i Västervik. Pergament.
Svenska. Sigillet saknas. Salubrev.
Skägge i Åninge (i Locknevi sn) säljer till sin son
Sune I4 alnar jord i Vrångfall på häradstinget i Västervik för I4 mark penningar. De elva fastarna var
Peter Lang, Jon Trigalsson, Trigals Hultesson,
Påvel i Puttorp, Harald i Ekestorp, Lars i Öja,
Martin i Grönhult, Sune i Lidhem, Hägvid i Höslätt, J on i Skutterstad och Gunne i Vrångfall. Brevet beseglas av Björn Sop, häradsdomhavande i
Tjust på Magnus Porses vägnar. .
Nr r6. r387 r/6. Västervik. Pergament. Svenska. Sigillet saknas. Bytesbrev.
Lars Niklasson i Sanda (nu Kulla i Odensvi sn)
bortbyter till Johan Tjustbo I2 I/3 aln i Vrångfall
mot 6 alnar jord i Söderby (i Odensvi sn). De tolv
fastarna var Lars i Öja, Sigmund i Klint, Obbe i
Havet, Sune i Harg, Peter i Kulla, Anund i Klint,
Karl i Kulhult, Klemet (i) "Vardhasz"'s, Johan i
Åninge, Tyrgils Gjutare, Lasse Knutsson och Lasse
Vmter. Utfärdaren ber att det antecknas att Björn
Sops sigill skall bindas vid brevet, vilken är häradsdomhavande i Tjust på Knut Bossons vägnar.
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Nr 17. 1428 4/5. Tinget i Västervik. Pergament.
Svenska. Stort hål i pergamentet har orsakat textforlust. 26 Sigillen saknas. Dombrev.
Peter Djäken, häradsdomhavande i Tjust, Peter
kyrkopräst i Locknevi, (Anders) Slatte'7 och Peter
Sop intygar med stöd av vittnesbörd från grannar
och närboende att Johan i Vrångfall vederfarits en
stor skada, i det att hans Gordebrev) skadats av ett 5
års flickebarn, som rivit sönder dem och slitit av
sigillen, vilket allt var kungjort och rannsakat på
häradstinget i Västervik. De intygar vidare att de
skador som nu finns på breven inte åstadkommits
på annat sätt än genom den vanvettiga flickans
framfart. Utfärdarna beseglar.
Nr r 8. 1429 20/6. Tingsplatsen i 1Just. Pergament.
Svenska. Sigillet saknas. Fastebrev.
Peter Djäken, häradsdomhavande i Tjust, skiljer
för fasta vid ett jordbyte, varvid Matts i Olofstorp (i
Dalhems sn) gav I 8 alnar jord i Vrångfall, vilket var
hans hustrus fåderne, till Johan i Vrångfall i utbyte
mot 24 alnar i Kälkestad (i Hallingebergs sn), vilket var dennes fäderne . Bytet stadfästes på rätt
tingsdag och tingsplats i närvaro av tolv fastar, vilka
var Erik Kulle, Hemming Räv, Lasse Varg, Peter
Stut, Lasse Gök, Peter i Skälhem, Peter i Ed, Nisse
i Bällsjö, Torsten Haraldsson, Olof Brun, Lasse i
HjulbyochMickel Ödgersson. Utfårciaren beseglar.
De fyra Vrångfallsbreven är av några olika typer,
men de har alla en tydlig koppling till Vrångfall, vilket förklarar att de bevarats i sin ursprungsmiljö. I
tre av breven (nr I6, I7, I8) gäller det jordförvärv i
Vrångfall, medan nr I7 handlar om hur Johans i
Vrångfall jord e brev blivit förstörda av en ung flicka.

Ekeby gårdsarkiv
På gården Ekeby, belägen i byn med samma namn
i Björnlunda socken i Södermanland uppdagades
för en del år sedan två medeltida originalbrev. De
låg i en gammal dammig kista på vinden till en
drängstuga tillsammans med bouppteckningar,
brev och annat/ 8 Det är denna samling som nu kallas Ekeby gårdsarkiv och som ägs av Karl Henrik
Andersson i Björnlunda. Medeltidsbreven och
några dokument från 16oo- och I7oo-talen är dock
sedan I987 deponerade i Nyköpings stadsarkiv.2 9
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Nr 19. 1381 26/ro. Vadsbro ting i Daga härad.3° Pergament. Svenska. Sigillet bortfallet. Dombrev.
Peter Djäken, häradshövding i Daga härad, intygar för brevvisaren Anders Båt och hans hustru Valborg att de för sin nöds och sin skröplighets skull
·enligt lagens stadganden uppbjudit 2 öresland arvejord och I öresland köpejord i Väla by till sina fränder. Domaren Sven i Smedsta och tolv tingsvittnen
bekräftar att uppbudet stått i två års tid och att ingen
av fränderna velat köpa jorden. Därför tilldömer
Peter Djäken nu Anders och hans hustru rätten att
avyttra jorden till vem de vill. Vittnena var Lars i
Hallebro, Klemet i Söra, Lars "Dafwi"3', Björn i
"Kule ... "3', Gregers i Ek, Erik i Harbro, Nils i
Ekeby,Jakob i Björnlunda,Johan Andersson i Nässelsta, Kettilvast i Årby, J ordan i Ella och Anders i
Berga. Utfärdaren beseglar.
Nr 20 . 1451 6/rr. Vadsbro ting i Daga hå"rad. Pergament. Svenska. Sigillet bortfallet. Fastebrev.
Peter Åkerbo, häradsdomhavande i Daga härad
på herr Johan Karlssons vägnar, ger Matts i Väla
fasta på I 5 penningland jord i Väla, Björnlunda sn,
som han köpt av Nils Krämare i Gåsinge för 5
mark svenska penningar stockholmskt mynt. De
tolv fastarna var Nils i "Haarby" (tro l Årby), J ohan
iMälby,Jöns i "Boleem" (möjl Bölje i Frostuna sn),
Karl i Björnlunda,Jöns i "Billesna:si" (möjl felskrivning för Dillnäs), Ingevald i Hässelby, Tomas i Ullsta, Olof i Pungsund, Erik i Ånhammar, Björn i
Blacksta, Ragvald i Dillnäs och Anders i Klövsta;
de två vittnena var Mickel i Ekeby och Påvel i Ånhammar. Utfårciaren beseglar.
Bägge dessa brev i Ekeby gårdsarkiv stadfåster
äganderätt till jord i Väla by. Denna by ligger i samma socken som och inte långt ifrån Eke by, men det
är oklart varför breven kom att förvaras i grannbyn.

Gåsätters gårdsarkiv
Detta arkiv härstammar från en av gårdarna
Gåsätter i byn med samma namn i Häradshammars
socken på Vikbolandet. I detta arkiv ingår nedanstående åtta originalpergament från tidsperioden
I392-I456. Arkivet deponerades år I97I i Norrköpings stadsarkiv av Arvid Carlsson från Kolmår-
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den, men han var endast ombud för och släkt med
ägaren, vars namn dock inte nämns i dokumentationen. Ambitionen var synbarligen att breven slutgiltigt skulle överlämnas till stadsarkivet, men något formellt gåvobrev utfårciades aldrig. Då så lång
tid förflutit utan att ägaren hört av sig, hävdar nu
stadsarkivet äganderätten till breven.JJ

Nr 2 I. I 392 28/6. Häradshammars kyrka. Pergament.
Svenska. Fragment av sigillet bevarat. Dombrev.
Ingemar i]ärstad, underhäradshövding i Östkinds
härad, kungör att han på Peter Skomakares vägnar
förrättat syn i Gåsätter angående en stång jord, utgörande Ilr6 i Fjärdingstads äng, som hindrats för
PeterH. Utfärdaren och tolvmannanämnden intygar
att denna stång jord tillhör Peter Skomakares hustru och var hennes rätta fäderne. De tolv vittnena
var J oar Lille, J ohan Riddare, J ens i Mastad, J ohan
Rävingsmåg ("Ra:fingx maghir"), Lars i Gårdsjö,
Ingevas t i U gglö, J o han Kettilsson, J o han Horkarl,
Peter Klevingsson, Henning Klevingsson, Helge i
Skötsätter och Peter i Karlösa. Utfärdaren beseglar.
Nr 22. I405 I8!5. Häradshammar. Pergament.
Svenska. Sigillet bevarat. Salubrev.
Helge i Skötsätter (i Häradshammars sn) säljer på
häradstinget till Karl Peterson i Gåsätter tre stänger
jord i Övre Gåsätter och två stänger i Kolstorp (i
Jonsbergs sn) för 9 mark penningar. De tolv fastarna var Jens i Mastad, Pelle Skräddare i Torp, Peter
Svensson i Gallestad, Sigurd Mårtensson, Johan
Riddare, Hemming Stenarsson, Nils Sigurdsson,
Hemming Haldorsson, Karl Vithår ("Hwithaar"),
Finvid i Stummelsätter, Sigurd i Ramsdal och Magnus Gudmundsson i Kjortlinge. Utfärdaren ber
Ingemar iJärstad, häradshövding i Östkinds härad,
att besegla urkunden.
Nr 23. I4o835 p/10. (Tingsplatsen i) Östkind. Pergament. Svenska. Sigillet bevarat. Salubrev.
Johan Horkarl säljer all sin jord i Gåsätter till
Karl Petersson i Gåsätter, nämligen J stänger jord
i båda kvarngärdena söder om ån, J stänger i både
åker och äng i "Ytraaker" och 2 z! J stänger i Kolstorp (i Jonsbergs sn) för 9 I h mark reda penningar,
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en gryta till 4 Ih mark, en ko till 2 mark och en
häst till 7 mark. Köpet uppgjordes på tinget enligt
landslagens stadganden i närvaro av tolv fastar,
vilka var Olof i Lundby, Ragvald i Gårdsjö, Hemming i Önsätter, Anders i Rotnesätter, Matts Vit,
Botvid Andersson, Magnus i Ållonö, Nisse Haraldsson, Harald i Bänntorp, Bengt i Näs, Peter i Tittarp
och Magnus i Trömlinge. Utfärdaren ber Peter J Ohansson i Vickelö (i Östra Husby sn), häradshövding i Östkind, att besegla urkunden då han själv
saknar sigill.

Nr 24. I4o8 3 Ilw. (Tingsplatsen i) Östkind. Pergament. Svenska. Sigillet bevarat. Salubrev.
ÖdborgJohansdotter säljer sin jord i Gåsätter till
Karl Petersson i Gåsätter, nämligen IIJ stång i
både åker och äng i "Ytraaker" för I8 öre reda
penningar och I l 4 stång i båda kvarngärdena för I 8
öre reda penningar. Köpet uppgjordes på tinget enligt landslagens stadganden i närvaro av tolv fastar,
vilka uppräknas (samma som i brev nr 2 J). Utfärdaren ber Peter Johansson, häradshövding i Östkind,
att besegla urkunden då hon själv saknar sigill.
Nr 25. I408 p/10. (Tingsplatsen i) Östkind. Pergament. Svenska. Sigillen bevarade. Salubrev.
Nils Olofsson, kyrkoherde i Häradshammar,
Hemming Jakobsson och Finvid Karlsson, kyrkavärdar där, säljer på kyrkans vägnar till Karl Petersson i Gåsätter 6 stänger som kallas "Oflata a:ng" på
båda sidor om bron för 4 Ih mark penningar.
Utfärdarna påpekar att jorden har skattlagts och att
kyrkan inte får behålla avkastningen.3 6 Vidare intygas att köparen erlagt hela köpesumman och att
köpet lagligen uppgjorts på häradstinget i närvaro
av tolv fastar vilka uppräknas (samma som i brev nr
2 J). Nils Olofsson beseglar tillsammans med Peter
J ohanssson som då var häradshövding i Östkind.
Nr 26. I423 5/6. Lytisbergs ting (vid Östra Husby
kyrka).n Pergament. Svenska. Sigillet bevarat. Fastebrev.
Sigurd Get, häradsdornhavande i Östkind på Olof
Haraidssons vägnar, skiljer för fasta då Hemming i
Önsätter (i Häradshammars sn) till Karl (Petersson)
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i Gåsätter sålde 4 stänger i båda kvarngärdena samt
i flaterna (i flaathom medh"), 2 2/3 stänger i Starräng och i gärdena ("oc i hwirfuomen medh"), r r/ 3
stång i Övre Starräng, 4 stänger i "Sanda"3 8 äng och
i gärdena, 2 stänger i Unnatorp, r aln och 3 stänger
i Övre Gåsäter och 2 r/3 stänger i Fjärdingstads
äng för 45 mark penningar. Försäljningen uppgjordes på rätt tingsplats och tingsdag i närvaro av tolv
fastar vilka var Johan i Ödetorp, Ragvald i Gärstad39, Karl i Berg, Finvid Jönsson, Anund i Tväggestad,Johan i Bro by, GudvastAlesson, Ragvald i Lafstorp, Olof Ingevaldsson, Gjord i Gottenvik, Olof
Jönsson och Nils i Vånga. Utfärdaren beseglar.
Nr 27. 1456 8/5. Lytisbergs ting (vid Östra Husby
kyrka). Pergament. Svenska. Sigillet bevarat. Fastebrev.

Jeppe Oakob Ingemarsson) Tiby, häradshövding i
Östkind, ger fasta på r/3 i Gåsätter med undantag
av två jordstycken ("enhopa") över och utanför
"Pipilzbro"4o och ett stycke i Lundbosäter (nuv
L1lnnebo) i Häradshammars sn i Östkinds härad i
Linköpings biskopsdöme, som Johan Karlsson och
Johan Ödesson på sina bröders vägnar sålt till Peter Karlsson för roomark i Östergötlands gängse
mynt. Säljarna erkänner sig ha uppburit köpeskillingen och därtill en lada. Transaktionen uppgjordes på rätt tingsplats och tingsdag i enlighet med rikets lag i närvaro av tolv fastar vilka var Peter i
Jämjö, Nils i Ällingstad, Anders i Gärstad4 Torsten
i Lundby, Jöns i Myckelsätter, Toke i Svenneby,
Inge i Klockarebo, Inge i Äspedal, Peter i Bjärkusa,
Bengt i Säby, Peter i Vreta och Gjord i Häradshammar. Utfärdaren beseglar.
1

,

Nr 28. 1456 8/5. Lytisbergs ting (vid Östra Husby
kyrka). Pergament. Svenska. Sigillet bevarat. Fastebrev.

Jeppe 0akob Ingemarsson) Tiby, häradshövding i
Östkind, ger fasta då Peter i Visärka (i Kuddby sn)
och Johan Ödesson, målsmän för Öde Karlssons
barn, bytte jord med Peter Karlsson i så måtto att
den senare gav hela Stummelsätter (i Häradshammars sn) och ro mark penningar för r/3 i Gåsätter
förutom två jordstycken ("enhopa") ovanför och utanför "Pipilzbro" och ett stycke i Lundbosäter (nuv
Lunnebo) i Häradshammars sn i Linköpings bi-
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skopsdöme. Transaktionen uppgjordes på rätt tingsplats och tingsdag i enlighet med rikets lag i närvaro
av tolv fastar vilka uppräknas (samma som i brev nr
27). Utfärdaren beseglar.
Samtliga åtta Gåsättersbrev berör jord i Gåsätter.
Nr 2r är ett intyg om äganderätten, medan övriga
stadfåster förvärv. I hela fem av dem (nr 22-26) är
det Karl Petersson som förvärvar jorden, medan det
i två (nr 27-28) är Peter Karlsson, sannolikt den
förres son.
Vreta gårdsarkiv
Om Gåsättersarkivet innehöll osedvanligt många
brev, gäller detta i än högre grad gårdsarkivet i
Vreta i Hölö socken i Södermanland. Här finns inte
mindre än tio stycken medeltida original brev, vilket
gör arkivet till det mest omfattande i denna undersökning.4' Arkivet inköptes till Riksarkivet den 8h
1923 från herr GustafWretlund i Vreta.43 Då var
endast nio av breven kända, men år 1978 uppdagades även det tionde (nr 29 nedan), vilket deponerades i Riksarkivet år 1982 och nu förvaras tillsammans med de övriga. 44
Nr 29. 1423 81I2 . Hölebo häradsting. Pergament.
Svenska. Sigillen saknas. Salu-lbytesbrev.

Bönder och hundaresmän i Hölebo hundare intygar att skälig man PåveliVreta inför sittande hundaresting både köpt och bytt jord. Av Peter Larsson
köpte han 7 örtugland jord i Skälby i Hölö sn,
Hölebo hundare för r 3 mark penningar, av Sven
Skinnare köpte han 2 örtugland i Grävsta i Övre
Hölö sn för 6 mark penningar och av Peter "Braseco" rh öresland i Bränninge i T veta sn i Öknebo
hundare för 4 (mark) penningar samt r örtugland i
"Jursunga" (nu försvunnen bebyggelse) i Tveta sn
för r mark penningar. Till Tälbo (Tälje) kyrka
bortbytte Påvel i Vreta r öresland i Bränninge i
Tveta sn mot r öresland i Väsby i Tveta sn, till
Nisse Simonsson i Eneby 2 rh örtugland, belägna
i dennes åker, mot 2 rh penningland mindre än r
öresland i Hälleby i Hölö sn. Transaktionen uppgjordes på rätt tingsplats och tingsdag i närvaro av
tolv fastar vilka var Peter Ingemundsson, Peter i
Ekeby, Sune i Sund, Jöns i Nöckna, Jöns i Nara,
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Torsten i Botten, Olof i Akra (nuv Fredriksdal i
Trosa-Vagnhärads sn), Nils i Alby, Olof Björnsson
i Väsby, Ragvald i Stene, Magnus Västgöte i Björkö
och Nisse Bengtsson i Sille. Brevet beseglas av Karl
Gädda, häradshövding i Hölebo hundare, J on
Karlsson (Färla), häradshövding i Öknebo hundare
och Hans, kyrkoherde i Tälj e.

Nr JO. 1432 4/z. Laf51nanstinget i Åda. Papper.
Svenska. Inget spår av sigill på baksidan. Dombrev.
Folke Larsson, lagmansdomhavande i Södermanland på riddaren Nils Erengislessons vägnar,
dömer vid lagmansting i Åda (i Trosa-Vagnhärads
sn) i fråga om den nya väg mellan Österby och
Vreta (i Hölö sn), varom Påvel i Vreta kärade45 och
vilken tidigare utdömts av Karl Gädda. Utfärdaren
hänskjuter till nämnden att avgöra om den nya vägen är lika gen och lika god som den äldre. Nämnden finner att så inte är fallet, varför utfärdaren återdömer den nya vägen till gammal hävd. De tolv
nämndemännen var J öns i N ora, Ragvald i Skällsta,
Ingemun d i Hälleby, Johan Bagge, Ingemar i
Smedsta, Botvid i T ullgarn, Kristiern i Hammarby,
Nisse i Dalby, Nisse i Alby, Peter Nilsson i Nora,
Erik i Mörby och J öns i Vrå. Utfärdaren trycker sitt
sigill på baksidan av brevet.
Nr JI· 1442 3ols. Hö"lebo ting. Pergament. Svenska.
Sigillet bevarat. Salubrev.
Olof Store i Lännåker i Österhaninge sn säljer på
sin hustru Margareta Nilsdotters vägnar I öresland
jord i Kjulsta i Hölö sn i Hölebo hundare för 7
mark reda penningar till Skäring i Edeby (i Hölö
sn). Försäljningen uppgjordes på rätt tingsplats och
tingsdag i närvaro av hela häradet och tolv fastar
vilka var Nils Olofsson i Tuna, Peter Andersson i
Skällberga,Jöns Brun i Hunga, Henrik i Väs by, Ulf
i Kumla, Mickel i Åby, Peter Jönsson i Stav, Johan
Gunnarsson, Björn i Grävsta, Björn i Lirndby, Olof
i Tegneby och Nisse Styrbjörnsson i Torpa. Brevet
beseglas av Lars Skäringsson (lilja), häradshövding
i Hölebo, då utfärdaren saknar eget sigill.
Nr 32. 1450 17/6. 46 Hiilebo ting. Pergament. Svenska.
Sigillet saknas. Fastebrev.

Riddaren Nils Gädda, häradshövding i Hölebo
härad, ger fasta på I örtugland och 2 Ilz penningland jord i Österby, mitt i byn, i Hölö sn, som Johan
i Lida sålt till Påvel i Vreta för 3 Ilz mark reda
svenska penningar. De tolv fastarna var Lasse Lätta
i Gillberga, Ra(g)vast i Bro, Holmger i Stene, Lasse
Eriksson i Stensund, Storbjörn i Vappersta, Peter i
Överåda, S(k)äring i Edeby, Olof i Åkerby, Olof
Tomasson, Olof Larsson, Lars i Eke by och Peter i
Vickel by. Utfärdaren beseglar.

Nr 33· 1451 20/r . Hö"lebo ting. Pergament. Svenska.
Sigillet saknas. Fastebrev.
Riddaren Nils Gädda, häradshövding i Hölebo,
ger fasta då Påvel i Vreta gör ett jordbyte med hustru Cecilia i Lida, varvid han till henne ger 3
penningland mindre än 2 örtugland jord i Norrvrå
(i Hölö sn) och i gengäld erhåller I örtugland i Lida
samt då Jöns, kyrkoherde i Hölö på Yttre (Övre)
Hölö kyrkas vägnar byter jord med Påvel i Vreta
och till denne ger 2 örtugland i Österby i utbyte
mot 2 örtugland i Lida. Vedervarurnån var Nils i
Lida och Anders Eskilsson. F as tar var J öns i Tovsjö,
Jöns i Hillesta, Holmger i Stene, Peter i Mörby, Peter i Åbro, Ingevald i Dagunga, Lasse Budde, Sten
i Nöckna, Erik i Egelsvik, Lasse Svart, Skäring i
Edeby och Olof i Hillesta. Utfårciaren beseglar.
Nr 34· 1462 ro/z. Hölebo tingsplats vid Vagnhärads
kyrka. Papper. Svenska. Spår av sigill på baksidan.
Dombrev.
Riddaren Svarte Åke Jönsson, lagman i Södermanland, kungör att Anders Karlsson, ~änare till
välborne herr Ture Turesson, anklagat Peter Skinnare i Vreta för att ha u~ord, för vilken han ej gjort
rätt till kronan. Peter svarade att han hade kommit
överens med fogdarna om all sin jord på så sätt att
han givit (dem) 5 mark och där till matvaror ("och
matthana medh"). Häradsmännen tillstod detta och
utfårciaren sade sig veta att en sådan överenskommelse gjorts medan han själv innehade länet. Frågan
hänsköts till nämnden, som kom fram till att Peter
gjort en sådan överenskommelse med de dåvarande
fogdarna och därför inte var skyldig att svara inför
Anders Karlsson. Eftersom ingen ville vädja mot
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nämnden friade lagmannen Peter Skinnare och förbjöd var och en vid 6 marks böter att efter denna
dag klandra domen, förutsatt att matvarorna inkommit till kungens intäktshus. De tolv nämndemännen var OlofJonsson i Dalby, Karl i Sille, Nils
i Väs by, Erik i Al by, Påvel i Lund by, Peter Larsson
i Åby, Jöns i Lida, Ture i Kjulsta, Bengt i Ekeby,
Olof Larsson i Björkarö, Peter i Eke by och Sven i
Nöckna. Utfärdaren trycker sitt sigill på baksidan
av brevet.

Nr 35· 1498 ro/3. Håleho tingsplats vid Vagnhärads
kyrka. Papper (skadat). Svenska. Sigillet bevarat under
en påklistrad papperslapp på baksidan. Dombrev.
Väpnaren Peter Ragvaldsson (Fargalt) i Erstavik,
lagman i Södermanland, kungör vid Hölebo häradsting i närvaro av välboren man Simon (Ragvaldsson)
Körning att Anders i Edeby (i Hölö sn) tilltalat
Olof i Vreta angående 2 öresland jord i Väsby (i
Trosa-Vagnhärads sn), vilken enligt käranden var
pantsatt till Olofs fader. Olof kunde bevisa att hans
far Peter Skinnare köpt jorden av Jöns Smed för 14
mark penningar för mer än fyrtio år sedan då herr
(Svarte) Åke Jönsson innehade Karlsholm. Vidare
hade jorden legat ohindrad och okvald så länge och
inte klandrats av Anders förrän för fyra år sedan på
senaste lagmanstinget och nu på häradstinget. / .. ./47
Vidare intygade Peter och Staffan i Österby den
gamle dannemannen OlofSkäringssons ord att jorden var köpt och aldrig pantsatt. På grundval av
dessa vittnesmål tilldömde lagmannen Olof i Vreta
jorden. Utfärdaren trycker sitt sigill på baksidan av
brevet.
Nr 36. 1498 24/ro. Näsby (i Vårdinge sn). Pergament. Svenska. Sigillet delvis bevarat. 48 Salubrev.
Kettil Budde, herr Sten Stures fogde i Hölebo härad, säljer 3 öresland jord i Skälby i Hölö sn till
Olof Månsson ("Magensson") i Åby (i Hölö sn) för
20 mark i silver och koppar, varvid ett pund koppar
värderas till 14 öre och ett lod silver till 5 öre.
Utfärdaren erkänner sig ha mottagit beloppet på sin
herres vägnar och t>åpekar att han hade fått jorden
av Nils Olofsson i Aby, vilken blivit halshuggen för
sina kvarstående utskylder och sakören till kronan.
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Brevet beseglas av Simon Körning, häradshövding
iHölebo.

Nr 37· Utan år, tro! ca I soo49, tondagen fo're 414.
Strängnäs. Papper. Svenska. Privatbrev.
Nils Petersson, kyrkoherde i Höl ö snso, tillskriver
sin brorson Ragvald Larsson i Ene (i Över-Järna
sn). Om inte Peter (Larsson) i Österby (i Hölö sn)
vill gottgöra Ragvald ("vil ekke g0ra tik skrel for")
för utfärdarens jord, bör Ragvald förbjuda Peter att
beså jorden. Vidare, om Peter har fört något till
utfärdarens bror bör Ragvald återkräva det och om
Olof uppburit något skall det tagas igen. Nils påpekar att han inte gjort Peter till sin målsman samt att
om Peter säger att han inte vill gottgöra Nils, skall
Ragvald antvarda jorden till Staffan i Österby, såframt denne begär detta.
Nr 38. rsoo 7/12 . Strängnäs. Papper. Svenska. Fragmentariskt bevarat sigillavtryck på baksidan. Fullmakt.
Nils Petersson, präst i Strängnäs, befullmäktigar
sin brorson Ragvald Larsson i Ene i Överjärna sn
att av Peter Larsson i Österby i Hölö sn utkräva
hävdvunnen avrad på 1 öresland och 10 penningland jord, samma avrad som Nils fader i livstiden
uppburit. Sker inte detta skall Peter böta 40 mark,
jorden läggas igen och ej mera brukas, till dess att
utfärdaren och hans syskon kommit överens, antingen genom köp eller byte. Nils erkänner ("kennes
... vedh") denna jord liksom de 2 öresland i Väs by
(i Trosa-Vagnhärads sn) som hans fader köpt av Peter Andersson i Edeby (i Hölö sn), samt trycker sitt
sigill på (framsidan av) brevet.
I Vretaarkivet finner vi en större variation när det
gäller både skrivmaterial och brevtyper än i de övriga gårdsarkiven. Här finns således det enda brevet
i undersökningen som klassificerats som privatbrev
(nr 37), men gränsen är flytande och anledningen
till att det bevarats är säkert att det berör samma affår som i den följande (nr 38) utfärdade fullmakten.
Här finner vi även de enda pappers breven. I fyra av
breven (nr 31, 36-38) finns ingen direkt koppling
till Vreta, men det handlar i dessa ändå om förvärv
av eller tvist om jord i samma socken (Hölö). I övriga sex brev finns emellertid en direkt koppling.
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Detta sker dock genom personanknytning och inte
genom omnämnande av där befintlig jord. I tre av
breven (nr 29, 32-33) förvärvar PåveliVreta jord i
olika byar i Hölö socken och i två dombrev (nr 3435) frias två Vretabor (Peter Skinnare i Vreta och
Olof i Vreta) från olika anklagelser. I nr 30 uppträder Påvel i Vreta som part i en tvist om en nybyggd
väg mellan Vreta och Osterby.

Sammanställning av resultaten
Ovanstående relativt noggranna genomgång kan
lämpligen presenteras tabellariskt för att påvisa
övergripande sammanhang. I tabell I nedan ges således följande data om de trettioåtta breven; ej självförklarande kolumnrubriker anges inom parentes:
arkiv, nummer i artikeln (Nr), datering, material
(Mat), nummer i Svenskt Diplomatariums huvudkartotek (SDHKnr), brevtyp. I den sista kolumnen
(Relation till arkivets belägenhet) anges den eventuella kopplingen mellan brevets innehåll och den
plats där arkivet förvarades . Här undersöks tre variabler, nämligen utfärdandeort (U), person (P) och
jord eller annan fast egendom G). Närheten till
arkivets belägenhet redovisas i tre kategorier, ordnade från mindre till större enheter, nämligen gård
eller by (gdlby), socken (sn) och härad (hd). Om ett
brev är utfärdat i det härad (men ej i samma socken,
gård eller by) där arkivet är beläget redovisas således detta med ett "U" efter "hd". Om ett brev avhandlar köp eller byte av jord i den by där arkivet
ligger står ett "J" efter "gdlby". En sådan klassificering betyder inte att inte också jord belägen på annan plats kan vara föremål för affärsuppgörelsen.
Det är hela tiden den närmaste kopplingen till arkivet som redovisas. För personer avser analysen de
centrala aktörerna (köpare, säljare, deltagare i rättstvist o d), i de fall deras hemort uttrycks explicit,
medan däremot ingen hänsyn tas till fastars eller
andra vittnens hemort eller till häradshövdingens
självklara knytning till häradet. Det betyder att om
en person som uppges höra hemma i den by där
arkivet ligger, redovisas detta med ett "P" efter "gdl
by"; om han dessutom köper jord där blir analysen
"PJ". Beteckningar inom parentes markerar lägre
grad av sannolikhet. Om ingen markering för U, P

eller J förekommer, betyder det att ingen koppling
kunnat göras till de här aktuella geografiska enheterna, utan endast tilllokaler utanför häradet. Frånvaro av U kan också betyda att utfärdandeort saknas.
Det bör för det första sägas att samtliga brev är
skrivna på svenska. Detta är på inget sätt förvånande
eftersom det ju till största delen rör sig om jordebrev, för vilka Magnus Erikssons landslag anbefaller detta språkY Att Strängnäsprebendaten Nils
skriver på svenska i nr 37 är inte heller ägnat att
förvåna. Brevet är ju ett privatbrev ställt till brorsonen. När det gäller materialet är 33 av breven
(87%) skrivna på pergament och fem på papper
(samtliga pappersbrev tillhör Vreta gårdsarkiv).
Den höga andelen skinnbrev är naturligtvis betingad av den större hållbarheten i detta material,
men papperet blir vanligare ju närmare medeltidens slut vi kommer, och år I432 skriftfästs på papper en dom given på lagmanstinget (nr 30). Av undersökningen om brevtyper framgår att 29 brev
(76%) är av de typer (faste-, salu- eller bytesbrev)
som antingen tillkännager eller stadfäster en jordtransaktion. Därtill kommer att fyra av de sex dombreven (nr I9, 2I, 34, 35) också berör jordägande.
Av tabellen kan vi också utläsa att allt detta har en
direkt koppling till den plats där breven kom att
förvaras (eller dess omedelbara närhet). Endast ett
brev (nr 8) saknar relation till arkivets belägenhet
på sockennivå eller lägre, och hela 29 st har en
koppling direkt till gården eller byn. Det betyder
.att den inledningsvis framförda hypotesen om vilka
brev som kom att bevaras på gårdsarkiven tillfullo
kan besannas. Det rör sig om brev som har en direkt
koppling till den omedelbara närmiljönY Oftast är
det fråga om olika typer av åtkomsthandlingar, men
det kan även gälla t ex en byväg (nr 30) eller skadade jordebrev (nr I 7). Inte sällan uppträder en i
byn bosatt person som central aktör. Exempel på sådana synbarligen inflytelserika personer som flera
gånger återkommer i regesterna ovan, inte sällan
som jordköpare, är Tyrgils i Rulta, Tyris Persson i
Vida, Johan i Vrångfall, Karl Petersson i Gåsätter
och Påvel i Vreta. Ytterst kanske det är personer
som dessa vi skall tacka för gårdsarkivens tillkomst.
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Tabell r.

Arkiv

Nr

Datering

Mat

SDHK nrBrevtyp

Rulta

I
2
3
4
5
6
7
8
9
IO
II
I2
I3
14
IS
I6
I7
I8
I9
20
2I
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3I
32
33
34
35
36
37
38

I429 3/10
I438 6/11
I438 6/ 11
I504 2516
IS06UD
I460 30/4
I484 26/ 6
I391 16/ 4
I428 2919
I 535 E. s; 5
I535 915
I361 28/2
I36I I717
I395 2311
I377 3Iho
I387 1/ 6
I428 415
I429 w/6
138I 26/10
I45I 6/ 11
I392 28/ 6
I 4 o 5 ISis
1408 3Iho
I408 p/10
I4o8 3Iho
I 4 23 516
I 45 6 Sis
1456 Si s
I42 3 8/ 12
I432 4f2
I442 30/5
I450 17/ 6
I45I wh
I462 10/2
I498 10/ 3
I498 24f10
CA ISOO
ISOO 7112

perg
perg
perg
perg
perg
perg
perg
perg·
perg
perg
perg
perg
perg
perg
perg
perg
perg
perg
perg
perg
perg
perg
perg
perg
perg
perg
perg
perg
perg
papper
perg
perg
perg
papper
papper
perg
papper
papper

2I235
23°94
23°95
34867
35 279
27588
31467
I3883
21058
39I 29
39I3°
79I8
7998
I4368
11115
IJ299
20 999
21178
12008
25989
I4°73
I6492
I7I08
I7I09
I7110
20079
26838
26839
2060I
2I722
24I39
25735
25823
27909
33586
33649
39485
34283

Snörum
Vida

Blidstena

Vrångfall

Eke by
Gåsätter

Vreta
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faste
faste
faste
faste
faste
faste
faste
arvsskifte
salu
faste
faste
salu
faste
byte
salu
byte
dom
faste
dom
faste
dom
salu
salu
salu
salu
faste
faste
faste
salu/byte
dom
salu
faste
faste
dom
dom
salu
privat
fullmakt

Relation till arkivets belägenhet
sn PJ,hd U
gdlby P], hd U
gdlby P], hd U
gdlbyJ ,hdU
gd/by J' hd (U)
gdlby P, sn], hd U
gd/by P], hd U
hdUPJ
snJ,hdUP
gd/by P], hd U
gdlby P], hd U
gd/by J, sn UP
gd/by J, sn P, hd (U)
gdlby P], hd U
gdlby ], sn P, hd U
gd/by J , hd UP
gdlbyP,hdU
gdlby P], hd U
snJ,hdU
sn PJ, hd U
gdlby ] , snU
gd/by PJ, snU
gd/by P], hd U
gd/by P], hd U
gdlby P(J), hd U
gdlby P], hd U
gdlbyJ,hd u
gdlby J, hd UP
gdlby P, sn], hd U
gdlby P], hd U
sn PJ,hd U
gdlby P, sn], hd U
gdlby P, snJ, hd U
gdlbyP,hdU
gd/by P, hd UJ
sn PJ
snP
sn P
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SUMMARY

Documents in medieval private archives
Medieval official documents of different kinds were
normally kept and preserved in the local context in
whi ch they were issued, bu t du e to a series of historical factors, such as the confiscations of the r6th
century, mostofthem are now owned by the arehival institutions, noteably the National Archives.
Many documents, however, remain in private possession. A large proportion of these are cancerned
with judicial matters, such as acquisition and
selling ofland. However, one may suspect that also
other types of documents were represemed in the
private archives. In order to discuss this question,
the holdings of medieval original documents in
eight small private archives have been studied. The
individual documents have been classified in different types and their contents have been briefly
summarized. Furthermore, the relation between
place-names occurring in the documents and the
geographic location of the archive has been investigated. The majority of the thirty-eight documents
studied may be categorized as confirming or regnlating the ownership to land, such as those issued in
connectionwith buying or selling, or the fastebrev,
that is a title of ownership issued by the district
judge at the thing. Certificates of different kinds,
also issued at the thing, are slightly less frequent.
Almost all documents show a very close connection
to the geographic location of the archive. This supports the assumption about an unbroken continuity
of the private archives since the Middle Ages.

NOTER

1.Eldsjälen Harald Stale rapporterar således om att han
under sina inventeringsarbeten i Tjusts kustsocknar vid
ett tillfälle fick beskedet att han gärna kunde få se på ett
gårdsarkiv. Han fick dock absolut inte ta med sig några
papper därifrån, eftersom det då fanns risk för att gården
skulle drabbas av eldsvåda. Harald Stale, "Gårdsarkiv i
Tjust", i Tjustbygdens Kulturhistoriska Förenings Anbok,
Västervik 1964, s 46.
2. Jfr Birgitta Fritz, Riksarkivets bestllndsijversikt Del 1:1,
Skrifter utgivna av Svenska Riksarkivet 8, Stockholm
1996, s 41. För en översikt av traderingsförhållandena se

so

Birgitta Fritz, "De svenska medeltidsbrevens tradering till
1Boa-talets början. En arkivhistorisk översikt", M eddelanden fr/In sve'I!Ska Riksa~·kivet for liren 1976-rg77, Stockholm
1980, s 68-135·
3· Jag vill uttrycka mitt tack till kommunantikvarien
Barbro Friberg i Västervik för välvilligt meddelad hjälp
angående några av Tjustarkivens nuvarande förvaringsorter samt till Roger Axelsson, historiker vid Stockholms
universitet, för hjälp med några namntolkningar. En
relativt nyutkommen god översikt är Claes-Göran
Petersen, Socknar ocb gllrdar i Tjust, Västervik 2001. En
helt nyutkommen artikel som belyser en Tjustbygds
medeltida rötter är Anders Bockgård, "Siäkten BockAxberg från Skrickerum", i Gllrd och släkt. Tryserwn-Hannäs
Kultm·hist01·iska stiftelses ll1·sbok zooJ-2004, Valdemarsvik
2004, s 7-164.
4· De på detta material förhållandevis rika norrländska
landskapen vore av olika skäl värda en egen behandling,
låt vara att åtskilliga brev skilts från sin ursprungsmiljö
genom den s k "kalvskinnsprästen" Nils Johan Ekdahls
insamlingar i slutet av 182o-talet. Om denne se Bengt
Hildebrand & Gunnar Westin, "Nils Johan Ekdahl", i
Svenskt biografiskt lexikon band 12, Stockholm 1949, s 584591. Enbart materialet från Ångermanland visar tydligt
vilken potential här finns . Se t ex Birgitta Fritz, "Angermanlands medeltidsbrev", i Arsbok fo·,. Angermanlands och
Medelpads hembygdsfo·,·bzmd, Härnösand 1986, s 105-143,
särskilt s 108 ff.
5· För en översikt se Lars Otto Berg, "Kommissionen för
riksinventering av de enskilda arkiven" och Ingemar
Carlsson, "Arkivinventeraren i tiden", A1·kivvetmskapliga
studier 6 1987, s 19-31 och s 33-40. Se även Kommissionen
jb'1· 1·iksinventering av de enskilda arkiven. Bulletin nr 1-2, red
Lars Otto Berg, Stockholm 1963-64.
6. Se t ex Kulturhistorisk lexikon for nordisk medeltid, band 2,
Malmö 1957, art. Brev (flera författare), spalt 226- 230.
Jag särskiljer den typ av utökade salu- eller bytesbrev i
vilka det anges att köpet eller bytet fastfarits, och i vilka
stundom även fastarna namnges, från regelrätta fastebrev.
Se härom Jan Liedgren, "Fastebrev'', i Kultzwhist01isk
lexikon for nordisk medeltid, band 4, Malmö 1959, spalt
194-196,
7· Ambitionen är att i dessa regester redovisa alla personer
och orter som nämns i breven. Så långt det är möjligt har
namnen normaliserats till moderna former. Hänvisningar
till andra brev eller till sekundärlitteratur ges normalt
endast om det är nödvändigt för identifieringar eller
tolkningar.
8. Harald Stale, "Ett nytt märkligt fynd av gårdsarkiv i
Tjust", i Arsbok utgiven av Tjustbygdens kultztrhistoriska
fohning, Meddelande 34, Västervik 1977, s 45-47. Se
även Jan Liedgren, PM 27/4 1944 (PM Liedgren III:B) på
redaktionen för Svenskt Diplomatarium.
9· Namnet skrivs "Gyrdheby''. För identifieringen med
Hjulby i Lofta sn, se Lennart Moberg, "Ortnamnen i
Tjust", särtryck ur Tjustbygdens Kultzwhistoriska Fårenings
Arsbok, Västervik 1947, s 46 f.
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ro. Om medeltida häradshövdingar i Tjust, se Jan Eric
Almquist, Lagsagm· och domsagor i Sve-rige, Stockholm 1954,
s J64 f. Tingsplatsen Västervik låg av ålder i nuvarande
Gamleby, men föregicks sannolikt av en tingsplats vid
Tingstad i Lofta sn, för övrigt helt nära Ottinge (utfårdandeorten för brev nr 4). Se Folke Lindberg i Västerviks
historia del r, Västervik I9JJ, s 45 ff. samt Manne Hofren,
På 1·ättan tingsstad. Några notiser 011t Tjusts häradsting och
tingshus i Gamleby med bilde1· m· domsagans och Tjustbygdens
· histo1"ia, Utgiven av de tingshusbyggnadsskyldige i Tjusts
domsaga 1960, s 15 f. I Hofrens arbete nämns även några
av de i undersökningen ingående Tjustbreven, nämligen
nr 8 (s 52), nr ro, I I och IJ (s ro6) samt nr 15 (s r6, 55, 9J).
r r. Johan Liden har gjort sig känd som medutgivare till
urkundsverket Diplomatarium Dalekarlicum, bd I-III,
Stockholm r842-1846. Det omfattande katalogiseringsarbete han utförde på Riksarkivet sedan han lämnat sin
läkartjänst på Öland år r86o och flyttat till Stockholm
ligger till grund för det för medeltidsforskningen
oumbärliga hjälpmedlet Svenska Riks-Archivets
pe1·gamentsbref, bd I-III, Stockholm r866-r872 (RPB).
12 . Harald Stale, "Två medeltidsdokument från gård i
Loftahammar", Väste1-viks-Tidningen 28/12 1966. Harald
Stale, "En 5oo-årig Tjustsläkt", i Tjustbygdens Kulturhistoriska Forenings Årsbok, Västervik 1966, s 8J-89 (där
arkivet också förtecknas). Se även brev från Jan Liedgren
till Harald Stale, korrespondens 196J-67, diar. 1966/nr
r J4, i Svenskt Diplomatariums ämbetsarkiv.
IJ. Med all sannolikhet identisk med den Ödger i Snörum
som nämns i nr 7·
14. Om denne och om ett medeltida rättsfall från dessa
trakter speglat i urkunderna, se Per-Axel Wiktorsson,
"Ett rättsfall från 148o-talets Tjust", i Tjustbygdens
Kultm·historiska Förenings Årsbok, Västervik 1987, s 25-34.
15- Se Jan Liedgren, PM Liedgren V:4, diar. I96J!nr 271,
på redaktionen för Svenskt diplomatarium. Se även Stale,
"Gårdsarkiv i Tjust'', s 47-48.
r6. Brevet är daterat till "sundaghin na:st a:pte sancti
tyburcij dagh"; sannolikt avses härmed Tiburtiusdagen
r4f4, men T iburtius martyren firades även den u/8 i
svenska stift.
17. Till hjälp för tolkningen för vissa svår- eller oläsliga
partier har varit en avskrift i gårdsarkivet från mitten av
I 500-talet av den i brevet omnämnda pantsättuingen
142 I 29/9.
r8. Osäker läsning.
19. Se Tore Bodgers dödsruna i Västervikstidningen 12/m
1994. Namnet Bodger kan även i andra fall kopplas till
trakten. Så vet vi t ex att en Botalf Bodgersson år r J 79
(RPB nr I4JO) uppges höra hemma i bestad (nu
försvunnen bebyggelse i Västra Eds sn). Jfr även fasten
Sune Bodgersson i brev nr r ovan.
20. Se artikel av signaturen "Bris" i Östgb"ta Con·espondenten
r8/r I96J. Stale, "Gårdsarkiv", s 47· Claes-Göran
Petersen, "Blidstena, en medeltida släktby'', i Tjustbygdens
Kultzwhistoriska Förenings Årsbok, Västervik I99J, s 20 ff.
(med ytterligare litteraturhänvisningar). Petersen kan
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tyvärr inte frånkännas ett par smärre sakfel i sina referat av
Blidstenabreven, som då han (s 21 med not r) uppfattar
personnamnet Orike i brev nr 12 och IJ som ett adjektiv
med juridisk innebörd ("oryggad åker"). Vidare tolkar han
(s 25 med not m) frasen "tveggia era" (genitiv av 'två öre')
i brev nr 14 som "trettio öre".
2r. Namnet skrivet "Wia:lba:r" både här och i den avskrift
från ca 1690 som låg till grund för utgåvan i DS 6510. Att
här avses Vilhelm i Olofsrum framgår av brev IJ6I IJIJ
(DS 644J) med delvis samma fastar.
22 . Om användningen av ordet 'skipan' för avradsvärdering
i främst södra Östergötland och Tjust, se Folke Dovring,
Attzmgen och marklandet. Smdie~· över agmra frirhållanden i
medeltidms Sverige, Lund 1947, s r6r f.
2J. Se artikeln "Fynd av stort historiskt värde i Vrångfall" i
Västervikstidningen 21/r r 949·
24. Se Eva Johansson, "Medeltida dokument från I JOOoch 1400-talet berättar om Ulfs förfader", Västervikstidningen r8/7 1995.
25. Oklart vilken plats som åsyftas. Senare odaterade
avskrifter (från slutet av r6oo-talet) i Vrångfallsarkivet har
"i Wardhans" och "i Wardhag" (?). Möjligen avses
Vårdnäs i Kinda.
26. De förlorade partierna har kunnat suppleras med hjälp
av en senare avskrift i gårdsarkivet.
27. Förnamnet bortfallet genom den ovannämnda skadan,
men säkert åsyftas Anders (Larsson) Slatte till Lidhem
som uppträder i Locknevi vid denna tid. Se Hans
Gillingstam, "Studier rörande Vasatidens lågfrälse",
Personhistorisk tidskrift 6o 1962, s 6o ff. Petersen, Socknar
och gårdar, s u6. Namnet är ej medtaget i den i föregående not nämnda avskriften.
28. Thomas Lerner, "Eko från medeltiden eggar fantasin",
Dagens Nyheter lir 1997·
29. Uppgifter av Thomas Lerner den wh 2004 (e-post),
av Karl Henrik Andersson den IOIJ 2004 (telefon) qch av
Carl Gedda, kommunarkivarie i Nyköping, den 22/J
2004 (e-post).
JO. Se Almquist, Lagsagor, s 109 f.
J r. Möjligen metatetisk felskrivning för "i wadhi" e.d. Jfr
brev q66 J0/5 (DS nr 7346), där en Lars "in wadhi" (dvs
Vad i Frostuna sn) förekommer bland fastarna, för övrigt
tillsammans med samme Lars i Ballebro som här.
J2 . Sista delen av namnet täcks av en fläck. Jfr brev IJ8o
12/7 (RPB nr 150!)-Io), där en Björn i Kulsta (i Helgesta
sn) uppträder bland fastarna. Möjligen avses även här
Kuls ta.
JJ· Uppgift av stadsarkivarien i Norrköping Rolf Sjögren
den r rh 2004 (e-post).
J4· Brevet har här den ovanliga frasen "fore them sama
pa:tharenom", alltså med personnamnet böjt i bestämd
form, dativ.
J5· Brevet bär dateringen 1400 ("M cd"), men det är
sannolikt utfårdat samma dag som nr 24 och 25. Härom
se utredning av Clara Neveus, Medeltidssektionens samling
av fotostatkopior, serie n, häfte 77' Riksarkivet, där det
även redogörs för text på sigillremsorna till brev nr 2J-2 5.
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36. " ... huilkin iordh som scath skyldogh var oc kyrkian
matte hona ey medh nytta ath beholda".
37· Om belägenheten av denna tingsplats se Gösta
Franzen, Bebyggelsenamnen i Östkinds härad, Sveriges
ortnamn, Ortnamnen i Östergötlands län 22, Uppsala
1984, s 5· Se även Almquist, Lagsagm·, s 308 f.
38. Läsningen osäker.
39· I Östra Husby sn. Kan eventuellt i stället avse Järstad i
Östra Stenby sn.
40. Oldart vad som åsyftas. I Ortnamnsarkivets i Uppsala
belägg tvekar man om det rör sig om ett bebyggelsenamn
eller ett naturnamn.
41. Se ovan not 39·
42. Till detta kommer en liten odaterad papperslapp med
handstil från slutet av 1400-talet eller början av I 500talet med några uppgifter om jordinnehav i Vreta och
Väs by.
43 · Det kan nämnas att säljaren och hans syskon tog sig
namnet Wretlund efter gården (fadern hette Olsson),
vilket sonen Rune Wretlund vänligen meddelat per
telefon.
44· Arkivsignum E 6104. Se Meddelanden från svenska
Riksarkivet I959-61, Stockholm I963, s 306. Fritz,
Riksarkivets beståndsöversikt Del b, s 4 7. J ag vill rikta ett
varmt tack till Kaj Janzon på Riksantikvarieämbetet för
hjälp med tolkningen av några ortnamn i dessa brev.
45· Sammanhanget oklart, eftersom några ord sannolikt av
misstag överhoppats i brevet; passagen lyder: " ... ka:rde
paual j wretom som war lagdhir mellom 0stirby oc
wretha ... ".
46. Den något oldara årsangivelsen lyder: "Mo iiii' xl l".
Brevet dateras i Svenska medeltidsregester. Förteckning över

urkunder till Sveriges historia 1434-I44I, utg. Sven
Tunberg, Stockholm I937• nr 1554, till I44o 15/6,
medan Gottfrid Carlsson, "Ätten Gädda i Gäddeholm",
Personhistorisk tidskrift 49 I 95 I, s I 3 not 4 i stället (dock
utan motivering) föreslår I450 I7/6. Den senare tolkningen synes förutsätta att skrivaren av misstag först
skrivit "xl", och sedan rättat detta till "1", dvs I450, men
glömt att stryka det felaktiga.
47. Texten i detta parti är mycket sliten och nästan oläslig.
48. En söndrig sigillpåse av mörkbrunt linne förvaras löst
tillsammans med brevet.
49· Detta privatbrev saknar årsangivelse, men bör vara
skrivet strax före följande nr 38, i vilket Ragvald
befullmäktigas att utkräva avraden av Peter Larsson. I nr
38 framgår också att Ragvald var brorson till Nils, liksom
av baksidespåteckningen till nr 37, vilken lyder: "Sin
bredherson ragwaldh j ene j gema sokn Sendir thetta brev
etc".

so.

Denne, som också utfårdat nr 38, var dessutom
prebendat i S:t Eskils kapell i Strängnäs domkyrka, där
han ligger begravd. Se Magnus Collrnar, Strängnäs stifts
herdaminne. Del r. Medeltiden, Nyköping I977• s 272 f.
51. "Alla brev, konungens, lagmannens och häradshövdingens, i dylika mål och andra, skola skrivas på svenska"
(Jordabalken 22). Se Magnus E1ikssons landslag i nusvensk
tolkning, utg Åke Holmbäck & Elias Wessen, Skrifter
utgivna av Institutet för rättshistorisk forskning, Rättshistoriskt bibliotek 6, Lund I962, s 78. Jfr även
Dråparnålsbalken I I 5, a a, s 22 5.
52. VIlken betydelse det haft att dessa urkunder bevarats
lokalt visas av att ett flertal av dem åberopas i rättegångsförhandlingar på I6oo- och 1700-talen.
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