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Abstract

This essay explores the economical and social paradigms surrounding one of the most influential
Nordic border dynastic noble families in the second half of the fifteenth century - the Axelsson
Totts. How mercantile possibilities and opportunities offered to them, reflected on their political
actions and social bands. The Axelsson brothers of the Tott Dynasty would become of one of the
most powerful noble families within the Nordic Union between 1444 och 1487.

Axel Pedersen (Tott) would through well chosen marriage alliances into the noble families of both
Denmark and Sweden, and with political prowess lay the foundation for one of the most dynamic
family empires of the fifteenth century. In the year 1442, the Axelsson brothers swore loyalty to
each other; to protect and defend their mercantile and economical interests in Denmark and
Sweden. They would eventually control the trading routes in the border areas of the Union, and by
exploiting the political chaos within the Union they would gain access and influence to the land
trading routes for export and import within the Union and the shipping export routes in the Baltic
Sea allowing them access to the Russian market through Finland and Estonia.

The island of Gotland, with its tactical and important geographical position in the Baltic Sea
became the key to the Nordic Union. Olof Axelsson (Tott) sailing under the Danish flag took
possession of Gotland in 1449. Although technically a part of the Danish kingdom, in practice the
island would remain independent and under the control of the Axelsson brothers until 1487 when
the last surviving brother, Sir Ivar relinquished his rights to Gotland in favor of the Danish
monarch, King Hans.

The Axelsson brothers (Tott) would hold the key to The Nordic Union for almost four decades.
Thus controlling the future of the union within the family by marriage, by political associations
within and outside of the Union and most importantly by creating an economical empire based on
personal family politics and border gentry aspirations.

Key words: Axelsson Tott, Gotland, inter-Nordic conflicts, Sten Sture the elder, Karl Knutsson
(Bonde), Arvid Trolle, Kristian I, Hans I, Erik of Pomerania, Kalmar Recession 1483.
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Den Skaanske Adelsslægt Thott, som i Senmiddelalderens
Danmarks Historie indtager en Plads, der svarer til
Hvide’rnes tidligere…

( Om Axelssönernas släktgren, med stamgods Härlöv i Nordöstra Skåne; Dansk Biografisk Lexikon, band
XXIV, s.32)
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Inledning

Axelssönerna, Norden och treriksunionen

Axel Pedersen, fader till de nio Axelssönerna skulle lägga grunden till familjens ekonomiska

imperium i Norden i tiden närmast drottning Margaretas politiska ambitioner att förena de tre

nordiska rikena i en gemensam union.

De nio Axelssönerna Tott blev en betydande maktfaktor under andra hälften 1400-talet. De höll

en dominerande ställning båda i Danmark och Sverige under flera decennier. Familjens politiska

inflytande och makt inom Kalmarunionen vilade på strategiska allianser med andra gränsätter,

inbördeslojalitet, en utåtriktad handelsstrategi i Östersjölområdet och ett sammanhängande

gårds- och länsförvärv under större delen av 1400-talet. Enligt de kvarvarande källorna satte de

familjens gemensamma ekonomiska intressen före unionskungens politiska och ekonomiska

ambitioner. Men den nordiska historieskrivningen har tryckt tillbaka Axelssönernas avgörande

roll som en betydande ekonomisk enhet inom Kalmarunionen samtidigt som åsikten om deras

politiska gärningar har formats inom ramen för 1900-talets nationalistiska historiesyn. Frågan är

varför?

Årtalet 1397 och kröningsmötet på det mäktiga Kalmarslottet är synonymt med varandra i den

nordiska historieskrivningen. De är utgångspunkterna som traditionellt markerar början till det

som kallas för ”Kalmarunionens epok”.  Lars-Olof Larsson beskriver det som en inkörsport till

ett skede i Nordens historia som lovade och skänkte framtidshopp om förbättrade internordiska

relationer under en gemensam unionskung.1 Erik Lönnroth beskriver mötet i Kalmar som en

avgörande skeende i den nordiska historien.2 Det slutade med politisk anarki och djupa

nationella motsättningar hos båda danskar och svenskar. Norge förpassades till en lydstat i

periferin under dansk dominans. Gränslandskapen blev ett slagfält. Här skulle kampen om

Östersjön utspela sig efter Kalmarunionens slutgiltiga kollaps.

Synen på Kalmarunionen har skiftat i den svenska, norska och danska historieskrivningen allt

sedan dess definitiva kollaps 1523 när Gustav Eriksson Vasa kröntes till Sveriges kung och riket

tog sina första stapplande steg ur medeltiden. De nordiska historikernas framställning av

perioden mellan 1397 och 1523 har påverkats av tendensiösa historieskrivningar som Olaus

Petris svenska historia, den danska rimkrönikan, Sten Sture den äldres krönika, Karlskrönika och

Peder Svartes berättelser om Gustav Vasa. De var propagandaverk beställda av en särskild

uppdragsgivare med ett särskilt mål i åtanke. Uppdragsgivaren svartmålade sina fiender och

1 Lars-Olof Larsson, Kalmarunionens tid (1997), s. 27.
2 Erik Lönnroth, Sverige och Kalmarunionen 1397-1457 (1934,1969), s.17.
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berättade ur ett eget perspektiv som syftade på att skapa en positiv bild av sig själv och den egna

maktpositionen. Det finns flera diskussioner omkring dessa krönikor och dess innehåll3 Senare

historiker som Grimberg och Odhner använde krönikorna i sitt historieberättande om den

nordiska unionen och nationella hjältar som Engelbrekt Engelbrektsson, Karl Knutsson Bonde,

Sten Sture den äldre och senare Gustav Eriksson Vasa för att spegla en växande svensk

nationalism.4. 1800-talets historiker uppfattade kung Eriks unionsagenda som dansk

nationalistisk strävan. Den moderna forskning anser att begrepp som nation och nationalism

tillhör 1800-talets politiska tänkande.

Vill man förstå de samtida händelserna och människorna, måste Norden och Kalmarunionen

betraktas som olika handels- och politiska intresseområden under en inåt riktad centralmakt,

tillräckligt stark för att skapa politisk sammanhållning. Endast då kunde Norden stå emot sina

motståndare i östersjöområdet. Tyvärr, hotades dessa principer av ättekonstellationernas inre

konflikter efter 1448 och skulle på sikt fälla den nordiska unionen.

Enligt Lars-Olof Larsson har de danska kungarna avspeglades negativt under denna turbulenta

period i Nordens historia. Danskt förtryck i skepnad av en nordisk union och den svenska

nationella frihetskampen blev en populär framställning och fick utbredd spridning i den svenska

historieskrivningen.  Under 1920-talet fick Grimberg ett stort inflytande i facklitteratur och

skolböcker. Den populära romanlitteraturen som lyfte fram Sveriges Nationella hjältar och

fädernesland, hade en betydande påverkan på skolundervisningen. Undervisningssyftet var att

prägla tankarna hos det svenska folket omkring svensk nationalism och Sverige. 5

Den danske historikern Poul Enemark skriver att den självständighetskampen mot unionen

påverkade svenska historikers uppfattning i ett tidigt skede. Uppfattning om drottning Margareta

som person och regent och hennes verkliga motiv och mål i vad som beskrevs som den danska

orienterade unionspolitiken. I Danmark talade man om en stark kungamakt och en enad nordisk

adel vars makt skulle kontrolleras av unionskungen.  En reell politik som skulle skänka Norden

handelsekonomiska och politiska fördelar i Östersjöområdet.6 Liberala strömningar och

allmogens självständighetskamp framhävdes i Sverige och Norge. Unionskrisen som

3
Signums svenska kulturhistoria – Medeltiden. Dick Harrison, Den politiska kulturen (2004), s. 63f, s. 81f. Krönikor som Karls

Krönikan, Sture krönikan och den danska rimkrönikan alla syfte till att påverka historieskrivning.
4 Hain Rebas, s. 117. Beträffande Sten Stures status som ”svenska historisk hjälte av högsta dignitet”, skriver Rebas att Carl
Gustaf Styffe övertog de tendensiösa och likgiltiga anklagelserna samt krönikornas smädelser riktade mot Ivar Axelsson. Rebas
tillägger att Styffes grundsyn till Axelssönerna speglar sig i hans urkundssamlingar. De ger färg och stoff även åt modernare
framställningar; Ivar Axelsson framställs som pirat. Denna syn trädde fram i Sturekrönikan, vers 2778ff, se not 4 i den separata
notapparaten till Rebas avhandling, s.16.
5

Lars-Olof Larsson, (1997), s. 21.
6

Poul Enemark, Fra Kalmarbrev til Stockholms blodbad, den nordiska trestatsunions epoke 1397-1521 (1979), s. 24. Alf
Henriksson, En okändsjäl, på jakt efter det nordiska (1991:25), s. 19. Erik Lönnroth, Tidens flykt (1998), s. 173f och 175
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kuliminerade 1905 bidrog till en stark opinionsbildning i synen på Kalmarunionen. De politiska

händelserna i början av 1900-talet innebar att historieskrivningen kring Kalmarunionen var

negativt och Drottning Margaretas försök att ena Norden under en kung ett misslyckande.7

I sin framställning av perioden jämför Lars-Olof Larsson den danska kontra den svenska

historiesynen beträffande den nordiska unionen.  Han skriver att den tidigaste intensiva debatten

gick över till en mer politiskt orienterad debatt under 1800-talet. Erik Gustaf Geijer formade sina

idéer utifrån den liberala vågen som sköljde över Europa under 1830-talet.8 Han framhävde att

Kalmarunionen var ett resultat av det bedrövliga sönderfallet av det svenska riket. Den svenska

aristokratin flyttade fram sina positioner under 1300 och 1400-talen, på bekostnad av Sveriges

självständiga position i Norden. På 1400-talet skulle Kalmarunionen fungera som ett yttre

ramverk och riksgränserna skulle tonas ner vilken gav gränsadeln nya politiska och ekonomiska

möjligheter under unionskungen. Borgbyggandet på 1300-talet skulle manifestera den yttre

makten i gränslandskaperna. Böndernas reaktion på de egennyttiga aspirationerna som

kännetecknade stormannafraktionen, var uppror. 9

Båda Enemark och Larsson påpekar att dessförinnan beskrevs de unionsvänliga ätterna som

troslöst giriga och förrädare till det egna riket. De kallades för bondeplågare och lönnmördare.

Detta har påverkat den äldre historieskrivningen av nordens gränsadel och deras framträdande

roll under de turbulenta unionsstriderna som ägde rum under andra hälften av 1400-talet.

Erik Lönnroths avhandling om Kalmarunionen skulle ge en ny och mer positiv bild av detta

samarbete. Han beskrev unionen som en gemensam aktion mot det allt starkare Hansaförbundet,

som hade kontrollerat östersjöhandeln under flera sekel. Hain Rebas menar att historikerna

projicerade det sena 1800-talets och det tidigare 1900-talets nationella tänkande på händelserna

som ägde rum under Kalmarunionsepok, för att kunna förklara dess misslyckande.

Axelssönernas omfattande internordiska ekonomi sköts i bakgrunden och deras egennyttiga

”politiska” planer får stå i fokus.10

Skåne, Blekinge och Hallands geografiska positioner som gränslandskap, med sina inhemska

ätter; Finland med sina mäktiga borgar i Nordens periferi och Gotlands strategiskt självständiga

ställning i Östersjön, vars nationella tillhörighet skulle vara några av viktigaste stridsfrågorna,

särskilt under unionskriserna som uppstod i kölvattnet av Kung Eriks avsättning och den

barnslösa kungen Kristoffer av Bayerns plötsliga bortgång 1448.

7
Erik Lönnroth, (1998), s.44ff

8
Sven Lilja, Historia I tiden, (1989), s.25f

9
Lars-Olof Larsson, (1997), s. 21. Strömberg, Det förlorade järnet, (2008), s. 105.

10
Hain Rebas (1976), s. 117
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För att återknyta till den inledande paragrafen i uppsatsen är det lämpligt att citera Lars-Olof

Larssons moderna syn på Kalmarunionen och dess huvudaktörer som är starkt påverkade av

tidsbundenhet. Han skriver:

Tidsbundenhet är ofta lätt att påvisa i efterhand. Samtiden har inte lika
lätt att upptäcka ens de mest flagranta utslagen av sin egen närsynta
bundenhet, särskilt inte om det råkar föreligga en konsensus om hur
det ”måste” ha varit. 11

Även om Axelssönerna har drabbats negativt av historisk tidsbundenhet, är de en viktig del av

den nordiska medeltidshistorien samtidigt som de funnit sin plats i renässanskultur. Ivar

Axelsson och Magdalena Karlsdotters par porträtt på Gavnø slott var troligtvis avbildade i olja i

Visby på 1470-talet och bevisar renässansens inflytande på uppdragsgivaren och konstnären.

Axelssönerna var medvetna att ekonomisk makt erbjöd den egentliga politiska makten. Men

Niccolo Machiavelli skrev i sin hyllning till Lorenzo De’ Medici följande;

…dominions thus acquired … are acquired either by fortune or by
ability. […] hereditary states accustomed to the family of rulers are
most easily kept than new ones…12

Axelssönerna erhöll sina förläningar och pantlän genom en gemensam planerad ekonomisk

agenda och politisk djärvhet. Machiavelli observerade dessa tendenser hos de italienska furstarna

tjugo-sex år efter Ivar Axelsson dog. De tendenser som Machiavelli skrev om i Fursten kan vara

sant för Axelssönerna. De erhållna besittningarna var svårare att försvara och på sikt behålla än

de ärftliga eller privata egendomarna som lade grunden för AxelssonTotts ekonomiska

imperium.

Syfte och Frågeställning

Syftet med denna undersökning är att belysa en ny syn på Axelssönerna Tott och de

bakomliggande orsakerna till deras ekonomiska imperium i 1400-talets Norden.

De frågorna uppsatsen skall försöka besvara är följande,

Hur såg Axelsson Totts godsinnehav ut i Sverige, Österlandet (Finland) och Danmark från ca

1400-1487?

I vilka äktenskapsallianser och politiska överenskommelser ingick Axelssönerna (Tott)?

11
Lars-Olof Larsson, (1997), s. 23.

12
Niccolo Machiavelli, The Prince, (1513, denna version översatt till engelska med kommentarer av Daniel Donno, utgiven

2003)
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Hur påverkades deras ekonomiska nätverk av unionskriser, privata och politiska konflikter och

den politiska utvecklingen inom Kalmarunionen? Vilka parametrar hade största inverkan på

familjens handelsaspirationer, godsinnehav förläningar och pantlän?

Metod

Analysen av Axelssönernas godsackumulation och godsekonomi bygger på det medeltida

arkivmaterialet i C-serien på Svenska Riksarkivet (R A) och Krapperups Arkiv. Informationen

hämtades från samtida jordeböcker, räkenskaper och medeltida brev med direkt eller indirekt

koppling till undersökningen. Genom att grundligt undersöka allt material, är det möjligt att

kartlägga och koppla Axelssönernas godsinnehav till deras ekonomiska aspirationer och

metoderna de använde för att bygga upp ett självständigt handelsimperium i de danska och

svenska gränslandskapen, Gotland och Baltikum.

Beträffande källmaterialets utseende och användning i denna undersökning: Endast en bråkdel av

de bevarade jordeböckerna i de nordiska arkiven är översatte till läsbar text. Läsbarheten av

texterna varierar beroende på författaren och konditionen av pergamentsbladen. Jordeböckerna

registrerade köp av gods, gårdar och kvarnar. I vissa fall får man veta säljarens namn, vem som

arrenderade gården, gårdens huvudproduktion och avgäld. Äldre namnbeteckningar kan göra det

svårt att identifiera socknen, härader och län. Förkortningar förekommer i vissa texter.

Räkenskaperna är kvarvarande dokument av den löpande ekonomin (utgifter och pålagor) på ett

godskomplex, slotts- eller pantlän. En Jämförelse av C9 (Ivars räkenskapsbok) och C8 (Ivar

Axelsson och Magdalenas Karlsdotters jordebok) visar att Knud Fabricius bedömning av C9 är

korrekt. C8 är svårläst och otydlig. Det är främst dessa urkunder man ha till hands i en

ekonomisk undersökning av denna typ. Den kvarvarande medeltida korrespondensen ger till

exempel viktig information om, arvsskifte, jordeköp, försäljning av varor och råvaror, tvister och

klagomål.

Problem och avgränsningar

Den äldre vetenskapliga litteraturen (historiskt, ekonomiskt och geografiskt), de samlingarna av

medeltida brev och avhandlingar/arbeten rörande Axelssönerna, godsekonomi, ätter och

Kalmarunion har gjort denna undersökning möjligt att utföra. Den allmänna nordiska historien

som undersöker den sociala, kulturella, ekonomiska och politiska utvecklingen under medeltiden

bedrar att förklara hur de två rikena Sverige och Danmark har utvecklats politiskt och

ekonomiskt under denna kritiska period i den nordiska historien.
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Avgränsningarna i uppsatsen är beroende av några viktiga parametrar. Även om man skriver

eller talar om nio söner och en dotter efter Axel Pedersen, är det endast några av sönerna som det

är möjligt att undersöka ekonomiskt utifrån arkivmaterialet. Detta avspeglas i de vetenskapliga

undersökningar och artiklar som finns att tillgå i en sådan undersökning som denna. Jag refererar

till arkivmaterial i de tyska och baltiska arkiven i fotnotsapparaten där det framgår vem som har

tagit fram informationen.  Därför koncentreras undersökningen till arkivmaterial kopplat till

Olof, Åke, Laurens, Erik och Ivar Axelsson. De andra Axelssönerna nämns när det är nödvändigt

eller det finns en säker källa som kan kopplas till dem. Detta gäller främst Anders, Filip, Peder,

Ellen och fadern Axel Pedersen. Även andra individer, (Sten Sture, Karl Knutsson Bonde, de

danska unionskungarna, och andra personer), med stark koppling till Axelssönerna i Sverige,

Danmark och Baltikum bidrar till att styrka analysens frågeställning, diskussion och slutsatser.

Det äldre medeltida skriftspråket (gotiska alfabetet) har varit problematiskt för mina ovana ögon,

särskilt de urkunderna som inte transkriberats till läsbar text. Tack vare det omfattande arbetet

som tidigare forskare gjort på de danska, norska och svenska urkunderna och brev har det varit

möjligt att göra en begränsad undersökning i syftet att ta fram nya aspekter beträffande Familjen

Axelsson Totts ekonomiska förutsättningar kontra de politiska möjligheterna i 1400-talets

Norden.

Disposition

Uppsatsens disposition är följande:

Inledningen presenterar den politiska situation som uppstod ur Kalmarunionens tidigaste existens

och dess koppling till Axelssönerna Totts gods och länsackumulation mellan 1420 och 1487.

Bakgrunden är en nödvändig fördjupning i den medeltida samhällsstrukturen och länsväsendet

som kulminerade på 1400-talet.  Den medeltida statsbildningen, samhällsstrukturen, handeln och

kulturen banade vägen för Axelssönerna Tott. Hur såg godsstrukturen och godsackumulationen

ut under 1400-talet?

Kapitel ett granska gränsadelns nyckelroll under Kalmarunionens Epok och dess betydelse den

spelade för gränsfrälsets ekonomiska och politiska utveckling på 1400-talet. Axelssönernas läns-,

gods- och gårdsackumulation granskas i kapitel två med hjälp av samtida källor d.v.s

jordeböcker, räkenskaper, brev, sedan litteratur som behandlar Sveriges äldre geografi, ortnamn,

språk, landskap, härader samt den tidigare sockenbildningen.

Kapitel tre behandlar ätt och arv. Dessa kopplas till en diskussion om äktenskap och de

äktenskapsallianser Axelssönerna ingick i, med några av Nordens mäktigaste ätter och de
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problem rörande kvinnligt och manligt arv samt den medeltida kvinnans prekära ställning kontra

landslagarna och landskapslagarna. Axelssönernas ställning i den nordiska historieskrivningen

och attityden till Kalmarunionen har påverkat historiesynen på denna dynamiska familj in i våra

dagar. De tillhör båda den svenska och danska historien. Samtidigt tillhörde de den gemensamma

nordiska och baltiska historien genom rollen de spelade i det komplicerade händelseförloppet

och hur det kopplas till den äldre och även den nyare historieskrivningen och Axelssönernas

ekonomiska strategi granskas i kapitel fyra. Hur påverkades deras handelsekonomi i Norden och

Baltikum, och hur ändrades deras gods och länsinnehav på grund av den rådande maktkampen

för dansk unionella hegemoni kontra svenska strävanden mot en självständighetsstat?  Hur

påverkades Axelssons ställning som gränsadel under de osäkra och skiftande

ättekonstellationerna som uppstod under den kotvariga Kalmarunionens epok? I detta kapitel

kopplas Ivar Axelssons räkenskap för Gotland till familjens handelsförbindelser och politiska

konflikter med Baltikum och Norden samt Ivar Axelssons och Arvid Trolles koppling till

järnframställning i Sverige och Danmark.

Slutligen, en diskussion och sammanfattning som knyter samman de empiriska aspekterna av

uppsatsen till Axelssönerna och deras samtid. Här tar jag tillfälle att framföra mina egna

slutsatser beträffande deras godsackumulation och handelsstrategi. Ett antal bilagor, i form av

tabeller, kartor och text- exempel, medföljer och kan vara behjälpliga under läsprocessen .

Källmaterial och urval av källor

Arkivmaterial och andra primära källor som används i denna undersökning är följande;

Herr Ivar Axelsson Totts morgongåva brev till fru Magdalena år 1475; Original pergament brev

och transkription. Krapperups arkiv. (egen faksimile).

Org. perg R A 0101; Enligt ett brev daterat 8 juli 1475,utfärder riddaren Ivar Axelsson på Härlöv

ett brev till sin måg Arvid Trolle gällande fru Beata Ivardotters och Fru Magdalena Karlsdotters

arv.

C 8- Jordeboksanteckningar rörande arvet efter Kung Karl Knutsson (1473)/ Ivar Axelssons och

Magdalena Karlsdotters RA

Ivar Axelsson Totts räkenskap för Gotland 1485-1487 – Faksimile och transkribering av Olof

Melefors och Dick Wase (1990)

C 23, Transkribering av Herr Aage Axelssøns (Thott) »jordebok« av Sven Melander (1958)
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C 4, fol.12, 43, RA 0301 – original pergamentsbrev RA 0101, Brev från Cecilia Larsdotter till

drottning Katarina 25 september 1449.

C 4, fol.17 v, 2, RA 0301 – original pergamentsbrev RA 0101, försäljning av jord till drottning

Katarina. Brevets utfärdare är Fru Birgitte Magnusdotter, daterat 17 mars 145? (Årtal går ej att

fastställa).

Original pergamentsbrev.  LStB 1975 (dep. 1974 från Östergötlands museum nr 2329 t.

Brokind), Brev från Kung Karl till Birgitta Magnusdotter angående jordköp, daterat 6 mars 1450.

Dessa källor kan ha båda indirekt och direkt koppling till Axelssönerna beträffande arv, köp av

jord, pant och förläningar. Litteraturen som delvis förklarar och tolka dessa källor har använts

som stöd till den originala dokumentationen. Litteraturen, (transkribering av de

medeltidstexterna och breven), som varit behjälpliga i undersökningen, är arbeten av bland andra

Sven Welander, Olof Melefors, Knud Fabricius och Carl Gustaf Styffe. De tendensiösa

medeltida krönikorna måste behandlas och användas med försiktighet. De belyser det politiska

rävspelet som pågick samt uppdragsgivarens attityd och åsikt samtidigt som krönikorna

återspeglar viktig information och negativitet riktad mot den nordiska gränsadeln, särskilt

Axelssönerna Tott

Det finns ett fåtal avhandlingar och artiklar som enbart behandlar Axelssönerna ekonomi och

politik samt den nordiska litteraturen som skänker olika perspektiv på Kalmarunionen,

unionsstrider och den avgörande roll Axelssönerna och Gotland spelade i Norden under större

delen av1400-talet.

De medeltida urkunderna återges i Carl Gustaf Styffes utgåvor: Bidrag till Skandinaviens

historia ur utländska arkiver I,II & III, Repertorium Diplomaticum regni Danici Medlævalis

utgiven mellan 1894 och 1912; Svenskt Diplomatarium är en ovärderlig informationskälla och

viktig för vetenskapliga undersökningar nu som förr. Det har utförts ett mödosamt arbete

beträffande tolkning av de medeltida urkunderna. P. von Möllers, Bidrag till den halländska

historien och Salmon Krafts, Bidrag till den svenska historien är också viktiga bidrag till vår

förståelse av Kalmarunionen och Axelssönerna Tott. Givetvis finns det ett äldre omfattande

forskningsunderlag i Danmark och Norge, till exempel Kristian Erslev.

Inger Larsson, docent i nordiska språk har varit till stor hjälp med sin undersökning, Svenska

medeltidsbrev – Framväxten av ett offentligt skriftspråk (2003). Den har fungerat som en

inkörsport till det medeltida språket och den medeltida skriv- och språkmentaliteten nödvändigt

om man vill förstå den mångfasetterade medeltida kulturen.
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Forskningsläge och tidigare forskning om Axelssönerna Tott

Idag görs ingen direkt forskning kring familjen Axelsson Tott som ätt eller som individer under

Kalmarunionens Epok. De efterforskas som del av annan forskning men inte varit mål för egen

forskning sedan 1976 i Danmark och 1903 i Sverige. Denna uppsats skallsträva att ändra detta

genom att framhäva deras viktiga roll i 1400-talets nordiska historieskrivning i en undersökning

av de nio Axelssönernas gemensamma ekonomiska förutsättningar kontra den politiska

utvecklingen under andra hälften av Kalmarunionen.

Den tidigaste forskningen om Axelssönerna undersöker deras gränsadliga politiska aspirationer.

Alexandra Skoglund var den första historikern att uppmärksamma de yngre Axelssönerna,

(främst Erik och Ivar, även om hon måste ta hänsyn till de äldre bröderna Olof och Åke), i en

akademisk avhandling, De yngre Axelssönernas förbindelser med Sverige 1441-1487 (1903).

Hon påpekar i förordet till sin avhandling, att på grund av deras roll som förmögen gränsadel och

den politiska djärvheten de utövade, har de naturligtvis förekommit i både svensk och dansk

historieskrivning beträffande Kalmarunionens epok. De har varit en del av större undersökningar

om den politiska situationen som uppstod på 1400-talet. Hon ville låta Axelssönerna Tott träda

fram i ett akademiskt studium och visar hur de påverkade Kalmarunionen genom sina släktband

och politiska allianser i det svenska riket. Skoglund var starkt påverkad av de samtida, historiska

föreställningarna om Sveriges tidigare historia.

Enligt Skoglund är det under en period av politiskt kaos som Axelssönerna skaffade sig, inte

bara en framträdande roll i den nordiska statspolitiken, men även en handelsekonomisk position

som skänkte flera fördelar som gränsadel. Axelssönerna flyttade fram sina positioner i en politisk

och ekonomisk vakuum som uppstod under de kaotiska unionsstriderna som ägde rum efter

1448. Inte olikt den situation under det trettioåriga kriget där Sverige stärkte sin maktpolitiska

ställning i vakuumet som uppstod på grund av den förvirrade situation som följde i kölvattnet av

de religiösa och politiska striderna på den europeiska kontinenten mellan 1618 och 1648.

Ivar Axelssons ekonomi har undersökts grundligt i Knud Fabricius klassiska studium om Ivar

Axelssons räkenskap för Gotland (1905) och artikeln i HT 1904, En nordisk lensmands liv i det

15de århundrede.

I Sven Welanders senare undersökning av Åke Axelssons jordebok (1958), kopplar han en

diskussion av jordeboken till de tidigare analyserna av Skoglund och Fabricius.13 Jordeböcker

och räkenskaper bidrar att belysa historiker om det medeltida ekonomiska tänkande och

13
Detta gäller främst dateringen av Åke Axelssons jordebok.
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utövande. Genom dessa är det möjligt att lära sig mer om den medeltida mentaliteten och

gränsadelns godsackumulation.

Flera kortare artiklar och essäer har publicerats i Estland, Danmark och Sverige i Historiska och

antikvariatsskrifter. Den äldre forskningen som undersöker Axelssönernas politiska makt, ger

dock inga fördjupade kunskaper i Axelsson Totts gods och handelsekonomi. Man måste vända

sig till den moderna forskningen för att kunna fördjupa sig i deras ekonomi och finner ett

samband mellan den gemensamma godsackumulationen och de handelsekonomiska

aspirationerna kontra deras politiska inflytande i Kalmarunionen och östersjöpolitiken under

andra hälften 1400-talet. Denna forskning representeras av främst två experter i Baltikums

historia, Hain Rebas och Jan-Christian Schlüter.

Rebas avhandling från 1976 undersöker handel och infiltration i Baltikumpolitiken och koppling

till Norden mellan 1440-1479. Med en nyckelposition som Gotlands härskare utövade

Axelssönerna en självständig ekonomisk och politisk agenda från staden Visborg mellan 1449

och 1487. Rebas avgränsar sin avhandling till 1479. Han anser att Axelssönerna då nådde zenit

beträffande deras politiska och ekonomiska ställning i Norden. Han har ägnat stort utrymme i

sina arbeten till just Axelssönerna utifrån deras koppling till baltikumpolitiken. Hanseaterna och

den livländska ordensstaten tvingades konkurrera med nya aktörer som sökte handel och

kontakter i Östersjön, till exempel holländarna, engelsmännen och skottarna.

Moskvafurstens växande maktposition i det ryska området kan kopplas till Axelssönernas

ekonomiska aspirationer och intressen på den ryska marknaden över Neva och Reval. Rebas har

utöver sin avhandling även skrivit flera mindre artiklar om Axelssönerna och deras intresse för

den baltiska och ryska handeln. Han belyser just hur viktiga Axelssönerna var för de nordiska

kungarna och för utvecklande av handeln i ett område som annars var svårt att genomtränga. Att

skaffa sig ekonomiska fördelar kopplade till den baltiska handelsmarknaden intresserade

Axelssönerna tidigt under 1400-talet. Rebas artikel, Axelssönerna och det gamla Livland, är av

särskilt intresse om man vill undersöka drivkraften bakom deras handelsaspirationer kontra den

politiska utvecklingen efter 1444 i detta område.

Jan-Christian Schlüter har undersökt Gotlands förbindelse med Baltikum genom studier av Ivar

Axelssons och Sören Norbys räkenskaper för Gotland mellan 1485-87 och 1523-24. Han har

även undersökt Gotland som nyckeln till östersjöhandeln. De två undersökningar som är av

särskilt intresse i denna uppsats är ”en este aff Ösel” in Visby (2008) och Gotland som Nordens

nyckel – Axelsönerna Totts politik inom Kalmarunion, åren 1448-1471 (2007). Han undersöker
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båda politiska och ekonomiska parametrar beträffande Axelssönernas roll i östersjöpolitiken och

handeln under krisåren inom Kalmarunionen.

Schlüter anser att det finns flera områden inom den medeltida historien att utforska med Ivar

Axelssons unika räkenskap som underlag – Räkenskapen blir ett fönster som står på glänt och

skänker forskning flera nya perspektiv på sociala, politiska och ekonomiska förhållanden under

slutet1400-talet.

Ing-Marie Munktells avhandling (1982) om utvecklingen av Gods, godsägare och landbor 1450-

1520 är intressant för denna undersökning eftersom hon studerar den gränsadliga familjen

Trolles godsackumulation. Ätten Trolle utvecklade starka band, (genom Arvid Trolles äktenskap

med Beata Ivarsdotter Tott), till de yngre Axelssönerna. Munktell exemplifierar Ivar Axelsson

och Fru Magdalena Karlsdotters jordköp och godsackumulation i sin undersökning av den

medeltida godskulturen.

Hain Rebas och Ing-Marie Munktell har även undersökt och använt i sina studier, den danska

historikern, Flemming Glattar Sørensens avhandling från 1975, Axelssønernes økonomi och

handel 1420 til 1487. Han undersöker Axelssönernas handelsstrategi.

En senare undersökning av herr Ivars räkenskap, med faksimil och transkriberingstext, delvis

baserade på Fabricius tidigare arbete, utfört av Evert Melefors och Dick Wase (1990) skänker oss

kunskaper om den medeltida ekonomi, sociala kontakter och språk. Evert Melefors och Dick Wase

hade gjort enskilda undersökningar beträffande Ivar Axelssons räkenskap. Den gemensamma

undersökning och boken som publicerades 1991, resulterade från ett långt samarbete över en

period av ca tio år. Intressant för denna räkenskap är att Melefors och Wase konstaterar att språket

är danska påverkat av gotländska och av forskningsintresse för både historiker och språkvetare.

Fabricius ansåg själv att herr Ivars räkenskap var lätt att tyda. Melefors instämmer med Fabricius

beträffande textens läsbarhet. Andra samtida forskare ansåg att texterna var otydliga och delvis

oläsbara. Gustaf Lindström, expert på Gotlands medeltid ansåg att räkenskapsboken ”en var slags

kladd öfver Ivar Axelssons inkomster och utgifter.” Wilhelm Molérs skrev i sin gotländska

bibliografi att handskriften var ”ett slarfigt blandspråk.” 14

14 Evert Melefors & Dick Wase, Ivar Axelssons Totts räkenskapsbok för Gotland 1485-1487; Acta Eruditorium Gotlandica -
Actum VII/MCMLXXXXI, (1991), s. 11f.  Melefors har med hjälp av danska språkexperter konstaterat att skriften är dansk med
inslag gotländska. Den speglar ursprungsmiljön för denna unika medeltida källa.
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Bakgrund

På medeltiden låg nyckeln till rikedomar i jordägande. Jord var det enda investeringsobjektet

man kunde satsa på för ekonomisk vinst och bättre avkastning per godskomplex. Ju större

jordägande, desto mer inflytande kunde en storman tillskansa sig ekonomiskt men även politiskt.

Jordägande var mer än just privata gods, borgar och gårdar, det gällde även det tillfälliga

jordägandet eller utnyttjande av kronogods, slott och gårdar och härader, så kallade slottslän,

pantlän, tjänstelän och de adliga privilegierna som medföljde dem.15

Godsägarna frälstes ifrån skatter enligt Alsnö stadgan från 1280 och den danske kungens

handfästning mot att adeln blev försvarspliktiga jämte kungen och riket. De behövde ställa upp

med en krigsrustad häst och riddare. Förutom att åtnjuta skattebefrielse, hade godsägarna

särskilda juridiska och militära rättigheter. Vissa stormän höll sig med mer eller mindre privata

arméer och utgjorde därmed ett definitivt hot mot kungamakten och unionens politiska och

ekonomiska stabilitet.16

Länsväsendet var kronans sätt att tillgodoräkna sig de fiskala medlen i reda penningar och

naturapersedlar som till exempel järn, kol, smör, humle och oxar.17 Parallella system utvecklades

i de tre nordiska rikena. Ett mera strukturerat ståndssamhälle i Sverige började ta form i slutet av

1200-talet. Kung Magnus Eriksson tog vissa ekonomiska åtgärder för att skydda kronans fiskala

medel till den kungliga fataburen (kungens kassa). Samtidigt som han erbjöd det jordägande

frälset skattebefrielse och andra privilegier. För att motverka uppköp av jord som tillhörde

kronan, infördes ett förbud mot frälseköp av skattejord och en omfattande omorganisation av

landets förvaltning. Sverige delades i olika administrativa områden, så kallade slottslän. De

gamla kungsgårdarna skulle fungera som kärnan och var en central del av de nya slottslänen.

Kungens ständiga saknad av och kroniskt behov av pengar innebar att dessa slottslän föll under

kontroll av de ledande jordägande ätterna i Sverige. En parallell utveckling skedde i Danmark.

Under unionstiden skulle gränsadeln, däribland ätterna Tott, Trolle och Gyllenstierna, tillskansa

sig flera viktiga inkomstinbringande och strategiska slottslän och härader i Sverige och Danmark

som sedan omvandlades till ärvliga pantlän som tilldelas på livstid. Detta skulle Sten Sture den

15 Ing-Marie Munktell, Gods, godsägare och landbor 1450-1520 (1982), s.5f. Se även Dick Harrison, Sveriges historia –
medeltiden (2002), s151-154, se även Sten Skansjö, Söderslätt genom 600 år – Bebyggelse och odling under äldre historisk tid
(1983), s. 163. Sven Ulric Palme, Sten Sture den äldre (1950), s. 23, Alexandra Skoglund, De yngre Axelssönernas för
förbindelserna med Sverige 1447-1487 (1903), s. 10; se not 2. Hon skriver; Stormännens makt hvilade på deras gods och
förläningar, och af särskild vigt för dem var, att dessa lågo på ett sammanhängande område… se även Gösta Johannesson, Skånes
Historia (1977), s. 113.
16

Leon Jespersen, Stand, status og standsfunktion ur Glimmingehus 500år (1999), s. 41. Se även Signums svenska kulturhistoria,
Dick Harisson: Den Politiska kulturen s.23-85, (2004), s. 48.
17

Ing-Marie Munktell (1982), s. 5. Se även Evert Melefors och Dick Wase, Ivar AxelssonTotts Räkenskapsbok för Gotland 1485-
85 (1991), s.13f.
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äldre begränsa för att skydda sin position mot den mäktiga gränsadeln och de unionsvänliga

ätterna i Sverige, något som skapade spänning både utrikes och inrikes, men även mellan

stormannafraktionerna inom Kalmarunionen. Konflikter av detta slag berodde på gränsadelns

strävan att tillskansa sig viktiga län och härader i båda Sverige och Danmark för att omvandla

dessa till arvegods och kopplar de till lukrativa jordköp i gränslandskapen. 18

Under medeltiden utvecklades ett system av så kallade slottslän. Antal slottslän kunde variera

över ett längre tidsperspektiv beroende på kungens beslut vid förläningstillfället. Dessa var

kungens möjlighet att försvara och beskydda sin makt mot ett växande antal härsklystna och

äregiriga stormän.19 Vissa ätter bemärkte sig mer än andra och representerades av en särskilt

framträdande ättsmedlem med ekonomiskt och politiskt inflytande eller som fått särskilt

förtroende genom diverse medlingsuppdrag när konflikt uppstod mellan stridande falanger,

särskilt under Kalmarunionen. 20 Denne först och främst, företrädde ättens intressen gentemot

kungamaktens strävanden. Ett sätt för kungen att lösa problemet var att köpa adelns stöd och

lojalitet.

Mot löften om lojalitet, fick stormännen slottslän och härader. Länsherren drog ekonomiska

fördelar av sitt länsinnehav. Dessa län var tänkta som militära stödjepunkter och kungens

möjlighet för indrivning av fiskala medel till kronan. Under Kalmarunionen blev slottslänen ett

direkt hot mot kungens ställning och statsfinansiering. Förhållanden beträffande

förläningsupplåtelserna skärptes mot slutet av medeltiden för att motverka och förhindra obalans

i kronans skatteuppbörd och leder till ökad kontroll över godsägarnas finanser och makt genom

sina förläningar. 21

Länsmannen var i äldre tid en statlig tjänsteman från det högre frälset. Han utnämnde sina

fogdar, vars primära uppgift var indrivning av skatter. Länsherren hade specifika polisiära och

administrativa uppgifter som bestämdes i stadgan och som reglerade tjänstelänet och

länsmannens skyldigheter gentemot kungen.22 Lars Olof Larsson skriver att i början av

unionstiden lades mindre vikt på länsherrarnas nationaliteter. Det primära kravet var att

18
Curt Wallin, Jens Holgersen Ulfstand och Glimmingehus, (1979), s. 35-39.

19
Dick Harrison (2004), s. 56;Peter Reinholdsson, Uppror eller resningar? Samhällsorganisation och konflikt i senmedeltidens

Sverige (1998), s. 162. Reinholdsson skriver att det inte var bara kungar och riksföreståndare som delade ut slottslän under
senmedeltiden.  Även mäktiga adelsmän delade ut slottslän som förläningar. Ett exempel han nämn är Erik Axelssons förläningar
av Tavastehus slottslän till Knut Posse i slutet av 1470-talet. Erik Axelsson tog emot denna förläning från kronan. Därför kunde
inte denna förläning ses med säkerhet som en belöning. Se även P. Sjögren, Ätten Posses historia intill 1500 (1950), s.170-72.
20

Yrwing Gotlands Medeltid, (Visby, 1978), s. 60; Skoglunds (1903), s. 96f.
21

Ing-Marie Munktell (1982), s. 6f.
22

Mattias Cederholm, De värjde sin rätt. Senmedeltida bondemotstånd I Skåne och Småland (2007), s. 41. För en diskussion
omkring de särskilda förhållandena beträffande ärvligheten av platser i de gotländska tingen se, Jens Lerblom, Prowste, domere
oc all almughe: lokala eliter i ett senmedeltida bondesamhälle, s.159-198, ur Renässansens eliter – maktmänniskor i Italien och
Norden, redaktörer Eva Österberg och Gunnar Dahl (2000).
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länsherren var pålitlig och visade absolut lojalitet till unionskungen/drottningen snarare än till

länets bönder, kyrkan eller egen släkt.23 Ett särskilt krav var att de inte stödde den svenska

rådsaristokratin i konflikter med unionsmonarken. Länsmannen fick behålla alla intäkter som

länet genererade förutom intäkter som till exempel extraordinära skatter och vrakgods mot att

han utförde reparationer, förbättringar och försvar av länsslottet. Han besatte sitt län ”med all

kunglig ränta och rättighet. Han som tilldelades ett avgiftslän innehade sitt län mot en avgift som

fastställdes i förläningsbrevet. De intäkterna från länet var också noggrant reglerade. Ett

fataburslän administrerades av en länsman och tullare som redovisade till den kungliga fataburen

genom en riksomfattande hushållsräkenskap. 24

Gotland och Visby med Visborgsslott avvek som slotts- och pantlän. Öns nyckel position i

Östersjön och dess särskilda ställning som en av Axelssönernas strategiska pantlän mellan 1449

och 1487 kunde ön betraktas som självständig stat inom Kalmarunionen. De invecklade

förhållandena beträffande Gotland och dess koppling till Axelssönerna diskuteras kapitel 2.

Jord och jordägande har diskuterats.  Men hur förhöll sig jordköp och godsackumulation på

medeltiden och i synnerhet under unionstiden till jordägandet? Jord hade ett högt symboliskt

värde och representerade främst ekonomisk makt. De högfrälse ätternas ekonomiska ägande på

1400-talet speglade sig i den politiska agendan under Kalmarunionens kaotiska period efter

Kristoffer av Bayern död, och gav upphov till en maktkamp mellan skiftande allianser inom de

mäktiga frälsefamiljerna. Gods och godsackumulation blev ett viktigt mål för den mäktiga,

förmögna och inflytelserika nordiska gränsadeln som skaffade sig ekonomiska och därmed

politiska intressen i de tre nordiska rikena.

Tillfällen uppstod när kronan och kyrkan kom i ekonomiska svårigheter och saknade finansiering

för krig eller lösensummor. Ett slottslän kunde genom särskilda villkor omvandlas till ett pantlän

för att finansiera kyrkobyggande eller krig. Kapitalstarka adelsmän lånade ut pengar och fick

viktiga slottslän i pant med särskilda fördelaktiga villkor. Dessa gick oftast i arv och skänkte

länsherren stor makt och möjligheter. Tjänstelän ansågs vara mycket fördelaktiga för den som

innehade dem. Dessa län var avgiftsfria och redovisning av produktionen saknades. Den enda

villkoren på tjänstelänsherren var att han måste göra kvalificerad krigstjänstgöring.25

Godsinnehav och godsackumulation var inte någon tillfällighet under 1400-talet. Genom ”kloka”

äktenskap, arv och strategiskt uppköp av godskomplex och strögods vid vattendrag och viktiga

23
Lars-Olof Larsson (1997), s. 156-57.

24
Curt Wallin, s. 35-37, se även Glimmingehus 500 år, Sten Skansjö, (1999), s.32f och Munktell (1982), s.5 för svenska

förhållanden kring slottslän och pantlän o.s.v. NE, band 11, (2009), s. 185; Lars-Olof Larsson (1997), s. 154-57.
25

Ing-Marie Munktell (1982), s. 5, se även Curt Wallin, (1979), s. 35.
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vägar i gränslandskapen26, kunde högfrälset och i synnerhet några få familjer ur gränsfrälset

ackumulerade enorma rikedomar. Dessa rikedomar finansierade andra transaktioner som

införskaffande av varor för vidare försäljning eller privatbruk, finansiering av borgbyggandet,

särskilt efter 1440 och innehav av pantlän och även slottslän. Dessa extra inkomster hade stor

betydelse för innehavarna av dessa län. De kunde tillskansa sig politisk makt kontra kungens

maktbefogenheter, politiska uppdrag och kungliga privilegier

De jordrättsliga förhållandena förändrades i Danmark och Sverige och innebar att de danska

adelsfamiljerna blev försvarspliktiga gentemot riket och kungen i utbyter mot skattebefriade

jordegendomar. En svensk bonde som normalt drabbades av ståendeskatter kunde bli frälseman

genom att ställa upp på rusttjänstgöring. Därför vände sig adelsmännen till möjligheten att köpa

skattejord. Båda bonden och adelsmannen tjänade på systemet. Det som skulle ha gått till

kronan, gick istället till den som förfogade över marken. Det blev lönsamt att köpa skattejord.

Under senare delen av medeltiden hade frälsejordens andel blivit större än de andra jordägande

grupperna i samhället. Unikt för Sverige var att kronan redan på 1300-talet försökte begränsa

försäljning av skattejord till frälset. Ett feodalt system grundat på en politisk-statsrättslig bas,

som utvecklade i det övriga Europa, fick aldrig någon egentliga fotfäste i Sverige.27

Kanske är denna grundläggande skillnad mellan danska och svenska jordförhållanden, och

konsekvenserna av den under Kalmarunionen, att synen på privatjord och pantlän som orsakade

konflikt mellan Axelssönerna och unionskungen Kristian I och senare riksföreståndaren Sten

Stures indragning av gods och ärftliga pantlän. ChristerWinberg talar om ett allodialt system i

Sverige och påpekar att,

[…] jorden i förhållande till staten var »privategendom» . Något stabilt
förläningssystem med ärftliga län, vars innehavare var bärare av statliga
funktioner, utvecklades aldrig under medeltiden. 28

Innan man kan diskustera Axelssönernas äktenskaps och arvsstrategi, måste några begrepp

definieras, dels för att underlätta läsningen och öka förståelsen, dels för att kunna förstå det

samtida system av äktenskap och arv ur ett medeltidsperspektiv.

Christer Winberg diskuterar historikern Åke Holmbäcks studie av arvslagarnas utveckling under

forntid och medeltid. Holmbäck är, anser Winberg, den enda historikern som på ett utförligt sätt

diskuterat vad ”ätt” vara för något. Holmbäck kom till slutsatsen att det fanns tre tydliga stadier i

ättens utveckling:

26
Olle Larsson, Lars-Olof Larsson & Lennart Johansson, Smålands historia (2009), s. 69f.

27
Christer Winberg, (1985), s. 4.

28
Christer Winberg, (1985), s. 4.
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Första stadiet - släktskap räknades genom båda mannen och kvinnan. Individer av motsatta könet

fördes in i ätten genom äktenskap, d.v.s ätten unilineär. Det var inte frågan om blodsband utan

alla ättemedlemmar ägde samma hemvist.

Andra stadiet - jorden blev en rikedom. Konceptet ”jord” som en tillgång utvecklat ur

förhållandet att en person inte bytte ätt. Den höll kontakt med sin gamla ätt och utvecklade nya

kontakter med den nya ätten genom äktenskap. Man kunde söka skydd hos sin gamla ätt och jord

och annan egendom stannade inom samma ätt.

Tredje stadiet – På grund av den ökade folktätheten började utflyttade personer från olika ätter

att odla ny jord i närheten av varandra. På sikt skulle ätterna blandas geografiskt. Detta innebar

att blodshämnden måste inskränkas för att samhällets fortbestånd skulle fortsätta. Det var så

accepterat att släktskap beräknades genom män och kvinnor för att kunna stärka blodsbanden.

Holmbäck menar att det tredje stadiet försvagade ätternas makt.29

Det tredje stadiet gällde i Sverige (och även i Danmark30) under medeltiden menar Holmbäck .31

Landskapslagarnas utveckling visar tydligt att släktskap räknades genom mankönet. Jord kunde,

å andra sida, förvärvas och ärvas av kvinnor för att försäkra att egendom skulle stanna inom

ätten. Alf Åberg förklarade att ”Om ingen man i ätten ville köpa gården, hade en kvinna i ätten

förköpsrätt framför andra.” 32

Arvsrätten i Norden skilde sig från arvsrätten på kontinenten. Arvsrätt i flera led som innebar att

arvet tillföll den närmast manliga arvingen. Kvinnan fick endast ärva lösöre.33 I Norden hade

sönerna företräde till faderns egendom enligt de principerna som gällde. Men det fanns

möjligheter för en dotter att få ärva. Dessutom, genom så kallat ”bakarv” kunde en änka ärva

egendom efter sin avlidne make om barnen som tidigare ärvt var döda. Det gällde även arvsrätt

29
Christer Winberg, (1985), s. 12.

30
Charlotte Christensen-Nugues, ”Äktenskap och familj” - Medeltiden (Signums svenska kulturhistoria, 2004), s. 297f. Hon

skriver om arvsrätt att det gradualsystemet, den äldste sonen ärvde egendom efter faderns död. En dotter fick ärva om det
saknades manliga arvingar. Det fick genomslag tack vare kyrkans inflytande över samhället. Under Högmedeltiden skulle den
ersättas av ett parentelsystem. Arvet delades upp i lotter. Alla barn fick delar av föräldrarnas arv. En dotter fick en halvarvslott,
d.v.s. en halvbrorslott. Hon fortsätter att lagliga fixerade kvoter kom sent till Norden. Danmark som ligger närmast Europa
införde arvskvoter under 1100-talet. Systemet nämns i en text kallad ”Arvebog og Orbodemål”. Texten är skrivet mellan 1154-
57. Texten skrevs in i landskapslagar från slutet av 1100-talet. Island och Norge antog denna princip 1270. De flesta
landskapslagarna i Sverige had infört arvskvoter någon gång under 1300-talet. Anmärkningsvärt sent jämfört med övriga
Skandinavien.  Hela landet antog fixerade kvoter i Magnus Erikssons landslag, som blev rikstäckande och gällde samtliga av
svenska landskapen efter 1350. Intressant är vad som skrevs i Erikskrönikan gällande kvinnors rätt till arv.  Birger Jarl
introducerade 1260 sin syn på kvinnoarvsrätten i samband med sonens giftermål med en dansk prinsessa. Han kanske tog intryck
från den äldre texten gällande kvotering av arvslotter i de danska landskapslagarna. Nugues tillägger att det inte finns något i de
samtida texterna som egentligen stöder denna uppfattning.
31

Christer Winberg (1985), s. 17, Holmbäck finner stöd för detta i Beauchets undersökning (se not 25), Histoire de la propriété
foncière en Suede (1904), s.107f.
32

Christer Winberg (1985), s. 13, Alf Åberg, Vår svenska historia, Stockholm (1978), s.91f.
33

Charlotte Christensen-Nugues (2004), s. 297.
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av spädbarn som dog tidigt.34 Hon blev ägare till sin makes arvejord. När hon dog tillföll

arvejorden hennes arvingar. En dotter som ärvde efter sina föräldrar sällan förvaltade sitt eget

arv.

I Norden förvaltade mannen sin hustrus egendom. Endast ogifta kvinnor och änkor förvaltade

sina egendomar.35 Charlotte Christensen-Nugues påpekar att det oftast var genom änkeståndet en

kvinna blev självständig ekonomiskt och myndig förvaltare av sitt arv.  De flesta änkorna valde

att sälja hellre än köpa jord. Enligt kvarvarande källmaterial rör det sig om ekonomiska

svårigheter som motiverade till jordförsäljning. 36

Motivet för att ingå äktenskap har förändrats under sekel av sociala och kulturella förändringar.

Under medeltiden var själva giftermålet del av en komplicerad process. Det blivande brudparet

gick gradvis över från ogifta till de giftas stånd. För det nordiska frälset var val av lämplig

äktenskapspartner mycket viktigt socialt, ekonomiskt och politiskt. En giftoman föreslog ett

lämpligt val av make eller maka. Landskapslagarna dikterade vem som kunde utses till

giftoman.37 I äktenskapet mellan Ivar Axelsson Tott och Magdalena Karlsdotter 1466 agerade

Gustav Karlsson som giftomannen. 38

Fästningsstämman kunde endast äga rum om ett frieri godskänts av friaren och giftomannen.

Under fästningsstämman drogs ett avtal upp som angav i detalj kvinnans hemgift och villkoren

för hemgiften. Ett datum utsågs för bröllopet vilket skedde vanligtvis i mannens hus. Släkt och

anförvanter från båda familjer skulle närvara vid bröllopet. Intressant är att själva

giftermålsakten ägde rum i kvinnans hem. Här överlämnades bruden till sin nya make. Hennes

uttalade rättigheter, skyldigheter samt hennes position som gift kvinna i det nya hushållet angavs

34
Peter von Möller (1874), s.104 och not 17, s.376; Som exempel på hur ett spädbarns död påverka kvinnans arvsrätt, nämner

von Möller en rättegång (1425) där Axel Pedersen (Tott) anklagade sin svägerska Fru Krisitin Krognos, änka efter Erik Pedersen
Tott av Näs (Trollenäs), att försöka komma i ostörd besittning av boet. Hon påstod att hon hade fött ett barn som senare dött efter
ett nöddop. Barnet skulle ha begravts därefter. Han misstänkte att något inte stod rätt till och för att skydda de riktiga arvingar,
grävde han upp barnet. Han fann en säck fyllt med sand. Domaren dömde Fru Kristina till döden och hennes medbrottsling fru
Margareta lämnades till herr Axels nåd. Detta innebar, ”att han var hennes lif mäktig att låta henne lefva eller aflivas.” Den
mäktiga ätten Krognos lyckades att förhandla fram en förlikning som ägde rum på svartbrödraklostret
35

Svenskt diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven. Original perg. RA 0101 odaterat/ ppr, odaterat, nr 119
(VHAA:s dep: Muncktell nr 23=nr 37 i Krapperupsamlingen), RA 0102. Brevet tros vara skrivit mellan 1480-1490 ; från
Riddaren Hans Åkesson (Tott) till välborna Magdalena Karlsdotter, änka efter Ivar Axelsson (Tott). Herr Hans begär order om
vart pengarna från smörförsäljning i Lubeck skall skickas. Han informerar Fru Magdalena att pengarna finns i Lubeck hos sin
”värd”. Han även frågar var hon ville ha landgillet det året. Om brevet är författat efter 1487 och före 1492 kan det vara klart
bevis på att i änkeståndet Fru Magdalena tog kontroll över den omfattande arv efter sin make och sina föräldrar. Vid tillfället
hade herr Ivars dotter Beata avlidit (1487). Fru Magdalenas föräldrar var döda och hon var den enda överlevande barn till dessa.
Kommentar till brevet: Del av vattenmärke bevarad. Hans Åkesson död 1492. Magdalena Karlsdotter gift 1466 med Ivar
Axelsson (död 1487). Jfr beträffande dateringen av brevet en svit brev till Magdalena Karlsdotter i Krapperupsamlingen.
36 Charlotte Christensen-Nugues (2004), s. 299f
37

Charlotte Christensen-Nugues, (2004), s. 300; en kvinna kunde under vissa förutsättningar vara en giftoman, närmast efter far
och bror, se Hälsningelagen, Upplandslagen, Dalalagen och Västmannalagen (Ärvdebalkan).
38

Alexandra Skoglund, (1903), s. 109 se not 1
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formellt inför båda familjer.39 Hon hade rätt till en tredjedel av boet (en treding – den delen av

mannens egendom han hade före giftermålet och del av det gemensamma boet ), dock inte guld

och hemmahjon. Hon övertog ansvaret för hushållet med ”lås och nycklar”.40

Gåvosystemet på medeltiden var mycket komplicerat och ledde till motsättningar mellan

familjer. Vängåvan var en gåva från friaren till giftomannen. Dåvarande traditioner dikterade att

denna överlämnades av friaren när fästningen ägt rum. Sed och bruk krävde att familjerna bytte

gåvor, brudgåva, morgongåva och hemgift. Dessa var noggrant reglerade och hur de såg ut var

beroende av familjernas status, vilka fördelar, ekonomiska så väl som politiska, de skulle få ut ur

alliansen mellan de två familjer och vad som skulle gälla om äktenskapet behövde annulleras.41

Mannen gav sin blivande hustru en morgongåva oftast i jord eller motsvarande i pengar.

Morgongåvan överlämnades efter bröllopsnatten med vetskap om att äktenskapet var giltigt efter

”sängledningen”. Den var av stor betydelse under medeltiden. Christensen-Nugues belyser

konflikten mellan adeln och kyrkan gällande jordgåvor.  Det svenska frälset klagade över de

omfattande jorddonationerna till kyrkan. Enligt det omfattande arkivmaterialet var kyrkan en

mäktig jordägare att räkna med på grund av de stora jorddonationerna. Kyrkan besvarade dessa

anklagelser genom att påpeka det faktum att morgongåvorna blivit överdrivit stora och blev en

ekonomisk belastning för den nya makens familj. 42

Morgongåvan och hemgiften var kvinnans enskilda egendom men förvaltades av maken.43 Han

fick inte använda hustruns egendom som han ville. Mannen fick inte betala skulder med sin

hustrus enskilda egendom. Han skulle enbart förvalta dem. Barnen ärvde sin mors egendom

39
Charlotte Christensen-Nugues, (2004), s. 301, not 17, s. 515

40
Charlotte Christensen-Nugues, (2004), s. 301. I porträtt som blev allt mer populära under senmedeltiden avbildades kvinnan

med en nyckelknipa som symboliserade hennes roll som huvudansvarig för makarnas gemensamma hushåll.
41

Michel Nordberg, Den dynamiska medeltiden (1995), s. 173; Nordberg skriver att kyrkan fick kontroll över äktenskap, som
varit individens (och de berörde familjernas)en sak. När och hur kyrkan fick kontroll varierade, dels beroende på landets
geografiska position, dels hur bredvilligt befolkningen accepterade kyrkans reglering av äktenskap. Nordberg anser att detta
skedde under 1100-talet i Västeuropa. Regleringen innebar att den tidigare praxisen att ett barnslöst äktenskap kunde lösas upp
under ordnade och tysta omständigheter ändrades. Mannen fick inte längre söka om skilsmässa för att ta en ny och fertil maka.
Alltså man kunde räkna med att ofruktbarhet var en giltig grund för skilsmässa men han påpekar att de mäktiga och rika
familjerna var i princip det enda hindrat beträffande en skilsmässa grundat på ofruktbarhet. Kvinnans familj kunde ha stora
invändningar till en eventuell upplösning av äktenskapet, eftersom hon blivit ifrågasatt och skymfat av makens familj och ett
offentligt föremål för undersökning i en andlig domstol. Hon utpekades som oduglig, okvinnlig och utan möjlighet att uppfylla
hennes äktenskapliga roll – att föda friska manliga arvingar. Det blev allt svårare att få upplösa barnslösa äktenskap. [Barnslöst
kunde även vara flera missfall och dött födda barn, endast döttrar eller makarna dog utan arvingar - min kommentar].
42

Charlotte Christensen-Nugues, s. 303; I Sverige fastställdes storleken på morgongåvan i landslagarna . En summa pengar i
svenska silver: en bonde skulle ge tre svensk mark och en riddare motsvarande fyrtio svensk mark. Enligt de medeltida källorna
kunde morgongåvorna vara långt större. Man kan anta att hemgiften också blev mera omfattande och en belastning på familjens
ekonomi. Flera flickor tog på sig doket motvilligt på grund av det betungade systemet av gåvor och motgåvor. Se närmare på
Louise Berglund, Abbedissorna i Vadstena – en dynamisk elithistoria – ett bidrag till Renässansens eliter – maktmänniskor i
Italien och Norden, redaktionen Eva Östberg och Gunnar Dahl (2000), s. 86-126. Se även Mary Laven, Nunnorna i Venedig – om
klosterliv och trotsade löften (2002).
43

Olle Larsson, (2009), s.79. Efter Arvid Trolle ingick äktenskap med Beata Ivarsdotter (Tott), fick Arvid kontroll av och
förfogade över 475 gårdar i Danmark, främst i Blekinge och NÖ Skåne. Dessa gårdar var del av Ivar Axelsson egendom. De låg i
anknytning till ätten Trolles egna gårdar i Småland.
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enligt villkoren för hemgiften och morgongåvan. Om paret dog barnslöst, gick hemgiften till

kvinnans släkt och morgongåvan åter till mannens släkt. 44

Kapitel 1: Gränsadeln under Kalmarunion

1.1 Gränsadelns uppgång på 1400-talet

I gränslandskapen mellan Sverige och Danmark fanns en särskild grupp av adelsfamiljer. De har

blivit kända som gränsfrälset i den nordiska historieskrivningen.45 Dessa områden bestod av

bördig odlingsmark, betesmark och täta skogar i gränstrakterna. De sammanhängande

godskomplexen gav stor avkastning, vilket ökade gränsadelns rikedomar i reda pengar och ett

överskott av produktionen till exporthandel . Även om avkastningen var god, kunde de

uppenbara riskerna i krigstid kunde orsaka enorma kostnaderna för gränsadeln. En treriksunion

var därför fördelaktig för denna grupp jordägare.

En union mellan Danmark, Sverige och Norge skulle betyda färre konflikter och krig. De

teoretiska fördelarna av ett internordisktsamarbete skulle vara svåra att genomföra i verkligheten.

Gränsadeln fick möjlighet att sprida sina ekonomiska intressen genom köp av egendom d. v. s

jordegendom utanför de egna traditionella sätesgårdsområdena och gränsöverskridande

förbindelser med andra ätter i de tre nordiska rikena, och ökade därmed familjens inflytande över

unionens politiska inriktning. Dick Harrison beskriver gränsfrälsets situation i dessa så kallade

riskområden på följande sätt;

För gränsfrälset innebar Kalmarunionens tid stora möjligheter till
expansion (i fredstid) och enorma risker (i krigstid)… de… stormännen
inte sällan agerande på ett sätt… som avvek från den svenska
riksledningens linje.46

Utmärkande för gränsfrälset var deras brist på solidaritet beträffande unionskungarna och de

svenska riksföreståndarna. Den bristande sammanhållningen ledde till flera bondeuppror och

bondefreder, där allmogens missnöje mot förtryckande skatter och extra pålagor blev ett vapen

att sätta in mot kungen eller riksföreståndaren för att vinna mark och inflytande i rikets styre,

men samtidigt bevakning av de egna särintressena i upprätthållandet av den nordiska unionen.

Konflikt med gränsadeln skulle leda till splittring och motsättningar bland högfrälset i Danmark

och Sverige. Gränsadeln strävade att upprätthålla fri handel och gemensam förföljelse av så

kallade fredslösa personer. De allierade sig efter den rådande politiska situationen och allianser

vara kortvariga, osäkra och oftast tillfälliga i sin natur.

44
Charlotte Christensen-Nugues, (2004), s. 303.

45
Gränsfrälset eller gränsadeln var en grupp ätter som opererade på båda sidor av den danska och svenska gränsen.  Deras

storhetstid skulle sammanträffa med Kalmarunionen 1397-1523.
46 Dick Harrison, (2002), s. 283
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Norbert Elias skrev att,

Den som en gång av rikets härskare hade anförtrotts maktfunktioner och

därmed faktiskt förfogade över sitt område som makthavare var knappast

längre beroende av härskaren för att kunna försörja och skydda sig och de sina;

detta läge rådde åtminstone så länge ingen starkare fiende hotade från när och

fjärran. Därför var den lokale makthavaren, respektive hans efterkommande,

angelägen om att[…] så snart rikets överhuvud visade minsta tecken till

svaghet, tydligt visa sin härskarrätt och sin makt i det område som han mottagit

i förläning och demonstrera att han var oavhängig av en centralmakt.47

Elias beskriver maktförhållande och maktfördelning inom Karl den Stores vidsträckta rike. Karl

var försvarare och härskare av sitt rike. Han belönade sina trogna krigare genom att förläna dem

mark och kunde därmed hålla kontroll över dem och riket. Men dessa trogna riddare och väpnare

kunde vara ett hot mot rikets överhuvud. Så var också fallet med den mäktiga och självständiga

gränsadeln i Norden. De lyckades sätta in sina egna förtroende män, släktingar och egna trogna

vänner som representerade gränsadeln närmast kungen. Norbert Elias menar att denna företeelse

har upprepat sig ett flertal gångar genom seklerna genom förutvarande ombuden som

representerade rikets härskare. De undandrog områden i vilket de placerats och förfogade över

dessa själva. Tillslut betraktades dessa förläningar som familjens arvegods och besittningar. Den

nordiska gränsadeln ställde sig bakom den starkaste kandidaten för att belönas med slottslän.

Med de inkomsterna från den internordiska handeln kontra kungens behov av pengar

förvandlades förläningar till ärftliga pantlän48 Gränsadelns agerande visar att det fanns vissa

tendenser till ekonomisk planering genom att de köpte sig kontrollen över förläningar och

möjlighet att utnyttja dessa inkomster. De köpte sig flera privata gods och gårdar i hela riket.

Högfrälsets ingångna äktenskap och kortvariga politiska allianser kan ses som sedvanlig praxis

under sena medeltiden.  Å andra sidan kan det strategiska uppköpet betraktas i viss mån som

ekonomisk långtidsplanering.49 Harrison menar att det privata jordköpet var lika kortsiktigt som

ätternas politiska aspirationer. Han skriver,

Flertalet allianser och politiska ställningstaganden var kortvariga och bör
förstås mot bakgrund av personliga motiveringar […] kamp om gods och

47
Norbert Elias, Från Svärdet till Plikten – Samhällets förvandlingar; del II av Civilisationsteori (1991), s. 26f

48 Norbert Elias, s. 25-28
49

se Munktell, (1982) om ätten Trolle; Hain Rebas och Knud Fabricius diskussioner kring Axelssönernas strategiska köp av gods
och gårdar och överlåtelse av dessa till familjens närmaste kärna
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arv, självbevarelsedrift, eller helt opportunism bottnade i lusten efter
slottslän eller andra ynnestbevis.50

Här beskriver Harrison förhållandena kring ärftliga pantlän, tilldelade slottslän och härader.

Enligt de bevarade dokumenten d.v.s testamenten och arvskiften, uppstod det strid omkring

dessa län mellan arvingarna och kronan. Senare skulle Sten Sture den äldre begränsa tiden en

enskild person kunde inneha ett slottslän och vilka villkor som bestämde hur ett pantlän överläts.

Därför var det privata jordköpet och godskoncentrationen d.v.s den ekonomiska långsiktiga

godsackumulationen kontra de kortsiktiga politiska förbindelserna, viktigare, mer långsiktiga och

strategiska för att kunna säkra familjernas inkomster ifall de kom i onåd med överheten på ett

eller annat sätt.51

Erik Ulsig har gjort betydande studier av det danska godsförvärvet: Danske adelsgodser i

middelaldern (1968). Ulsig diskuterar hur agrarkrisen på 1400-talet påverkade frälsets

ekonomiska position i samhället och kom fram till slutsatsen att agrarkrisen och det ökade antal

ödesgårdar som uppstod i kölvattnet av digerdöden på 1350-talet innebar att lågfrälset förlorade

ett flertal jordegendomar vid slutet av 1300-talet vilka sedan koncentreras till högfrälset under

1400-talet. 52

Kapitel 2: Axelssönernas ekonomiska maktställning under Kalmarunionen

Axelssönerna koncentrerade sitt godsförvärv till områden runt familjens huvudgårdar i Skåne

och Halland. Uppköp av strögods skedde i lämpliga geografiska lägen till exempel i Halland och

gränsområden mellan Småland och Skåne eller i Halland, Småland och Västergötland, Värmland

och Östergötland. Dessa var placerat vid viktiga väg- och vattensystem som underlättade export

av överskottsproduktion och import av nödvändighetsvaror men även lyxvaror för privatbruk.53 I

Ivar Axelssons räkenskap för Gotland redovisas flera poster för det nödvändiga saltet från

Leipzig, äpple och även köp av exotiska kryddor för hushållets privata bruk;

lloffwerdagen fore sancte barbare dagh [2/12]: Jtem Samme botholl for
iij lesther salt han førde fraa lipke och x tørne tynner Som eple wore wti
her fore … iiiɉ mark j fj.

50
Dick Harrison (2002), s. 285, se även samma författare (2004), s.52

51 Gösta Johannesson, Skånes Historia (1977), s. 105
52

Ing-Marie Munktell (1982), s.32, se även Dick Harrison, Sveriges historia – medeltiden (2002), s. 256-260.
53

Erik Lönnroth, Slaget på Brunkeberg och dess förhistoria, ur essäsamling Från svensk medeltid (1959), s 168f. Melfors, Ivar
Axelssons räkenskap… här finner man flera köp bland ”smoplock” av saffran och salt. Saffran och ingefära som smaksättning
och salt som var en nödvändig import vara, se sidorna 13,14,48v, 89v, 98 och för köp av salt se 16v, 77, 89 108 och 112.
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Jtem aff hermen felt for ɉ pund saffran for iiiɉ mark j pund jngefer for iij
fj. 54

En viktig undersökning i detta sammanhang är Flemming Glattar Sörensens avhandling om

Axelssönernas ekonomi och handel. Sörensen belyser Axelssönernas ekonomiska och

handelsstrategi mellan 1420 och 1487. Han kom fram till slutsatsen att även om Axelssönerna

tillsammans hade ett ansenligt godsinnehav, fanns det behov att söka andra källor för inkomster.

Innehavet av län var enligt Sörensen, ”… mer än, eller i nivå med de egna godsen.”55

Axelssönerna, genom arv och eget förvärv innehade några av de viktigaste pant- och slottslän i

Norden. Dessa slottslän och pantlän blev nyckeln till främst deras politiska framgångar. De drog

fördelar av sin ekonomiska strategi genom en familjebaserad ekonomisk enhet med stöd av andra

förmögna ätter. Denna typ av ekonomisk planering skulle skänka de rikedomar och inflytande i

hela Norden. Axelssönernas pant- och slottslän samt ekonomi diskuteras längre fram i uppsatsen.

Sven Ulric Palmes biografi Sten Sture den äldre, ger en annan bild av Axelssönerna. Han belyser

deras ekonomiska mål inom unionen. Han kopplar Sten Stures framfart som riksföreståndare och

dennes särintressen kontra Axelssönernas ekonomiska intressen.  Denna undersökning står i

kontrast till de tidigare studierna av de internordiska relationerna i de tre rikena. I Alexandra

Skoglunds avhandling är bilden av Sten Sture d. ä fortfarande positiv. Palme beskriver honom

som en typisk feodal herre med egna ekonomiska och politiska aspirationer. Enligt Palme

uppfattade Sten Sture de mäktiga Axelssönerna som ett allvarligt hot mot hans privata och

politiska intressen som riksföreståndare och svensk storman efter 1480. Föreställningar om Sten

Sture har förändrats över tid. Palmes mer nyanserade kritik av Sten Sture och metoderna han

använde sig av beträffande jordförvärv och förläningar kan ses som ett avsteg från det gamla

historietänkandet.

Knud Fabricius anser att Ivar Axelsson Tott, den sist överlevande av de nio Axelssönerna, var en

slags andlig broder till de franska feodala adelsmännen som ville begränsa kungens makt. Men

först och främst bör han jämföras med den store earlen av Warwick, ” the kingmaker”.56 Herr

54 Melefors och Wase (1991), 89 respektive 89v.
55 Munktell (1982), s.32. F. G. Sörensens specialavhandling, Axelsönnernes ökonomi og handel ca 1420 til 1487, disputerades
1975 vid Köpenhamns Universitet.
56

Knud Fabricius, En nordisk lensmands liv i det 15:e århundradet, kapitel II (Historiska Tidning 1904), s. 296. Fabricius
skriver följande om likheterna mellan Earlen av Warwick och Herr Ivar Axelsson Tott, ” Begge ere de personligheder, som
faktisk ere deres »egne familiers stamfædre»; begge steder stå de omgivne af en fast skare af brødre og frænder, og begge steder
spiller tillfældige årsager som ægtenskaber med konernes kvindelige slægtninge og kongeafsættelser hovedrollen ved deres egen
magtstigen.”  Fabricius fortsätter att citera en engelsk författare (han anger inte vilken författare) som kallar Warwick för ”The
kingmaker”. Han skriver ”… er Warwick typen på den feodala baron. Hans følge er stort. Men i virkeligheden er han mere
hærfører end kriger, mere diplomat end hærfører.” . WWW.britannica.com; Richard Neville, först earl av Warwick genom sitt
äktenskap 1449. Född 22 november 1428 och dog 14 april 1471. Deltog i det dynastiska inbördeskriget mellan två feodala ätter -

WWW.britannica.com
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Ivar och dennes stora syskonskara utnyttjade de ekonomiska möjligheterna och det politiska

kaoset som skänkte dem politiskt inflytande. Axelssönerna skulle vara kung Kristoffers motvikt

gentemot den svenska högadeln. Brödernas ekonomiska inflytande erbjöd politiska möjligheter,

eftersom den danske kungens position var osäker. Gränsadeln skapade en maktbalans i fredstid

mellan den danska unionskungen, Kristoffer och Sveriges högfrälse.57

Gotland och staden Visby skulle spela en central och viktig roll i den politiska och ekonomiska

utvecklingen i Norden under senare delen av 1400-talet. Utspelet och konflikterna beträffande

Gotlands tillhörighet, till Sverige eller Danmark, gav Axelssönerna och i synnerhet Olof och Ivar

Axelsson Tott möjligheter att påverka Danmarks och Sveriges relation till Hansastäderna och

deras handel i Baltikum samt den ryska handeln över Neva till det avlägsna Novgorod.

Axelssönernas kaparverksamhet skulle inbringa ekonomiskt medel till familjen men också

orsakar problem mellan de nordiska länderna, hanseaternas och de livländska

köpmannaintressena i Norden och Östersjön.58

2.1 Axelssönernas förläningar och gods ackumulation

Här följer en detaljerad kartläggning av Familjen Axelsson Totts gemensamma gods, härader och

förläningar från fadern Axel Pedersens innehav och sedan arvingar till denne, de nio

Axelssönerna. Sammanställningen omfattar åren efter 1370 fram till 1487, d.v.s. tiden Axel

Pedersen nämns i källorna för första gången och tills Ivar Axelsson avled. Axelssönernas

gemensamma innehav påvisar deras ekonomiska dominans i flera viktiga län och härader och i

synnerhet den nordiska unionen under flera decennier. Redovisningen sker landskapsvis ej i

årtalsordning. Med hjälp av samtida källor, vetenskaplig litteratur och annat sekundärt material

ska familjens godinnehav kartläggas.

Familjen Axelsson Tott skapade sitt godsimperium i slutet av 1300-talet och större delen

av1400-talet. Axel Pedersens godsackumulation var baserad på hans skarpa sinne för sund

godsekonomi. Den skulle sedan ärvas och förvaltas av de två ökända syskonskararna. I hans

första äktenskap med Katarina Axelsdotter av den danska ätten Krognos59 fick han fyra söner

”rosornas krig” 1455-85.  Han återtog den engelska kronan från Edvard IV (York) 1461 och sedan lämnade kronan till Henrik VI
(Lancaster) 1471. Se även Åke Tott, s. 151. Dessa uppgifter är uppenbarligen hämtat från Knud Fabricius, En nordisk lensmands
liv i det 15:e århundradet. Han har översatt den originala danska texten till svenska och gjort om texten något. Fabricius citat
beskriver Earlen av Warwick. Åke Tott har överfört dessa egenskaper på herr Ivar.
57

Dick Harrison (2002), s. 284; även samma författare, Uppror och allianser – politiskt våld i 1400-talets svenska
bondesamhälle,(2004),s. 59
58

Dick Harrison, (2004), s. 52.
59

Alexandra. Skoglund, (1903), s.9. Hon anser att genom detta giftermål kom Axel Pedersen in i en av de främsta danska
adelsfamiljer som hade starka sympatier och ekonomiska intressen för unionens upprätthållande. Katarina Axelsdotter var
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och en dotter som nådde vuxen ålder: Olof, Åke, Peder, Kettil och Ellen60. Det är främst Olof

och Åke som utmärker sig vid köp av gods, gårdar, landbor och förläningar.

Åke Axelsson koncentrerade sitt godsköp till främst Halland samt även egendom i de svenska

landskapen intill den danska gränsen. Han även köpte enskilda gårdar i Värmland. Tidpunkten

för uppköpet av jord är svårt att fastställa, menar Fabricius. Han är inte helt överens med A.

Skoglund om tidpunkten för samtliga köptransaktioner. Fabricius anser att några köp kunde ha

ägt rum före och andra efter konfiskationen 1467. Jordeboken i det danska arkivet saknar

nämligen datering. Fabricius anser att dennes jordebok kan ha varit färdigt skriven 1455. 61 Åke

Axelssons totala godsinnehav var ansenligt, dock var ett flertal av dessa så kallade ödegårdar

som resulterade ur digerdöden och påföljande agrarkrisen i början av 1400-talet. Han har

återtagit ödegårdar i bruk med god avkastning.62 En analys i tabellform belyser Åke Axelssons

uppköp, byte och pant av gårdar, ödegårdar och kvarnar vid vatten drag och i gränsområdena

mellan Halland, Småland, Västergötland och Värmland.

Peder Axelsson en av kyrkans män är tämligen ointressant i denna undersökning. Hans

kyrkliga/politiska ambitioner skulle ha haft viss betydelse i konflikten mellan Ivar Axelsson och

kung Kristian I. Kettil Axelsson dog utan arvingar 1454 och ganska okänd bland Axelssönerna i

historieskrivning. De yngre Axelssönerna, släkt med den svenska ätten Bonde bestod av Erik,

Ivar, Anders, Filip och Laurens. Av de nio bröderna är Erik och Ivar mest uppmärksammade i

den svenska historieskrivningen.63 Sex av de nio Axelssönerna skulle sakna manliga arvingar.

Endast Olof, Laurens och Åke hade manliga arvingar när de avled (1464, 1477 och 1482). För en

djupare diskussion kring Axelsson Totts släktskap och saknad av manliga arvingar se kapitel 3,

Äktenskap och arv.

Erik Axelsson bevakade Sveriges östliga gräns mot ryssarna. Hans godsackumulation fanns i

dessa östliga gränstrakter. Det fanns helt klart ett ekonomiskt och strategiskt mönster av jordköp

kopplat till de andra Axelssönernas jordackumulation och förläningar, riktat mot handeln i

Baltikum, hansastäderna och den avlägsna ryska marknaden.

dotterdotter till Erik Kettilsson Puke. Han var trogen Kung Håkan och Kung Magnus. Se not 5, s. 9. Efter Kung Håkans död
överfördes denna lojalitet till Håkans änka Margareta (drottning över Sverige och Danmark mellan 1387och 1397).  Höll kontroll
över unionen fram till sin död 1412, medregent med Erik av Pommern) med omyndig son som tronarvinge till de tre nordiska
rikena, dotter till den mäktiga Kung Valdemar II (känd som Atterdag). Erik Kettilsson banade vägen för Margaretas tillsättning
som regent av Sverige (fördraget på Dalaborg) och indragning av den avlidna Bo Jönsson Grips godsinnehav till kronan
60

P. von Möller, Bidrag till Hallands historia (1874), s. 109: Dottern Ellen lika med Elin i äldre källor.
61 Fabricius, En Nordisk lensmands liv… (1904), s. 204; jmf med A. Skoglund (1903), s.164; se även Fabricius, not 2, s. 204.
62

Fabricius (1904), s. 205, se även not 3. Erik Lönnroth, Tidens flykt (1998), s. 180.
63

Harrison, Karl Knutsson Bonde, (2002), s. 285; Ivar och Erik Axelsson Tott blev Karl Knutsson Bondes närmaste män och
representanter för dennes unionsintressen kontra den danska kungens.
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Ivar Axelsson koncentrade sina jordköp till Skåne, Bleking och Halland. Han utökade sina

godintressen genom sitt äktenskap med Magdalena Karlsdotter. Tillsammans de ärvde flera

gårdar i Östergötland, Småland och andra viktiga landskap. Han skulle vidga sina intressen till

att omfatta Finland och Gotland efter 1464.

2.2 Skåne och Blekinge med Borgholm och Öland

2.2.1 Skåne

Axel Pedersen Tott riddare, ärvde och skrev sig till sin fars privata stamgods Härlöv med befäst

borg i nordöstra Skåne 1430. Stamgodset Härlöv, enligt ett brev daterat 1 maj 1371, köptes av

Peder Axelsson Tott dennes fader. Köpebrevet nämns även i ett senare brev daterat 25 april

1376. Efter faderns bortgång 1446-7, ärvde Ivar Axelsson, en av de yngre sönerna, sin fars

egendom. Han skrev sig till Härlöv 1449-1466. I saknad av en manlig arvstagare tillföll Härlöv

och tillhörande gårdar Arvid Trolle 1487, (genom sitt tidigare äktenskap med Beata Ivarsdotter).

Lillö med sin befästa borg norr om Härlöv beboddes under andra hälften 1300-talet av Jakob

Axelsson Tott, bror till Peder Axelsson Tott,64 År 1378 tog Jakob Axelsson emot Gärds Härad i

pant av mecklenburgarna. Denne måste hålla, enligt pantbrevets villkor, tjugo väpnare och

försvarar de mecklenburgska intressen i konflikt och krig.65 Vid ett senare tillfälle skrevs Lillö

till Ivar Axelsson Tott. 66 Styffe skriver att Ivar Axelsson gjorde försvarsförstärkningar till

borghuset (efter 1452 – Karl Knutssons härjningar i Skåne under kriget med den danska kungen).

Borgen raserades för andra gången under den pågående konflikten mellan Axelssönerna och

Kristian I. Borgen föll efter en utdragen belägring av danska trupper 1467-68. 67 Ivar Axelsson

övergav borgen för Visborg på Gotland. Han återfick Lillö i besittning under Kung Hans I tid.

Han drog sig tillbaka samma år som han överlämnade Gotland till denne, 1487. Borgen gick i

64Peter Von Mölle (1874), s. 128; Styffe (1911), I: No 69. Mecklenburgarna pantade Lillö till Jakob Axelsson Tott 1378.
65

Carl Gustaf Styffe, Bidrag till Skandinaviens Historia I (1864), nr. 173. Se även Styffe, Skandinavien under unionstiden
(1911), s. 85f. Boken om Lillöhus, Thorsten Andersson, Historia bakom Lillö (1945), s. 45-58: Andersson reflekterar kring vem
som anlade Lillöhus. Han nämner inte Jakob Axelsson Tott, men säger att det råder stor osäkerhet om det var Axel Pedersen Tott
som byggde huset. Han påstår att Tycho de Hoffman och C.G. Brunius har grundat sina slutsatser på Pär Olof Axelssons
undersökning. Denne påstår att huset uppförts på nuvarande plats av Axel Pedersen Tott och huset skulle ha förstärkts av Ivar
Axelsson (efter Karl Knutsson Bondes härjningar i Skåne på 1450-talet). Denna fråga utreddes av H. H von Schwerin 1939. Han
ville kartlägga sambandet mellan Härlöv och Lillö. Han påstår att Ivar Axelsson övergav Härlöv och borgen flyttades till Lillö.
Det nämns att han använde en del okända källor. Vilka källor framgår inte av författaren eftersom det saknas en notapparat i
artikeln. Däremot, fann Styffe belägg för sitt inslag att Lillö skulle ha grundats av Jakob Axelsson Tott och att denne bodde på
Lillö under drottning Margaretas regeringstid samt det bevarade pantbrevet för Gärds Härad daterat 1378 och utställt till Jakob
Axelsson Tott.
66 C. G Styffe (1911), s. 86, not 2. Enligt Styffe kallade sig Ivar Axelsson Tott, herr Iwer i lillö, vid ett arrendekontrakt för
Ellinge gård daterat 1458.
67

Se gärna Anders Öhmans intressanta undersökning om Lillö och Härlöv efter en arkeologisk undersökning 1998. Norra Åsum,
Härlöv och Lillö gård, borg och slott (1998).
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arv till dennes måg Arvid Trolle. Dotterson Jochum Trolle återuppbyggde borgen efter sin fars

död 1503. Han skrev in sig som riddare till Lillö 1528.

Jakob Axelsson Tott (riddare) farbroder till Axel Pedersen, ägde ett privat gods i Syothorp

(numera Sjörup), beläget vid östersjökusten nära Ystad. Ett arvsskifte efter Jakob Axelsson Tott

daterat den 4 oktober 1419 mellan Bonde Jakobsson och Jakob Axelsson, nämns det att Bonde

Jakobsson (sonen efter Jakob Axelsson Tott och Margareta Bondadotter) fick Krakeholm och

Jakob Axelsson (väpnare) fick Sjötorps gård, byn Traathorp med Södra Vallösa, Måsby, Skyinge

och Billinge.68

Krageholm, beläget vid Svarteån, ett privat gods ägt av Jakob Axelsson. Bonde Jakobsson ärvde

godset efter sin far och vistades där mellan 1418 och 1435 med sin fru Cecilia Nicklisdotter.69

Axel Pedersen blev fogde över Skanör och Falsterbo med tillsyn över Skånemarknaden.70 Denna

åtråvärda tjänst fick han 1419 samtidigt som han utnämndes till hövitsman på Varbergsslott av

Kung Erik.

Enligt Peter von. Möller skulle Kung Erik ha förlänat gods i Bara härad mellan Lommaån och

Segaån till Axel Pedersen Tott.  Han referar till Langebeks Diplomaticum. Möller skriver,

År 1415 d. 25 september förlänade konungen af gunst och nåd herr
Axel Pedersson […] Godsen voro belägna i Bara Härad i Skåne.71

Efter Axel Pedersen förlänades med Bara härad, ökade intresset för uppköp av jord. 1442 köpte

Olof Axelsson Hyby gamla sätesgård. Säljaren var änkan till väpnaren Johan Rudbeck f. d

hövitsman på Helsingborg. I samma härad kom Ivar Axelsson, enligt ett brev daterat 8 juni 1460,

i besittning av Skabersjö gårds och gods. Det ägdes av den avlidna Fru Christense (d.1458).

Överenskommen summa för arvingars andelar i godset var 100 lödige mark. Herr Axel ansåg att

priset var för mycket. Men han uppger i brevet att dessa två herrar är hans vänner. Det ger oss en

68 C. G Styffe (1911), s. 78f; Han anser att arvsskifte i Danska Geh.arkivet och ett dokument som återfinns i det svenska
riksarkivet, daterat 25 april 1376, där Jakob Axelsson benämns som ” Jacobus Absalonis in Syothorp”. (Denne är begravd i
Petrikyrkan Ystad med sin hustru Margareta Bondadotter), belägger vilket Sjötorp som ägdes av Familjen Tott
69 C. G. Styffe (1911), s. 79; Fru Cecilia Nicklisdotter var änka till den ökände Abraham Brodersson, en av tidigare inflytelserika
gränsherrar. Denne hade stort inflytande under Margareta I:s tid. Obekräftade källor talar om att han skulle varit drottningens
älskare och åtnjöt särskilda privilegier. Han avrättades av Kung Erik efter anklagelse om en våldtäkt. Kungen använde Abraham
Broderssons avrättning som ett exempel och varning till den mäktiga och självständiga gränsadeln.
70 Åke Thott, s.127;Axel Pedersen i ett brev från 1419 nämns det att han var innehavare av Varberg, Falkenberg, Skanör och
Falsterbo. Styffe skriver att Skanör var känt sedan tidigare som handelsplats. Den växte i betydelse under medeltiden beroende på
den omfattande sillhandeln. Sill fisket var mycket vinstgivande för Skanör och dess grannstad Falsterbo. Omfattande handel med
Livland och Hansastäderna utvecklade. Handeln med salt till konserveringen av sillen var en livsviktig handelsprodukt vid den
årliga marknaden i juli månaden. En hövitsman besatte Falsterbo i förläning tills sillmarknaden minskade i betydelse på 1500-
talet
71

P. von Möller (1874), s. 102, se not 8, s. 376. Möller citerar från urkunden i Langeb. Diplomaticum; var tro man sex bönder
med det gods som, de uppå bygga och bo, med all bruklig rätt, så länge det vår nåd säger. Möller menar att detta med flera andra
liknande bevarade urkunden av samma typ är bevis för ”stavnsband”, där bönderna bands till jorden när förläningar delades ut av
den danska kungen. Engelbrektupproret hindrade samma utveckling i Sverige.
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inblick i Ivar Axelsson karaktär. Han är hövisk och lojal mot vänner och släkt. Arvingar till

Skabersjö, enligt brevet, Anders Stigsen Tott av Naes och Holger Henderiksen Ulfstand (far till

Jens Holgersen till Glimmingehus) hade.

… Solgt mig [herr Ivar] al deres Rettighed i forskrevne Gaard og Gods.72

Inte ointressant för denna kartläggning av familjen Totts godsinnehav och inflytande i Skåne är

uppgifterna för Bollerup godskomplex i Ingelstads härad. Den nämns som gammal sätesgård på

1340-talet. Gården såldes år 1401 av Axel Pedersen Totts farbror Jakob Axelsson73 (till Lillö och

Krageholm). Herr Jakob sålde sitt gods Bollerup, enligt ett bevarat säljbrev, till Stig Pedersen (av

släkten Krognos), svärfader till Ellen Axelsdotter Tott. En syster till de nio Axelssönerna.

Gärds Härad med staden Vä innehades av Axel Pedersen Tott under tiden efter 1412. Dessa gick

i arv till dennes son Ivar Axelsson Tott (kallade sig riddare från och med 144474). Han tilldelades

även Villands härad med staden Sölvesborg med slott. I ett brev daterat 21 september 1412 köpte

Axel Pedersen gårdar i Grödby och Ivetofte75. Herr Ivar var länsman över dessa från 1448 fram

till 1467.  Med sitt privata godsinnehav i nordöstra Skåne och dessa två viktiga förläningar

kontrollerade Ivar Axelsson de viktiga handelsvägarna genom Småland och vattenväg uti

Östersjön via Sölvesborg och staden Rönneby. Kung Kristian I drog in dessa förläningar när herr

Ivar sade upp trohet till den danska kungen på grund av en arvstvist mellan den danske regenten

och Axelssönerna om gods och förläningar i Danmark samt Peder Axelsson kyrkliga aspirationer

gällande Trondheimskyrkostift i nord Norge.76

2.2.2 Blekinge

Mellan 1410 och 1424 innehade Axel Pedersen Tott Elleholm godskomplexet i pant. Godset låg

vid utloppet av Mörrumsån i Blekinge, med sitt laxfiske känd från Valdemar II:s tid.77 Man kan

72
Repertorium Diplomaticum Regni Danici Mediaevalis, band I, (utg. 1928), s. 377, brev daterat 1460.

73 Peter von Möller uppmärksammar att den 17 juni 1425, på Varberg att Jakob Axelsson Tott gör sig ”omäktig” att sälja,
förpanta eller på något sätt avyttrar sina gods utan Axel Pedersens tillstånd. Alla överenskommelser herr Jakob ingick utan sin
brorsons samtycke skulle vara förklarade ogiltiga. Flera halländska frälsemän beseglade dokumentet. Detta är klart bevis att Axel
Pedersen började värna om Axelsson Totts samlade godsekonomi. Även den andra farbroderns arv skulle skyddas av Herr Axel.
Erik Pedersen Tott dog med arvingar från sitt första äktenskap. Frun i det andra äktenskap försökte lura sig till arvet genom att
låtsas haft ett gemensamt barn med herr Erik som dött efter nöddop. Axel Pedersen lät graven öppnas och avslöjade bedrägeriet.
Godset i fråga var Nääs/Trollnäs i Skåne.  En kvinna, Margareta, som hjälpte herr Axels svägerska Kirsten Krognos, ” skulle stå
herr Axel till ansvar livet ut.” P. von Möller, (1874), S. 104, not 16 och 17 på s. 376.
74

För senare diskussion om A. Skoglunds bevis för att Ivar skulle dubbad till riddare 1444, ser Knapstorp på Själland.
75

Repertorium Diplomaticum Regni Danici Mediaevalis, Band I (1928), s.159f. Se även Christer Olofsson, Anteckningar till
Villands härads historia, utgiven av Villands Härads hembygdsförening XV (1958), s. 6f.
76 Alexandra Skoglund (1903), s. 150-154. Se not 1 och 2,se även C. G Styffe (1870), s, CCIII.
77C. G Styffe (1911), s. 92, se not 1: I Valdemar II:s jordebok kan man läsa följande ” Moerum cum captura salmonum”
tillhörande ”konunghlef uti Blekyngh”. Langebek, Script.rer Dan. VII:531… Se även Åke Thott, Ätten Thott under medeltiden
(1983), s. 127.
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anta att Ärkebiskopen i Lund hade finansiella bekymmer och förpantade godset och slott till

Axel Pedersen och sedan återtog godset genom inlösen av pantsumman.

Det är viktigt att belysa det faktum att herr Ivar aldrig fick åter kontroll över Sölvesborgslän och

slott. Curt Wallin i sin syntes om Jens Holgersen Ulfstand, konstaterar som Ulsig att

Sölvesborgsslottslän var sannerligen den viktigaste komponenten i Ivar Axelssons

handelsnätverk på fastlandet vid Östersjökusten. Hans försök att återställa familjens gränsfäste

misslyckades eftersom kung Hans fann anledning att misstro Ivar Axelssons lojalitet, gränsadliga

aspirationer och äktenskapsförbindelser med Sture och Bondeätten som av tradition ställde sig

emot den svensk-danska unionen. 78 Samtidigt fanns det ett behov att trycka tillbaka det

manipulativa gränsfrälset om makten skulle återgå till unionskungen.

1458 arrenderade Ivar Axelsson Ellinge gård i Harthre härad från Klaus Nielsens änka Fru

Karina, för 200 Rhenska gyllen (400 mark silver).79 Denna gård var intimt förknippat med ätten

Tott sedan tidigare. Ellinge gård ägdes av Ulf Åkesson Kryning Tott (född ca1316-död ca 1376).

Denne pantade Ellinge till Nils Jönsson. Peder Axelsson Tott löste in pantsumman till Ellinge

och Danstorp år1371. Gården köptes sedan år 1376 av Klaus Nielsen Sparre. Han hade nära

släktband med familjen Axelsson Tott. Dennes morbror var Axel Pedersen till Lillö och Härlöv.
80 Herr Ivar förband sig att överlämna gården till Fru Karinas son Nils Klausson, när han blev

myndig.81 Denne allierade sig med sin släkting Sten Sture den äldre. Gården drogs in till den

danska kronan och såldes vidare 1510.

Axel Pedersen Totts söner Peder, Olof, Åke och Kettil, i sitt första äktenskap med Katarina

Axelsdotter (Krognos), tog emot jordegendom i Luggude härad i nordvästra Skåne 1421. Dessa

samt Hjuleberg sätesgård i Halland och egendom i Sverige efter deras morfädernearv, skulle

Axel Pedersen behålla kontroll över till sin död årsskiftet 1446-47.

78
Curt Wallin, Jens Holgersen Ulfstand och Glimmingehus (1979), s.52f.

79 P. von Möller (1874), s. 128 och not 20, s. 379. Ivar Axelsson Tott skulle ha arrenderat Ellinge, enligt ett bevarat dokument i R
A, daterat 26/79 Skoglund, s. 13 och Styffe (1911), s. 81 och not 4, s. 79: Tvenne exemplar af ett salubref å Bollerup, utfärdat d.
20 dec. 1401 6-1491, utgiven av Niels Sture m. fl Möller skriver att Karin var änka till Klaus (Sparre av Ellinge). I Repertorium
Diplomaticum regni Danici, II raekke, band I 1451-1466, Sammanställt av William Christensen (1928), s.264, feb 26 1458: Det
står att brevet beseglades med fem sigill och Klaus Nielsen änka kallas fru Karine.  Enligt Lars Olof Larsson, gifte sig Karl
Ormsson Gumsehuvuds halvsyster, Katarina Stensdotter Bielke (död 1458) med den skånska godsägare Klaus Nielsen Sparre av
Ellinge 1439. Hans morbror var Peder Axelsson Tott. Dennes dotter Pernilla född 1395, var syster till Axel Pedersen, Ivar
Axelssons far. Förvirring uppstår i analysen av P. von Möllers not uppgifter 20, s. 379. Eftersom dokumentet skrevs trettiosju år
senare, kan namnet vara inkorrekt eller en dansk form av Katarina. Hon var änka till Ellinge vid tillfälligt Ivar arrenderade
gården. Se även Styffe (1911), s. 67. Han skriver att Karl Knutsson halvsyster arrenderade gården till herr Ivar. Denna uppgift är
korrekt eftersom hon är hel syster till Birgitte Stensdotter Bielke, moder till Sten Sture den äldre.
80 Lars Olof Larsson (1997), s. 267
81

Repertorium Diplomaticum Regni Danici Mediævalis, band I 1451-1466, s. 264, [nr.820]. Den 26 februari 1458, “… at
beholde med al aarlig Afgift, Rente og Rettighed, saa længe hendes Søn Niels Clauesß kommer til »laghe alder«, eller saa at han
kan være sin egen Værge,”
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Genom sitt äktenskap med Merete Bengtsdotter kom Åke Axelsson i kontroll av hennes hemgift

bestående av Haneskog, Bierlöff (Bjärlöv), Radelöff (Redherslöf, numera Röstånga) och Forsse i

Skåne. 82

Ivar Axelsson hade uppskattningsvis 475 gårdar i nordöstra Skåne, dessa fanns i Villands och

Gärds härad i förbindelser med handelsvägarna i Småland och sjövägen från dennes viktigaste

besittning vid Östersjökusten Sölvesborg/ Listerland och Blekinge ut mot familjens viktigaste

pantlän Gotland med sin nyckelposition i Östersjön. Hans måg Arvid Birgersson Trolle ärvde

flera av dessa jordar genom sin hustru Beata Ivarsdotter som avled i pest samma år som sin

fader, 1487. I fotspåren av Ivar Axelsson skulle Jens Holgersen Ulfstand konsillidera sin

politiska och ekonomiska makt genom sitt äktenskap med Margareta Arvidsdotter Trolle,

barnbarn till den mäktiga Ivar Axelsson.

2.2.3 Borgholm och Öland

1472 tilldelades Ivar Axelsson Köping och Egby83 socknar i Slaetbo härad, Öland. Dessa gavs

till herr Ivar av Sten Sture den äldre.84 1481 gav Sten Sture, Ivar Axelsson och Magdalena

Karlsdotter livstidförläning av Åkerbo härad (Öland). Brevet som utfärdades i Enköping den 11

april uppgav att förläningen var betalning för Sten Stures skulder till Ivar Axelsson som hade

fastställts vid mötet i Jönköping den 13 januari av samma år.85 Öarna förlänades till Ivar

Axelsson Tott av Sten Sture den äldre 1484 mot att han återlämnade de finska förläningarna han

övertog 1481, efter sina avlidna bröder Erik och Laurens. 86 Han tvingades överge Öland och

Borgholm till Sten Sture den äldre. I denna kraftmätning mellan dessa mäktiga herrar, om

handelsekonomiska intressen i Baltikum men även den unionspolitiska agendan som innebar att

de på sikt kom i konflikt med varandra (Kalmar Recess 1483).  Sten Sture skulle komma

segrande ur konflikten. Ivar blev tvungen att ta sin flykt till Gotland 1487 och den unionsvänliga

kung Hans för beskydd. 87

82
Rep. dipl. Band 1, nr 1073 och 1074.

83
Enligt C G Styffe Köpongh och Ekby, (1880), s, 215.

84
Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven som elektronisk källa, SDHK 29350 R A, även Huifeldt 1652, s.

935 (ett efterskrivet brev).
85 Styffe (1875), s. 77f, no 52.
86

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven som elektronisk källa, SDHK 31314, förläningsbrev daterat 20
juni 1483.
87

Hain Rebas, Infiltration och handel… (1976), s. 204-207.
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Elin (Ellen), den enda vuxna dottern till Axel Pedersen Tott fick i enligt ett gåvobrev88 utfärdat i

Ingeborg Kettilsdotter (Krognos) namn, huvudgården Filkestad samt elva underlydande gårdar i

Filkestathe socken, Villands härad. Brevet beseglades på Härlövs borg den 3 januari 1420.

2.2.4 Halland

När den mäktiga gränsherre Abraham Brodersson fråntogs Halland som pantlän, blev Axel

Pedersen Tott hövitsman på Varberg slott. Det är riddaren Olof Stigsson som genom att bekräfta

lojalitetsavtalet mellan fadern Axel Pedersen och de åtta sönerna på Varberg 1442, förpliktade

han sig att stödja Axelssönernas krav och rätt till Varberg län och slott. Han lovade att inte göra

anspråk på Varberg i framtiden och försvarar familjen Axelsson Totts rätt till denna viktiga

förläning vid den halländska kusten. Han förlänades även med Falkenbergslän. 1419 kallades

han hövitsman på Varberg, Falkenberg, Skanör och Falsterbo. Under Engelbrektupproret

förlorade Åke Axelsson Tott kontroll över Falkenbergslän och slott. Herr Axel tilldelades länet

på nytt enligt mötet i Halmstad den 3 maj 1435,

Item att Halland går nu genast fritt till vår nådige herre, konungen,
igen som det före warit.89

1444 överlämnade herr Axel Varberg på utsatt datum till Kung Kristoffer av Bayern. Hans prov

på lojalitet till sin kung; ett höviskt och ridderligt man, innebar att han återförlänades med

Varberg. Villkoren till förläningar var mycket generösa ur ett ekonomiskt och politiskt

perspektiv. Den nya unionskungen fann sig i en mycket svag och prekär position kontra den

mäktiga adeln, särskilt i gränsområdena i de tre rikena. De ekonomiska aspekterna av Axel

Pedersens förläning av Varberg 1444, diskuteras längre fram.

Genom arvet efter modern Katarina Axelsdotter (Krognos) fick Axel Pedersen Totts söner, Åke,

Olof, Peder och Kettil godskomplexet Hjuleberg. Från 1433 kallades Åke Axelsson sig för herr

på Hjuleberg.90 1450 tog Åke Axelsson emot Årstad och Halmstads härader i pant för 400

Rhenska gyllen. Årstad härad gick längs Ätrans vänstra strand.91 På grund av ökade

mottsättningar mellan halvbroder Ivar Axelsson och kung Kristian I konfiskerades herr Åkes

pantlän, förläningar och privata gods till den danska kronan.

88 Peter von Möller (1874), s. 116 och 378 se not 71.
89 P. von Möller (1874), s. 105f; Reinholdsson (1998), s. 235f; se även not 11, s.235. För tryckt version av uppsägelsebrevet,
F. H Jahn, Danmarks politisk-militaire historie under unionskongerne fra kong Olof og dronning Margarthe indtil kong Hanses

død (1835), s. 520-521.
90 Styffe (1911), s. 102, se not 5.
91 Styffe skriver att det finns spår av en befäst holme i Sjönevadssjön som var en del av Årstad härad. [Jag antar att Ätran rinner
ut i denna sjö]. Han hänvisar till Valdemar II:s jordebok, där det omtalas om borgen Scönevathsburgh i Vessinge socken.
Borgens storlek uppskattades till 200ft lång och 12oft bred. Delar av borgen uppfördes i tegel. Jordeboken uppger att borgen hade
sju underlydande gårdar och ett avråd av tio mark silver om året.
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1465 köpte Åke Axelsson egendom, (i Allatorp, Fjärås socken i Viske härad), av väpnaren

Anund Bondesson. Dessa egendomar är inte upptagna i herr Åkes jordebok.92 Kung Kristian I

förlänade riddaren Åke Axelssons hustru, Fru Merete (Märta) Bengtsdotter (Vintorpa-ätten), ”så

länge hon lever”, med Hammargård och Hamarö.93 I brevet daterat den 18 februari 1467 skriver

Kung Kristian,

Christiern Konge. For Gunst og Kærlighed som vi befundet har af Hr.
Aghe Axelssøn R. vor Mand og Raad, saa og for Troskab og villig
Tjeneste, som han os gjorthar, forlener vi Fru Mærete hans Hustru
vor og kronens Gaard Hammer gaardh og Hammer ø med al sin
kongelige Rettighed, at beholde, saa længe hun lever… Datum in
castro nostro Wordhbiergh fer. 4 post dnicam. Invocavit nostro sub
secreto.94

Hammerö med Hammargård Hjuleberg och Hammargård var kopplade till varandra genom en

gren av Rolfsån.95 Hjuleberg eldhärjades1469 enligt ett brev av kung Kristian1 januari 1470.96

Efter förhandlingar med kung Kristian fick herr Åke tillbaka kontroll över konfiskerade gods,

samt slottslänen97 Varberg och Falkenberg på livstid. 98 Sönerna Claes och Bengt Åkesson skrev

sig till Hjuleberg; Erik Åkesson tog över som hövitsman på Varberg efter faderns död 1477.

Enligt ett pantbrev från Jes [Jens] Henriksson av Fyllinge fick Åke Axelsson Tönnersjö i

Eldsberga socken. 99 Samma Jes Henriksson säljer en gård i Slægg[…]rup, en ödegård, en kvarn

(Adams Kvarn i säljbrevet) och en sjö med tillkommande fiskerättigheterna (Thoresiö) till herr

Åke. 100

Fjäre härad tilldelades Åke Axelssons hustru, fru Märeta. I ett köp brev daterat 30 januari 1459,

sålde Torbjörn Esgesson följande gårdar till Åke Axelsson, sex gårdar i Faurås härad, en gård i

Spannorp i Himble härad och en ödegård i Årstad härad i Norra Halland.101

92
Tor Flensmarck, Skånelands Medeltid – orter och Ätter Del A (2003), s. 38.

93
Rep. Dipl. Band II 1467-1478 (1929), [nr 2233]. Se även Styffe (1880), s. 88, not 2.

92 Rep. Dipl. Band II 1467-1478 (1929), s.3; Se Bilaga 9
95 Styffe (1911), s. 106. Han hänvisar till ett förläningsbrev daterat den 18 februari 1467, återgiven i Langebeks Dipl.
96 Styffe (1911), s. 102 och not 6 på samma sida, och s. 10 Kungen väljer att ge sig på herr Ivars danska halvsyskon och dennes
privata egendomar hellre än bränner ner tilldelade slottslän.
97 Styffe, (1875), s.45f, no 30. Åke Axelsson emotsatte sig en överkommelse mellan Erik Sture, hövitsman på Varberg 1469, och
grannarna till Oröd gård. Dessa fick avhysa gården mot ett bestämt landgille. ”… her Aaghae oc taldha till thöm i Taafa bo oc
Espertorp om waldha och wraeth om en gaardh som het Orödh… hanem [Erik Sture] aff hysiid nedher brutit oc lagth wndher
faeae foth, for hwilkit the for swar, ath the thet haddae, oc sadhae sigh ath skwlle hwsit oc till faeae mark ladhae, oc sadhae sigh
ath skwlla giffwae Erik Stwre vi pund smör till aarligth landgillae…
98 Styffe, (1875), s.45f, no 30. 1477 emotsatte Åke Axelsson sig en överkommelse mellan Erik Sture och grannarna till Oröd
gård. Dessa fick avhysa gården mot ett bestämt landgille. ”… her Aaghae oc taldha till thöm i Taafa bo oc Espertorp om waldha
och wraeth om en gaardh som het Orödh… hanem [Erik Sture] aff hysiid nedher brutit oc lagth wndher faeae foth, for hwilkit the
for swar, ath the thet haddae, oc sadhae sigh ath skwlle hwsit oc till faeae mark ladhae, oc sadhae sigh ath skwlla giffwae Erik
Stwre vi pund smör till aarligth landgillae…
99

, Rep. Dipl. Band I, 1451-1466, s. 12, pantbrev daterat 22/4-1451 [nr 34].
100

Rep. Dipl. Band I, 1451-1466, s. 46, [nr 134]. Oklart var gården heter och var den ligger.
101

, Rep. Dipl. Band I, 1451-1466, s. 307, [nr 938]. Finns i Aage Axelsson Totts arkiv RA



38

Ivar Axelsson förlänades med Hishult i Höks härad. Huvudgården Sjöboholm sätesgård

beboddes tidvis av Ivar Axelsson. 102 Godset förföll på 1800-talet och är numera en ruin. Det

finns endast få uppgifter om Ivars Axelsson koppling till Hishult. Omfattning av gårdsinnehavet

är inte vidare känd från dennes tid. Axel Ejwertz publicerad en artikel i Vår Bygd (1951). Han

skriver att Hishult län kunde vara identiskt med det som kallades för Vulgaris incolatus i Kung

Valdemars jordebok (daterat till 1231).103 Ivar Axelsson erhöll Hishult i pant för 100 engelska

nobler.104 Hishult gick till Beata Ivarsdotter gift med Arvid Trolle. Denne ärvde länet 1487. En

byteshandling från 1564 ger några närmare upplysningar om antal gårdar det fanns jämte

avkastningen. Hishult bestod av cirka 45 gårdar. Enligt byteshandlingen var smör och järn

produktion lika stora på samtliga gårdar utom Högaholmen och Stubbult105

2.2.5 Egentliga Danmark

Den högt belägna borgen, Tranekær på Langeland pantsattes till Filip Axelsson Tott på 1440-

talet. Den drogs in till den danska kronan vid herr Filips död utan att ta hänsyn till arvingarna

rättigheter. Denna händelse var en bland andra privata aktioner riktade mot de mäktiga

Axelssönerna Tott, på grund av den växande osämjan mellan kung Kristian och de yngre

Axelssönerna, Erik och Ivar.

Aleholms borg på Lolland förlänades till herr Olof Axelsson av Kung Kristoffer av Bayern

mellan 1445 och 1448. Denna mäktiga stenborg låg på en landtunga vid kusten. Ur ett

försvarsperspektiv var borgen svåråtkomligt från havet på grund av de djupa havsgravarna. Han

utnämndes till länsman på Vordingsborg på Själland 1442. I Tybjerg härad på Själland under

Kung Kristian I:s regeringstid bedoddes Naesbyholm av Laurens Axelsson Tott. Han hade även

Skaelsör vid den själländska kusten vid Stora Bält. Olof Axelsson erhöll Vallö i Baeverskovs

102
Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven, SDHK 26563. Org. perg R A 0101; Enligt ett brev daterat 8

juli 1475,utfärder riddaren Ivar Axelsson på Härlöv ett brev till sin måg Arvid Trolle beträffande sin hustrus och enda levande
dotter Beatas arv. Han testamenterar alla sina pantgods till Fru Magdalena Karlsdotter med undantag för modernearv samt
Hishult län i Halland som skulle tillfalla Beata Ivarsdotter efter sin fars död. Det är detta brev som Peter von Möller nämner i sin
bok, Hallands bidrag till den svenska historien. Där han skriver att Ivar Axelsson skulle ha skrivit ett testamente, då han
insjuknade akut 1475[se eventuellt fotnot 178 för Hain Rebas resonemang kring morgongåvobrevet och brevet till Arvid Trolle ].
Efterforskning visar att det är ett brev utfärdat i Stockholm till Arvid Trolle. Morgongåvobrev utställt samma år och dag till Fru
Magdalena gällande den delen av herr Ivars modernearv i Sverige som skulle tillfalla Fru Magdalena.  Morgongåvobrevet
återfinns i original pergaments brev på Krapperups arkiv. Ett intressant brev som kan ha påverkat herr Ivar, är fru Magdalenas
brev daterat 4 april 1474. Mindre än ett år före den tiden herr Ivar möjligtvis känt ett behov att säkra sin hustru och dotters arv,
skriver fru Magdalena ”then tigende penningh” av allt sitt arvegods och sin morgongåva samt full äganderätt efter hennes död
till hennes lösören … skulle tillfalla sin make Ivar Axelsson. Jag har haft tillfälle att studera ett faksimil med tillhörande
transkribering av morgongåvobrevet, tack vare den Gyllenstiernska Krapperupstiftelsen, och Krapperup Arkivs intendent och
fotograf. För brevet till Arvid Trolle se Svenskt Diplomatariums huvudkartotek, SDHK 29962 och 29741 på R A. Bo strömberg,
Det förlorade järnet, (2008), s.105 och Axel Ejwertz, Socken som Kungen bytte bort: Vår Bygd, 36.e årgången, Hallands
Hembygdsförbunds årsskrift (1951), s. 98ff.
103

Axel Ejwertz, Socken som Kungen bytte bort: Vår Bygd, 36.e årgången, Hallands Hembygdsförbunds årsskrift (1951), s. 95-
97. Vulgaris incolatus är en *allmän ouppodlad mark’.
104 Ejwertz, (1951), s. 100: se vidare Kristian Erslev, Konge och lensmand i det sextende Aarhundrede (1879), s, 26ff.
105 Ejwertz, (1951), s, 104; se även note 1.
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härad106, på Själland genom sitt giftermål med Karin Eskilsdotter (Falk). Herr Olof innehade

även Baeverskovs och Staevens härader i pant för 6 000 mark (danska). Vallö knöt Herr Olof till

Danmark två mindre herrgårdar, Skulderupholm107 och Lykkesholm på Själland respektive Fyn.

Pantbrevet för Skulderups huvudgård gällde även tre gårdar Kitzerop, en gård i Sloerop, en gård

i Bregnetwet, en ödegård i Blæssinge samt två gårdar i Møllerup och Ubberop, alla i Walburs

Härad. Åke Thott skriver att herr Olof aldrig lyckades behålla dessa. Sten Basse och dennes

hustru, fru Elna Johansdotters manlige arvinge gjorde anspråk på dem.108 1461 kom herr Olof

Axelsson och herr Olaff Mortensen elector109 i Roskilde överens att herr Olof tilldelas en

tredjedel av Skulderups huvudgård och Fang, en tredjedel i Kidzerup samt två gårdar i Solrodh,

allt kyrkans gods i Hadstrop, en gård i Swansbergh (Svendborg?), Hofterup och Thornbye på

Själland och Fyn.110 1458, köper herr Olof åtta gårdar av Lydeke och Offre Griib. Gårdarna

ligger i Ryslöf.  Fru Lydeke lämnar tre gårdar hon har i pant till herr Olof. Dessa får han behålla

till arvsskifte ske med de rätta arvingar.111

1455, friköpte herr Filip jordegendomen Grubbe -Orderup på Själland från sina bröder (Olof,

Ivar och Erik). Han pantade hälften av Grubbe-Orderup tillbaka till sin broder Laurens.112 Enligt

ett brev daterat 31 mars 1478, kräver Laurens Axelsson att Bengt Bille skall lösa in sin

förpantade del av Orderup gods som han erhållit under Herr Filips livstid.113 I sitt äktenskap med

Ermegard Frille kom han i besittning av Sandholt på ön Fyn.114 Kettil Axelsson skrev sig också

till Grubbe-Ordrup 1440. Enligt ett säljbrev, daterat den 20 december 1454, sålde herr Kettils

efterlevande, Mette Laurensdotter (dotter till Laurens Axelsson), två jordar i Calundeborg och en

jord i Cordeel på väst Själland till Niels Brønskessøn. Enligt brevet finns det ett flertal gårdar på

dessa jordegendomar. 115

106
Axel Pedersen Tott erhöll hälften av Vallö gods i pant enligt Styffe, den 29 oktober 1419. Hans son herr Olof hade redan

erhållit andra hälften av godset tidigare. Fadern och son uppgjorde en formlig delning år 1421. Det är obekant när herr Olof fick
kontroll över hela Vallö. Dennes hustru, Kristina Eskilsdotter tillhörde ätten Falk som erhöll godset enligt ett convent utfört av
abbedissan Katarina av Gudhems Kloster, 1397 (Lunds Bibliotek). C. G Styffe (1880), s, 36, not 2. Se även Alexandra Skoglund,
s.107f, not 1 för de invecklande förhållanden kring arvet efter Axel Pedersen Tott.
107

Rep. Dipl. Band 1, 1451-1466, se nr 29, 78 och 717.
108

Åke Thott, s. 133.
109

Elektor är titel gavs till en individ som vid indirekt valsätt utsetts till en nyckelposition inom kyrkan.
110

Rep. Dipl. Band 1, 1451-1466, se nr 1315.
111

Rep. Dipl. Band 1, 1451-1466, se nr 833 och 834.
112

Åke Thott, Ätten Thott under Medeltiden, s.153. Herr Åke höjde pant summan på Tranekaer genom förpantning av Grubbe-
Ordrup. Han fick behålla Tranekaer slott och län oinlöst i sex år. Herr Filips svärfar Eggert Frille, tog över förvaltning av
Tranekaer som sina barnbarns förmyndare efter Filip Axelsson bortgång i pestepidemin 1464. Godsets återtogs med våld av den
danska kungen samt att privategendom konfiskerades. Det skulle dröja enda tills 1472 innan familjen återfick sina egendomar.
Pantsumman för Tranekaer betalades först tillbaka 1478 till fru Ermegards andra make, Riksråd och riddare, Bent Bille.
113

Rep. Dipl. Band II 1467-1478, s. 670 [nr 4189].
114

Åke Thott, s. 152.
115

Rep. Dipl, band 1, nr 413.
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Ivar Axelsson Tott skrev sig till Knapstorp 1444, i Mierlöse härad på Själland (sydväst om

Holbaek). Godset gick till herr Ivars måg Arvid Trolle, (gift med Beata Ivarsdotter d.1487).

Den viktigaste förläningen som kontrollerades av Axelssönerna var Gotland med Visborg och

staden Visby. Denna förlänades först till Olof Axelsson 1449 av Kristoffer av Bayern. Senare

skulle ön förpantas till Olof Axelsson av Kung Kristian I. Ön var en ekonomisk och politisk

brännpunkt i Östersjön och skulle vara Axelssönernas viktigaste bas för deras ekonomiska makt

(handel med Baltikum och Norden, Ryssland och kaparverksamhet). Den skänkte dem en unik

förhandlingsposition inom den nordiska union, d.v.s den reella politiska makten mellan 1449 och

1487. Efter Olofs död 1464 lämnades ön till Filip Axelsson. Han dog hastigt några månader

senare. För att säkra ön åt familjen befann sig både Erik och Ivar på Gotland. Ivar skulle

kontrollera ön fram tills den överlämnandes till kung Hans 1487.

2.2.6 Sverige

2.2.6.1 Västergötland

Stora Bjurum sätersgård söder om Hornborgasjön i Gudhems härad, ärvdes av Magdalena

Karlsdotter efter sin fader Karl Knutsson Bonde (d. 1470). Gården hade ägts av Fru Magdalenas

morfar, riddare och riksråd Karl Ormsson (Gumsehuvud) som skrev sig till Bjurum på 1430-

talet. 1491 överläts den till Ivar Axelssons (Tott) brorson Hans Åkesseon. Fru Magdalena, gift

med Ivar Axelsson Tott, moderns arv låg i Uppland och Västergötland. Arvet omfattade 31

bondegårdar och 3 kvarnar.116 Åke Axelsson Tott gjorde flera köp av gårdar och kvarnar i

Västergötland. Enligt herr Åkes jordebok ägde han 67 gårdar (varav 2 ödegårdar och en

huvudgård) samt 3 kvarnar. Åke Axelsson köpte fyra gårdar i Kinds Härad av Torbjörn

Esgesson.117

Enligt ett brev daterat 2 juli 1491 överlät herr Ivars änka Magdalena ett flertal socknar till Åke

Axelssons son Hans Åkesson och dennes syster Kerstin Eriksdotter. I brevet nämns Bjurum med

116
Knud Fabricius, En nordisk lensmands liv i det 15de århundrede, Tillägg arven efter Karl Knutsson (1904). Knud Fabricius

specificerar inte vilka gårdar och kvarnar ligger i Västergötland.  P. von Möller, s. 135, Fru Magdalena fick ”… Haga och
Svengarn i Upland, strögods i Westergötland, en ’sotig’ häst till slädtrafvare, 2 gråa passgångare samt all boskap på Haga” ur
Langebek Diplomaticum 1470. A. Skoglund, (1903), s. 112-115, not 1, diskuterar arvet efter Karl Knutssons i detalj, särskilt de
konfiskerade gods som kung Kristiansålt vidare. Att dessa gods skulle komma till Karl Knutsson arvingar, Magdalena och
Kristina gynnade Ivar Axelsson och Erik Eriksson Gyllenstierna.
117

Dessa tolv inköpte gårdar i Norra Halland och Västergötland, är inte upptagna i Åke Axelssons jordebok. Detta kan bekräfta
och ger stöd till Fabricius datering av jordeboken till 1455. Se Sven Welander, Aage Axelssøns (Thott) »jordebok« (1958), s. 47
och 50
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torpet Ljustorp, Dagnsnäs och Storeboda i Mårby socken i Gudhems härad.118 Enligt Karl

Knutssons testamente fick Fru Magdalena strögods i länet.119

Enligt ett brev daterat 10 juli 1458 skedde ett jordskifte efter riddare Algot Gustavsson (Sture).120

David Bengtsson (Oxenstierna) och Erik Axelsson (Tott) genom sina respektive hustrur ärvde

jord i Västergötland. Erik Axelsson och Elin Gustavsdotter erhöll en gård i Koldens öö och sju

gårdar i Sunderbyn (Synnerby) i Skånings härad.

2.2.6.2 Östergötland

Ivar Axelsson förlänades med Stäkeborg eller Stegeborg slottslän i Hamarkinda härad den 25

maj 1472. Slottet belägrades av svenska trupper och föll till Sten Sture den äldre 1487(den sista

kraftmätningen mellan dessa två mäktiga herrar). Herr Ivar tilldelades Akerbo härad, på livstid

med sin hustru Magdalena, ”Fritt och Quitt”.121 Denna förläning tilldelades för utfört arbete på

Herr Ivars egen bekostnad, d.v.s förstärkningar utförde på Stegeborg. Han fick Aske härad i

förläning före 1476. Fru Magdalena och Herr Ivar, från köpegods, inköpt under Drottning

Katarinas livstid, fick flera gårdar varav 13 ”gode ejendomme” i Östergötland och 4

sammanhängande gårdar i Aske härad122 samt 3 gårdar, enligt Ivar Axelsson och Fru

Magdalenas jordebok, efter Fru Magdalenas föräldrar.

Enligt Fabricius fick Ivar Axelsson efter Karl Knutsson (Bonde) 7 torp, 3 öar och 3 kvarnar

samt 9 gårdar i Tjust, de flesta så kallade ödegårdar.123 Fru Magdalena ärvde Rönö kungagård i

Söderköping efter Kung Karl Knutsson . Rönö övergick till Ivar Axelsson.124

Fru Magdalena Karlsdotter drog sig tillbaka till sitt gods Bosgård i Björkelunds härad i

Söderköping efter sin makas död på Lillö i Skåne. Huset nedmonterades på order av

rikföreståndaren Sten Sture den äldre 1497.

118
Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven, SDHK 32627. Ett avskrivet papper av originalet finns i

Krapperups arkiv.
119

Peter von Möller (1874), s. 135. Förutom godsen Magdalena fick även ” en *sotig’ häst till slädtrafvare, 2 gråa passgångare
samt all boskapen på Haga.”
120 Alexandra Skoglund, (1903), s.79. Algot Gustavsson Sture var svåger till Erik Axelsson Tott genom sin hustru Elin
Gustavsdotter.
121

P. von Möller (1874), s.127ff; se även Langebek Diplomaticum – brev daterat Enköping 11 april 1481. Se även Dansk
biografisk leksikon (1943), artikel skrivet av Knud Fabricius.
122 Fabricius (1904), s. 297; ”heriblandt 1 lod af Aska herred på 4 gårde”
123

Enligt Fabricius undersökning av Karl Knutssons testamente. Kongens købegods efter dronningens [Katarina] død, (1904), s.
297 Codex C 8, R A: Jordeboksanteckningar efter Kung Karl Knutsson (1473) – Ivar Axelsson och Magdalena Karlsdotter.
124

Fabricius (1904), s. 299f. Knud Fabricius skriver att Rönö ansågs vara en bättre gård än Fogelvik som var en del av Kung
Karls arvegods. Erik Eriksson (Gyllenstierna) bebodde godset och valde att behålla det efter arvsskiftet. Den som erhöll Rönö var
skyldig att ge 6 tdr smör per år till ägaren av Fogelvik.
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2.2.6.3 Värmland

Åke Axelsson köpte gårdar i Kils och Kolens härader i Värmland som gränsade till

Västergötland. Axelssönerna hade aldrig några förläningar i Värmland. Länet fungerade som en

ekonomisk förlängning för familjens gods- och gårdsintressen i Västergötland och Östergötland.

2.2.6.4 Uppland

Herr Ivar fick genom sin hustru Svartsjön län bestående av Färingön och Munsön efter 1479.125

Svartsjön erhölls av Sten Sture den äldre efter Fru Magdalenas död 1495. Ivar Axelsson

förstärkte försvaret genom anläggning av ett mäktigt stenhus. Fru Magdalena erhöll, efter sin

moder, 3 gårdar och herr Ivar efter sin svärfader 8 gårdar i Upplands Roden. Magdalena ärvde

jord i Svingård (Svensgarn) med sina 7 underlynande gårdar 126 samt Haga 127, herr Ivar erhöll 4

gårdar i Åsunda härad i Fiaedhrundaland.128 Enligt arvet efter Karl Knutsson fick Ivar Axelsson

37 gårdar i Uppland, varav 28 låg i Fiærdhrundaland129 Fru Magdalena erhöll 31gårdar och 3

kvarnar efter båda sina föräldrar. Fabricius skriver att, ”det var en god del, som tilfaldt hr.

Iver.”130

2.2.6.5 Södermanland

Erik Axelsson tilldelades länet av Kung Karl Knutsson 1451. Han behöll det med några få

avbrott tills början av Sturetiden efter 1470. Ivar Axelssons måg Arvid Trolle innehade länet tills

1487, då han bröt med sin svärfader. Erik Axelsson köpte Täckhammar gård och en kvarn i

Bärbo socken, Jönåkers härad. Gården låg nära Långhalsens utlopp.131

Aaboö herrgård i Ripsa socken i Röna hundare. Den kallades för huvudgård 1476. Laurens

Axelsson innehade huvudgården och dess underlydande gårdar som del av sitt mödernearv.132

Erik Axelsson köpte Tyska Ordens sista godskomplex Årstad 1467. Herr Laurens skrev sig

senare till Årsta men bodde på Raseborg som han hade i förläning till sin död 1482.

125
P-von Möller (1874), s. 136: se även Styffe (1880), s, 301

126
Svenskt diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven: SDHK: 25690. Brev från Karl Knutsson (Bonde) till Fru

Birgitte (Magnusdotter) gällande försäljning av Svinegård och Haga, daterat 6 mars 1450 Stockholmsslott.
127

Se not 109.
128

Fabricius (1904), tillägg 1, s. 297. Se även codex C8 RA
129

Styffe (1880), s. 261, Uppland är en kollektiv benämning för de tre områdena Tiundaland, Attundaland och Fiærdhrundaland.
Dessa kallades för de trenne sedan slutet av 1200-talet.
130

Knud Fabricius, s. 298. Det gällde flera gårdar i andra landskap enligt Fabricius sammanfattning av C8, se varje landskap för
sig i uppsatstexten. Se även Erik Lönnroth, Från svensk medeltid- Slaget på Brunkeberg och dess förhistoria (1959), s. 152
131 Skoglund (1903), s. 79 och not 1.
132

Styffe (1911); se även Laurens Axelssons (Tott) jordebok 1476 codex C 14, F.2v, R .
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Ivar Axelsson och Magdalena Karlsdotter hade flera godskomplex och gårdar i Södermanland

efter Karl Knutsson (Bonde). De erhöll tillsammans 11 gårdar.

2.2.6.6 Småland

Axelsönernas koppling till det småländska landskapet stärktes genom sina äktenskapsallianser

med ätterna Sture, Bonde och Trolle. Dessa tre ätter var väl etablerade i detta gränslandskap.

Axelssönerna erhöll aldrig någon förläning men hade enligt brev och jordeboksanteckningar

handelsekonomiska intressen genom sina privata egendomar i gränstrakterna till Skåne, Halland,

Blekinge, Västergötland, Östergötland, Öland och Gotland. Erik Axelsson och Elin

Gustavsdotter ingick ett jordskifte med David Bengtsson (Oxenstierna); Herr Erik fick gods på

Öland som herr Bengt ärvt efter Algot Gustavsson (Sture) i utbyte mot Aby gods vid Björnö i

Möre härad i Småland. 133

Åke Axelsson Tott ägde flera gårdar i Småland. Enligt hans jordebok ägde han följande

egendomar; elva gårdar en mjölkvarn och i Tveta härad, trettiosex gårdar och en kvarn i Vista

härad, sju gårdar i Allbo härad och arton gårdar samt en kvarn i Vidbo härad. Dessa gårdar och

kvarnar låg i anslutning till herr Åkes jordinnehav i Halland och Västergötland.134

Ivar Axelsson Tott och Magdalena Karlsdotter ärvde tillsammans nitton gårdar i Tjust. De flesta

var ödegårdar enligt deras gemensamma jordebok efter arvet på Karl Knutsson135

Åke Axelsson Totts dotter fru Elin bodde på Stensholms sätesgård i Tveta härad, med sin make

riksmarsken Tord Bonde. Hon bodde kvar som änka på gården till sin död 1455.

2.2.6.7 Västmanland och Nerike

Enligt Knud Fabricius, fick Herr Ivar kontroll av 11 egna gårdar och 16 gårdar som tillföll fru Magdalena i

Västmanland136. Vad gäller Nerike fick Fru Magdalena 44 gårdar, alla kom under kontroll av Ivar Axelsson.

2.2.6.8 Österland (Finland)

Erik Axelsson förlänades huvudorten Åbo med Åbo slott i förläning år 1457, 1465 till 1468.

Han var hövitsman på Tavastehus (senare Kronoborg) och Nyland (Åland) med sin mäktiga borg

133
Två brev daterade den 10 och 12 juli 1458 i Riksarkivet: SDHK- nummer 27275 0ch 27275 i Svenskt diplomatariums

huvudkartotek över medeltidsbreven. Vid papp. 1499 6/ 7 RA 0102. Dessa brev skrevs inom 2 dagar av varandra och rör sig om
arvsskifte efter Algot Gustavsson (Sture). Av ekonomiska fördelaktiga skäl skedde ett jordskifte mellan herr Erik och herr Bengt.
Herr Erik tog emot gods som herr Bengt erhöll i testamentet: herr Erik och fru Elins gods Aby vid Björnö, Möræ härad i Småland
för herr Bengts gods på Öland.
134

Se tabell 2.3 – en sammanställning över herr Åke Axelssons jordegendomar i Danmark och Sverige
135 Codex C8: Jordeboksanteckningar rörande arvet efter kung karl Knutsson (1473), s. 7a, 8a och 8b. Enligt fotnot 3, tillägg till
En nordisk lensmands liv i det 15de århundrede (1904), s. 297 ”den överstregede pag. 7a”
136

Fabricius, s 298, flera ödegårdar och torp ärvdes utöver de gårdar somvart i bruk.
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Raseborg anlagt av den ökände Bo Jönsson Grip år 1370. Laurens Axelsson fick Raseborg 1465

av Karl Knutsson Bonde, där han var hövitsman fram till sin död. Ivar Axelsson förhandlade

fram gynnsamma villkor för herr Laurens änka och barn gällande Raseborg, efter han tvingades

överlämna den till Sten Sture.

Viborgs Hus i Savolax län, anlagt på 1200-talet av Torkel Knutsson tilldelades Erik Axelsson

efter en kort belägring av borgen 1457. Herr Erik lyckades behålla Viborgs län fram till sin död

1481. Herr Laurens satte sig i besittning av sin brors finländska förläningar. Endast ett år efter

Erik gick bort, dog herr Laurens. Herr Ivar, kvarvarande bror i den stora syskonskaran nödgades

överlämna länen till Sten Sture i utbyte mot Borgholm och Öland 1483.

Olofsborg137, Savolax län anlades av Erik Axelsson 1477 (sten borgen)på den platsen där den

tidigare träborgen stått. Påbygganden och förstärkningar utfördes av samtliga bröder som höll

Olofsborg i förläning.

De viktiga borgfästningarna vid Sveriges östligaste gräns föll i händerna på Sten Sture som

eftersträvade kontroll över dessa län som säkerhet mot den prekära och osäkra situationen han

befann sig i som svensk riksföreståndare. Erik Lönnroth, Hain Rebas och Sven Ulric Palme tar

upp olika aspekter av händelserna mellan 1470 och 1487. Tiden vid Kung Karls bortgång,

kampen om Unionen vid Brunkeberg för att återupprätta Kalmarunionen med Kung Hans i

spetsen 1497. Rebas och Palme diskuterar Sten Stures utspel mot Axelssönerna, och i synnerhet

att Sten Sture var en maktlysten feodal herre som såg Herr Ivar Axelsson som sin främsta

motståndare till dennes privata ekonomiska aspirationer i kombination med de säregna politiska

målen, och inte nödvändigtvis begynnande svensk nationalism som den tidigare forskningen lagt

fram och ville stödja.

2.3. En sammanställning och diskussion kring Åke Axelsson Totts
jordegendomar efter dennes jordebok

Sven Welander som transkriberat och undersökt innehållet i herr Åkes Jordebok och utifrån viss

information från originalbrev om tidpunkter för köp av gårdar som inte upptas i jordeboken, dra

han slutsatsen att dennes ursprung kan troligtvist fastställas till 1455.138 Han påpekar att varken

modernearv eller mormorsarv finns nedtecknade i uppställningen av herr Åkes egendomar. Han

137
Olaus Magnus, Historia om de nordiska folken, Den sjuttonde till tjugoandra boken, Kap.19 den nittonde boken, andra

upplagan (1976), s. 189. Den tidigaste kända avbildningen av Olofsborg. Olaus Magnus skriver ”I det nordligaste Finlands
aflägsnaste trakter ligger en under Sveriges rike lydande borg, som kallas Nyslott (Nova arx), därför att den är särdeles sinnrikt
uppförd och af natur och konst i förening starkt befästad.” Borgen är även känd som Nyborg.
138

Sven Welander, Herr Aage Axelssøns (Thott) »Jordebok» (1958), s, 47ff.
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skilde mellan arvegods och förvärvning av jord genom köp. 139 Han koncentrerade sina

egendomar till härader som låg i närheten till sätesgården Hjuleberg.  Köp av gårdar i de svenska

landskapen som låg i direkt anslutning till Halland innebar att han kontrollerade vattendrag och

kustområden. Som länsman på Varberg hade han en ovanlig stark ställning. Herr Åke köpte

gårdar från medlemmar i lågfrälset med några undantag. Under engelbrektstiden hade dessa lidit

ekonomiskt på grund av de hårda strider som ägde rum i områdena i och runt Halland. De fann

det mer fördelaktigt att förvandla jordegendom till lösören. Åke Axelsson, till skillnad från

dessa, kunde köpa gårdar utan att behöva känna rädsla. Som länsman på Varberg Slott och med

stöd av sina mäktiga bröder, fanns det ingen som ville komma i konflikt med dem under 1440

och 1450-talen. 140

En viktig iakttagelse är att herr Åke disponerade store mängder kontanter. Han även använde

annat lösöre eller bytte gods till sig för att öka värdet av sina jordegendomar.  Ett exempel finns

upp tagit i Jordeboken, där det skedde följande godsbyte,

Olaff Rwdh Landsdommer i Søndrehalland. Jeg … velbaaren Md. og ærlig Hr.
Age Axelsß R. i Hiwleberghe »th«…, som er 2 gaarde i Ebbæryth […] 1 gaard i
Mrykholt […] 1 øde Mark Liwngæ, 1 øde Mark Lowfsbøgeholt i Widhinge S. i
Høigx H., 1 Gaard i Wæggærp (Nis Tygesß, 6 Pd. Smør) i gedinge S. i Halmstad
H.; hvilket Gods jeg har solgt og paa Halmstadhe Landsting skødet Hr, Age
Axelsß.  Og kendes jeg mig op baaret [fu[ldt Værd]…til] »n[ø]ye[n]s« for
forskrevne Gods. […] Datum Worberg dnica. Trinitatis. 141

Welander skriver att av de tjugofem genomförda och dokumenterade köp, finns endast nio

köpebrev kvar142 Han tillägger att egendom köpt från Anders Nielsson, har skrivaren överfört

uppgifterna direkt från herr Anders jordebok. Dessa jordeboksanteckningar var troligen översatta

från svenska 143 Gårdarna producerade huvudsakligen smör och spannmål.

Sten Sture skulle komma i besittning av flera gårdar genom sitt äktenskap med Ingeborg

Åkesdotter. Ett brev daterat den 29 april (147? årtal går ej att fastställa) gällande arvet efter Åke

Axelsson, står det vilka härad Sten Sture skull få genom sin hustru. Gårdarna låg helt i Norra

Halland. Han fick dock inte Viske härad med laxfiskerättigheterna samt mjölkvarnen i Faurås

härad. Brevet lydde ” Hr. Sten Sture R. Sweriges Riges Forstander paa hans hustrus vor Søsters

139
Sven Welander, (1958), s. 49.

140
Sven Welander, (1958), s. 50.

141
Sven Welander, (1958), s. 54; 1r i jordeboken; ”I Søndhræ hallyndh – Primo i [høx] høgx hereth j laghaholmss leen i

vydhynghæ sogen lygende [Veinge i Höks härad]… skøt ok skælet po hslmsthædhæ landsstyngh”; se även Repertorium
Diplomaticum… band I, 1451- 1466  (1928), s. 19, brev nr 54, köpebrevet av 20/6 1451.
142

Repertorium Diplomaticum… band I, 1451- 1466 , brev nr 6548, Welander, Jordeboken, s. 58: nr 6649, Jordeboken, s. 59: nr
6893, Jordeboken, s. 57f: nr 7001, Jb, s. 57f: brev – Ås kloster 23 april 1441, Jb, 50f och 65; se även Diplomatarium Dioecesis
Lundensis, utgiven av Laurens Weibull 3 (lund 1900), nr ccclxxxvi: nr 7434, Jb, s. 60. Nr 7644, Jb, s.71f: Repertorium
Diplomaticum… band II, 1467-1478, brev nr 54, Jb, s.52 och nr 445, Jb, s. 48 och 52.
143

Sven Welander, s. 66ff.
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Vegne, at han skal have saa »mangh gotz«, paa hendes Del faldnes er, i det Gods, som ligger i

Hymble H., Fardase H. og Fiædre H.,144 Enligt jordeboken fanns det 34 gårdar i dessa härad,

varav två var ödegårdar. Resterande arv skulle delas mellan de andra syskonen. Brevet skrevs av

Åke Axelssons barn som ville ogjort et Skifte os imellem paa det Gods, som ligger i Hallandh ett

arvsskifte av ovannämnda gods i Halland. Det står klart att Åke Axelssons barn ville hålla

kontroll över föräldrarnas arv för att bibehålla familjens ekonomiska grepp om Halland utan att

ta hänsyn till Sten Stures politiska intressen och familjens rådande politiska position.

144
William Christensen, Repertorium Diplomaticum Regnis Danici Medlævalis3 bind 1479-1488 (1931) Köpenhamn. Papir med

rester af 4[!] Segl paastrykte Bagsiden: 1. Lxviii 46 (Thott); 2. Mulig Lxviii 48 (Thott); 3. Skjold med Thott-vaaben uden Hjelm;
4. Skjold med Thott-Vaaben uden hjelm ell. Omskrift. (RA. Privatark., Aage Axelssøn Thott.) LDipl. [5214]
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MARKSHÄRAD 1 gård
KÅKINDS HÄRAD 4 gårdar
SKÅNINGS HÄRAD 1 gård
BARNE HÄRAD 6 gårdar
KINDS HÄRAD 13 gårdar, 2 ödegårdar
VILSKE HÄRAD 1 gård
GUDHEMS HÄRAD 3 gårdar 1 mjölkvarn
GÄSENE HÄRAD 3 gårdar
KINNE HÄRAD 30 gårdar** 2 mjölkvarnar

Totalt antal gårdar och kvarnar 65 gårdar, 2 ödegårdar 3 mjölkvarnar

SMÅLAND
TVETA HÄRAD 11 gårdar** 1 mjölkvarn
VISTA HÄRAD 33 gårdar, 3 ödegårdar 1 mjölkvarn
ALLBO HÄRAD 7 gårdar
VEDBO HÄRAD (WIDHBO) 15 gårdar, 3 ödegårdar 1 mjölkvarn

Totalt antal gårdar och kvarnar 66 gårdar, 6 ödegårdar 3 mjölkvarnar

VÄRMLAND
KILS/VISNUMS HÄRADER 1 gård
ÖLME HÄRAD 1 gård
KOLENS HÄRAD 3 gårdar

Totalt antal gårdar 2 gårdar

Totalt antal i samtligaLandskap 216 gårdar, 17 ödegårdar, 1
låssbyggget

9 kvarnar

rättigheterna till laxfisket *, indikerar köp av huvudgård **, 2 pantgårdar # Sammanställt av Margaret Wallace Nilsson 2010

145
Tor Flensmarck, Skånelands Medeltid – orter och Ätter del C-D (2008), s. 30; DAEL i Getinge socken. Finns ingen ort med

detta namn. Flensmarck tror att det handla om en försvunnen by eller ensamgård. Enligt jordeboken: Esge Torbjörnsson i
Forstena, den 12 april 1439 till välborne Aage Axelsson (Thott) i Hjuleberg överlåtit bl.a. en ”Gaard i Dael” och en kvarn i
Getinge sn, ” alt i Halmstadhae” hd i Halland. Se Rep Dipl 1, 7001. Se även Sven Welander, Herr Aage axelssøns (Thott)
»Jordebok» (1958), s. 58. Avkastning på Dael var ii pund smör och kvarnen gav j pund mell (mjöl). Herr Åke köpte flera ii
ödegårdar i Uppnora i Getinge socken som kanske peka på att Dael var ensamgård. Se Welander, s. 54f

LANDSKAP GÅRDAR KVARNAR

HALLAND (DANMARK)
SÖDRA HALLAND
HÖKS HÄRAD 7 gårdar, 3 ödegård, (1) låssbygget 1 mjölkvarn
HALMSTADS HÄRAD 9 gårdar145, 1 ödegård
TÖNNERSJÖ HÄRAD 10 gårdar#, 3 ödegård 1 mjölkvarn
ÅRSTADS HÄRAD 15 gårdar

NORRA HALLAND
FAURÅS HÄRAD 16 gårdar
FJÄRE HÄRAD 8 gårdar,* 2 ödegårdar, 1 mjölkvarn
HIMLE HÄRAD 8 gårdar
VISKE HÄRAD 2 gårdar*

Totalt antal gårdar och kvarnar 75 gårdar, 9 ödegårdar 3 mjölkvarnar
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Kapitel 3: Äktenskap och arv

Avgörande för ätternas kontinuitet var lämpliga äktenskapsallianser och arv kopplade till

jordägande och jordförvärv genom antingen köp eller förläning. Christer Winberg har studerat

släktskap, ståndsprivilegier och jord (egendom). I Grenverket, en skrift utgiven av Institutet för

rättshistorisk forskning, utforskar Winberg förhållanden kring jordägandet i förhållandet till den

som utnyttjade rätten till jord och vad denna rätt innebar. Han skriver att den franska annales

historikern Marc Bloch ansåg att ordet ”jordägande” saknade en verklig betydelse i det feodala

samhället. Winberg återger en fri översättning av Blochs text. Bloch menade att,

På gott som allt land vilar en mångfald skyldigheter av skiftande natur.
Bonden som plöjer jorden och skördar dess gröda; hans närmaste herre, som
kräver avgifter och som i vissa fall kan återta jordbesittningen, herrens herre
och så vidare uppgör den feodala skalan – hur många personer är det inte,
som med lika stor rätt som någon annan kan säga » detta är min jord! ».

Bloch ansåg att detta var teoretisk en korrekt bedömning av ”jordägandet”, men i realiteten var

det annorlunda. Bloch fortsätter,

För grenverket breder ut sig åt sidan lika väl uppåt, och man måste i
räkningen ta in bysamfälligheten, som normalt återtar användningen av sin
mark så snart den har skördats, bondens släkt, utan vars medgivande
egendomen inte kan överlåtas, och de olika herrarnas släkt. 146

3.1. Rätten till jorden – en översikt av de medeltida jordrättsliga

förhållandena i Sverige kontra Danmark

De jordrättsliga förhållandena i Sverige förändrades under perioden efter Alsnö 1280. Lika så i

Danmark – den danska handfästningen från ungefär samma period innebar att de danska

adelsfamiljerna blev försvarspliktiga gentemot riket och kungen i utbytte mot skattebefriade

jordegendomar. En svensk bonde som normalt drabbades av ståendeskatter kunde bli frälseman

genom att ställa upp på rusttjänstgöring.  Adelsmännen vände sig till möjligheten att köpa

skattejord. Båda bonden och adelsmannen tjänade på systemet. Det som skulle ha gått till

kronan, gick istället till den som förfogade över marken. Det blev lönsamt att köpa skattejord.

Under senare delen av medeltiden hade frälsejordens andel blivit större än de andra jordägande

grupperna i samhället. Unikt för Sverige var att kronan redan på 1300-talet försökte begränsa

146
Marc Bloch, Feudal Society, (1965), s. 115f; se även Christer Winberg, Grenverket, (1985), s. 1.
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försäljning av skattejord till frälset. Ett feodalt system grundat på en politisk-statsrättslig bas,

som utvecklade i det övriga Europa, fick aldrig någon egentliga fotfäste i Sverige.147

Kanske är det denna grundläggande skillnad mellan danska och svenska jordförhållanden, och

konsekvenserna av den under Kalmarunionen, att synen på privatjord och pantlän som orsakade

konflikt mellan de gränsadliga Axelssönerna och unionskungen Kristian I och senare

riksföreståndaren Sten Sture beträffande de indragna godsen och ärftliga pantlänen .

ChristerWinberg talar om ett allodialt system i Sverige och påpekar att,

… jorden i förhållande till staten var »privategendom» . Något stabilt
förläningssystem med ärftliga län, vars innehavare var bärare av statliga
funktioner, utvecklades aldrig under medeltiden148.

3.1.1 Ätterna och arvsrätten

Innan man kan diskustera Axelssönernas äktenskaps och arvsstrategi, måste några begrepp

definieras, dels för att underlätta läsningen och ökar förståelsen, dels för att kunna förstå det

samtida systemet av äktenskap och arv ur ett medeltidsperspektiv. Vad var en högadlig ätt och

vilka personer ansågs tillhöra en högadlig ätt?

En man vars släkt hade tillhört en ätt i minst två generationer och vilkens kvinnliga medlemmar

gift sig med riddare eller riksråd kunde betrakta sig som högadliga. Männen meriterades genom

att vara verksamma i kronans tjänst, till exempel som länsman. Dessa hade ett betydande

godsinnehav omfattande minst två hundra gårdar och två eller fler huvudgårdar och

arrendegårdar. Det som utmärkta vissa högadliga medlemmar från andra var att de uppförde

stenborgar på sina privata huvudgårdar. Det privata borgbyggandet ökade under senare delen av

1400-talet.149

Christer Winberg diskuterar historikern Åke Holmbäcks studie av arvslagarnas utveckling under

forntid och medeltid. Holmbäck anser Winberg är den enda historikern som på ett utförligt sätt

diskuterat vad ”ätt” var för något. Holmbäck kom till slutsatsen att det fanns tre tydliga stadier i

ättens utveckling:

Första stadiet - släktskap räknades genom båda kön. Individer av motsatta könet fördes in i ätten

genom äktenskap, d.v.s ätten unilineär. Det var inte frågan om blodsband utan alla

ättemedlemmar ägda samma hemvist.

147
Christer Winberg (1985), s.4.

148
ChristerWinberg (1985), s. 4.

149
Skansjö, Sten, Jens Holgersen aktör i östersjörummet, artikel i Glimmingehus 500 år, (1999), s. 30.
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Andra stadiet - jorden blev en rikedom. Konceptet ”jord” som en tillgång utvecklade ur

förhållandet att en person inte bytte ätt. Den höll kontakt med sin gamla ätt och utvecklade nya

kontakter med den nya ätten genom äktenskap. Man kunde söka skydd hos sin gamla ätt och jord

och annan egendom stannade inom samma ätt.

Tredje stadiet – På grund av den ökade folktätheten började utflyttade personer från olika ätter

att odla ny jord i närheten av varandra. Påsikt skulle ätterna blandas geografiskt. Detta innebar

att blodshämnden måste inskränkas för att samhällets fortbestånd skulle fortsätta. Det var så

accepterat att släktskap beräknades genom båda män och kvinnor för att kunna stärka

blodsbanden. Holmbäck menar att det tredje stadiet försvagade ätternas makt.150

Det tredje stadiet gällde i Sverige (och även i Danmark151) under medeltiden menar Holmbäck

.152 Landskapslagarnas utveckling visar tydligt att släktskap räknades genom mankönet. Jord

kunde förvärvas och ärvas av kvinnor för att försäkra att egendom skulle stanna inom ätten. Alf

Åberg förklarade att,

Om ingen man i ätten ville köpa gården, hade en kvinna i ätten förköpsrätt
framför andra. 153

Arvsrätten i Norden skilde sig väsentligt från arvsrätten som gällde på kontinenten, d.v.s. arvsrätt

i flera led. Arvet tillföll den närmast manliga arvingen. Kvinnan fick ärva lösöre.154 I Norden

hade sönerna företräde till faderns egendom enligt de gällande principerna. Men det fanns

möjligheter för en dotter att få ärva. Dessutom, genom så kallat ”bakarv” kunde en änka ärva

egendom efter sin avlidne make om barnen som tidigare ärvt var döda. Det gällde även arvsrätt

av spädbarn som dött tidigt.155 Änkan blev ägare till sin makes arvejord. När hon dog tillföll

150
Winberg (1985), s. 12.

151
Charlotte Christensen-Nugues, ”Äktenskap och familj” - Medeltiden (Signums svenska kulturhistoria, 2004), s. 297f. Nugues

skriver om arvsrätt att det gradualsystemet, den äldste sonen ärvde egendom efter faderns död. En dotter fick ärva om det
saknades manliga arvingar. Det fick genomslag tack vare kyrkans inflytande över samhället. Under Högmedeltiden skulle den
ersättas av ett parentelsystem. Arvet delades upp i lotter. Alla barn fick delar av föräldrarnas arv. En dotter fick en halvarvslott,
d.v.s. en halvbrorslott. Hon fortsätter att lagliga fixerade kvoter kom sent till Norden. Danmark som ligger närmast Europa
införde arvskvoter under 1100-talet. Systemet nämns i en text kallad ”Arvebog og Orbodemål”. Texten är skrivet mellan 1154-
57. Texten skrevs in i landskapslagar från slutet av 1100-talet. Island och Norge antog denna princip 1270. De flesta
landskapslagarna i Sverige had infört arvskvoter någon gång under 1300-talet. Anmärkningsvärt sent jämfört med övriga
Skandinavien.  Hela landet antog fixerade kvoter i Magnus Erikssons landslag, som blev rikstäckande och gällde samtliga av
svenska landskapen efter 1350. Intressant är vad som skrevs i Erikskrönikan gällande kvinnors rätt till arv.  Birger Jarl
introducerade 1260 sin syn på kvinnoarvsrätten i samband med sonens giftermål med en dansk prinsessa. Han kanske tog intryck
från den äldre texten gällande kvotering av arvslotter i de danska landskapslagarna. Nugues tillägger att det inte finns något i de
samtida texterna som egentligen stöder denna uppfattning.
152

Winberg (1985), s. 17, Holmbäck finner stöd för detta i Beauchets undersökning (se not 25), Histoire de la propriété foncière
en Suede (1904), s.107f
153

Christer Winberg (1985), s. 13, Alf Åberg, Vår svenska historia, Stockholm (1978), s.91f
154

Charlotte Christensen-Nugues (2004), s. 297.
155

Peter von Möller, (1874), s.104 och not 17, s.376; Som exempel på hur ett spädbarns död påverka kvinnans arvsrätt, nämner
von Möller en rättegång (1425) där Axel Pedersen (Tott) anklagade sin svägerska Fru Krisitin Krognos, änka efter Erik Pedersen
Tott av Näs (Trollenäs), att försöka komma i ostörd besittning av boet. Hon påstod att hon hade fött ett barn som senare dött efter
ett nöddop. Barnet skulle ha begravts därefter. Han misstänkte att något inte stod rätt till och för att skydda de riktiga arvingar,
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arvejorden hennes arvingar. En dotter som ärvde sina föräldrar förvaltade sällan sitt eget arv. I

Norden förvaltade mannen sin hustrus egendom. Endast ogifta kvinnor och änkor förvaltade sina

egendomar.156 Charlotte Christensen-Nugues påpekar att det var oftast genom änkeståndet en

kvinna blev självständig ekonomiskt och myndig förvaltare av sitt arv.  De flesta änkorna valde

att sälja hellre än köpa jord. Enligt kvarvarande källmaterial rör det sig om ekonomiska

svårigheter som motiverade till jordförsäljning. 157

3.1.2 Äktenskap

Äktenskap och motivet till att vilja ingå äktenskap har förändrats under sekel av sociala och

kulturella förändringar. Under medeltiden var själva giftermålet del av en komplicerad process.

Det blivande brudparet gick gradvis över från ogifta till de giftas stånd. För det nordiska frälset

var val av lämplig äktenskapspartner mycket viktigt socialt, ekonomiskt och politiskt. En

giftoman föreslog ett lämpligt val av make eller maka. Landskapslagarna dikterade vem som

kunde utses till giftoman.158 I äktenskapet mellan Ivar Axelsson Tott och Magdalena Karlsdotter

1466 agerade Gustav Karlsson som giftomannen. 159

Fästningsstämman kunde endast äga rum om ett frieri godskänts av friaren och giftomannen.

Under fästningsstämman drogs med detaljerna om kvinnans hemgift och villkoren för hemgiften.

Ett datum utsågs för bröllopet som oftast skedde i mannens hus. Släkt och anförvanter från båda

familjer skulle närvaro vid bröllopet. Intressant är att giftermålet ägde rum i kvinnans hem. Här

överlämnades bruden till sin nya make. Hennes uttalade rättigheter, skyldigheter samt hennes

position som gift kvinna i det nya hushållet angavs formellt inför båda familjer.160 Hon hade rätt

till en tredjedel av boet (en treding – den delen av mannens egendom han hade före giftermålet

grävde han upp barnet. Han fann en säck fyllt med sand. Domaren dömde Fru Kristina till döden och hennes medbrottsling fru
Margareta lämnades till herr Axels nåd. Detta innebar, ”att han var hennes lif mäktig att låta henne lefva eller aflivas.” Den
mäktiga ätten Krognos lyckades att förhandla fram en förlikning som ägde rum på svartbrödraklostret
156

Svenskt diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven. Original perg. RA 0101 odaterat/ ppr, odaterat, nr 119
(VHAA:s dep: Muncktell nr 23=nr 37 i Krapperupsamlingen), RA 0102. Brevet tros vara skrivit mellan 1480-1490 ; från
Riddaren Hans Åkesson (Tott) till välborna Magdalena Karlsdotter, änka efter Ivar Axelsson (Tott). Herr Hans begär order om
vart pengarna från smörförsäljning i Lubeck skall skickas. Han informerar Fru Magdalena att pengarna finns i Lubeck hos sin
”värd”. Han även frågar var hon ville ha landgillet det året. Om brevet är författat efter 1487 och före 1492 kan det vara klart
bevis på att i änkeståndet Fru Magdalena tog kontroll över den omfattande arv efter sin make och sina föräldrar. Vid tillfället
hade herr Ivars dotter Beata avlidit (1487). Fru Magdalenas föräldrar var döda och hon var den enda överlevande barn till dessa.
Kommentar till brevet: Del av vattenmärke bevarad. Hans Åkesson död 1492. Magdalena Karlsdotter gift 1466 med Ivar
Axelsson (död 1487). Jfr beträffande dateringen av brevet en svit brev till Magdalena Karlsdotter i Krapperupsamlingen.
157

Charlotte Christensen-Nugues (2004), s. 299f.
158

Charlotte Christensen-Nugues (2004), s. 300; en kvinna kunde under vissa förutsättningar vara en giftoman, närmast efter far
och bror, se Hälsningelagen, Upplandslagen, Dalalagen och Västmannalagen (Ärvdebalkan).
159

Alexandra Skoglund (1903), s. 109 se not 1.
160

Christensen-Nugues (2004) s. 301, not 17, s. 515.
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och del av det gemensamma boet ), dock inte guld och hemmahjon. Hon övertog ansvaret för

hushållet med ”lås och nycklar”.161

Gåvosystemet på medeltiden kunde vara mycket komplicerat och ledde till motsättningar mellan

familjer. Vängåvan var en gåva från friaren till giftomannen. Tradition dikterade att denna

överlämnades av friaren när fästningen ägt rum. Sed och bruk krävde att familjerna bytte gåvor,

brudgåva, morgongåva och hemgift. Dessa var noggrant reglerade och hur de såg ut var

beroende av familjernas status, vilka fördelar, ekonomiska så väl som politiska, de skulle få ur

alliansen mellan de två familjerna och vad som skulle gälla om äktenskapet behövde

annulleras.162 Mannen gav sin blivande hustru en morgongåva oftast i jord eller motsvarande i

pengar.

Morgongåvan överlämnades efter bröllopsnatten och vetskap om att äktenskapet var giltigt efter

”sängledningen”. Motgåvan var av stor betydelse under medeltiden. Christensen-Nugues belyser

konflikten mellan adeln och kyrkan gällande jordgåvor.  Det svenska frälset klagade över de

omfattande jorddonationerna till kyrkan. Enligt det omfattande arkivmaterialet var kyrkan en

mäktig jordägare att räkna med på grund av de stora jorddonationerna. Kyrkan besvarade dessa

anklagelser genom att påpeka det faktum att morgongåvorna blivit överdrivit stora och därmed

en belastning för den nya makens familj ekonomiskt. 163

Morgongåvan och hemgiften var kvinnans enskilda egendom men förvaltades av maken.164

Mannen fick inte använda hustruns egendom som han ville. Att betala skulder med hustruns

egendom var otillåtet. Han skulle enbart förvalta dem åt sin äkta maka. Barnen ärvde sin mors

161
Christensen-Nugues (2004), s. 301. I porträtt som blev allt mer populära under senmedeltiden avbildades kvinnan med en

nyckelknipa som symboliserade hennes roll som huvudansvarig för makarnas gemensamma hushåll.
162

Michel Nordberg, Den dynamiska medeltiden (1995), s. 173; Nordberg skriver att kyrkan fick kontroll över äktenskap, som
varit individens (och de berörde familjernas)en sak. När och hur kyrkan fick kontroll varierade, dels beroende på landets
geografiska position, dels hur bredvilligt befolkningen accepterade kyrkans reglering av äktenskap. Nordberg anser att detta
skedde under 1100-talet i Västeuropa. Regleringen innebar att den tidigare praxisen att ett barnslöst äktenskap kunde lösas upp
under ordnade och tysta omständigheter ändrades. Mannen fick inte längre söka om skilsmässa för att ta en ny och fertil maka.
Alltså man kunde räkna med att ofruktbarhet var en giltig grund för skilsmässa men han påpekar att de mäktiga och rika
familjerna var i princip det enda hindrat beträffande en skilsmässa grundat på ofruktbarhet. Kvinnans familj kunde ha stora
invändningar till en eventuell upplösning av äktenskapet, eftersom hon blivit ifrågasatt och skymfat av makens familj och ett
offentligt föremål för undersökning i en andlig domstol. Hon utpekades som oduglig, okvinnlig och utan möjlighet att uppfylla
hennes äktenskapliga roll – att föda friska manliga arvingar. Det blev allt svårare att få upplösa barnslösa äktenskap. [Barnslöst
kunde även vara flera missfall och dött födda barn, endast döttrar eller makarna dog utan arvingar - min kommentar].
163

Charlotte Christensen-Nugues (2004), s. 303; I Sverige fastställdes storleken på morgongåvan i landslagarna . En summa
pengar i svenska silver: en bonde skulle ge tre svensk mark och en riddare motsvarande fyrtio svensk mark. Enligt de medeltida
källorna kunde morgongåvorna vara långt större. Man kan anta att hemgiften också blev mera omfattande och en belastning på
familjens ekonomi. Flera flickor tog på sig doket motvilligt på grund av det betungade systemet av gåvor och motgåvor. Se
närmare på Louise Berglund, Abbedissorna i Vadstena – en dynamisk elithistoria – ett bidrag till Renässansens eliter –
maktmänniskor i Italien och Norden, redaktionen Eva Östberg och Gunnar Dahl (2000), s. 86-126. Se även Mary Laven,
Nunnorna i Venedig – om klosterliv och trotsade löften (2002).
164

Olle Larsson (2006), s.79. Efter Arvid Trolle ingick äktenskap med Beata Ivarsdotter (Tott), fick Arvid kontroll av och
förfogade över 475 gårdar i Danmark, främst i Blekinge och NÖ Skåne. Dessa gårdar var del av Ivar Axelsson egendom. De låg i
anknytning till ätten Trolles egna gårdar i Småland.
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egendom enligt villkoren för hemgiften och morgongåvan. Om paret dog barnslöst, gick

hemgiften till kvinnans släkt och morgongåvan åter till mannens släkt. 165

3.1.3 Ivar Axelssons morgongåvobrev och testamente brev 1475

Peter von Möller skriver i sin bok, Ett bidrag till Hallands historia, följande rörande ett brev,

daterat Stockholm den 8 juli 1475, från Ivar Axelsson till sin måg Arvid Trolle,

Men år 1475 synes han[herr Ivar Axelsson] hafva allvarligt insjuknat.

Åminstone har han i Stockholm den 8 Juli i närvaro af Sten Sture, sin måg,

sina tvenne bröder samt Hans och Bengt Åkesson upprättat sitt testamente

öfver sina gods samt pantlän, bland hvilka äfven ”itzhulta” län nämnes. Men

af de testamenterade pantlänen m. m återstod vid testators död blott föga att

mellan arfvingarne fördelas.166

Von Möller nämner inte att morgongåvobrevet som utfärdades samma dag och minst lika viktigt

beträffande det framtida arvsskiftet av herr Ivars omfattande godsinnehav. Ivar Axelsson påpekar

i morgongåvobrevet att han inte ännu givit sin hustru Magdalena bekräftelse på någon

morgongåva efter bröllopet i Nyköping 1466. Normalt fick bruden sin morgongåva dagen efter

bröllopet. Han kände kanske ett behov av att trygga fru Magdalenas framtid, eftersom de

saknade gemensamma arvingar. Brevet till Arvid Trolle vad som skulle hända med egendomarna

och vilka av dessa skulle tillfalla Ivars enda levande arvinge Beata, i sitt äktenskap med

Margareta Laxmand. Dessa två brev visar hur komplicerade reglarna beträffande arv och

äktenskap kunde vara, särskilt när det saknades en manlig arvinge och hur den politiska

situationen efter 1467 faktiskt påverkade arvet efter Ivar Axelsson. 167

I detta fall är det fråga om Ivar Axelssons pantgods i Danmark före 1467 och pantgods i Sverige

efter 1483. De manliga arvingarna, Arvid Trolle gift med Beata, herr Ivars brorsöner, Bengt och

165
Charlotte Christensen-Nugues (2004), s. 303

166
Peter von Möller (1874), s. 136. Enligt not 65, s.380 har Möller hämtat sin information från Hardophs bilaga till

Rimkrönikan, s. 339 samt Casper Weinreich, Danziger Chronik. (Berlin 1855), s.280. Brevet i den svenska Riksarkiv nämns inte
av von Möller.
167

Hain Rebas (1979), s, 202-205: se även Hain Rebas artikel, Otte Torbjörnssons avrättning 1475 ett västsvenskt drama med
internationella förtecken (1982), s. 49-70. Rebas kopplar tidpunkten för Ivar Axelssons testamente till dödsdomen över och
avrättning av Otte Torbjörnsson 1475. Denna affär utspelades mellan 1473 0ch 1475. Den populära befäl Otte Torbjörnsson,
väpnare och riksråd, stod på Sten Stures sida vid Brunkeberg 1471. Året därpå sysslar han med kaperier av holländska fartyg från
sin förläning Älvsborg. Holländarna, genom Danzig, klagade hos Stockholms magistrat och inte i första hand hos
riksföreståndaren Sten Sture. Danzig passade på att framföra klagomål över herr Ivars kaparverksamhet från Gotland mot
holländska fartyg. Herr Ivar skulle senare förklara sina aktioner på riksmötet i Kalmar. Han tvingades till en förlikning med
holländarna 1474. Herr Otte, däremot fängslades av Sten Sture i väntan på rättegång. Herr Ivar deltog inte i brevväxling mellan
Stockholm och Danzig trots att han var en framstående medlem i det svenska riksrådet. Det blodiga slutet var en öppen
markering från Sten Stures sida om hur långt han var beredd att gå med stöd av Stockholmstads förmögna och inflytelserika
borgerskap beträffande den merkantila konkurrensen i Baltikum från tidigare vapenbröder. Budskapet gick inte att missförstå
vare sig av stormakten Danzig och även Ivar Axelsson. Denna kraftiga markering av Sten Sture kan kopplas till Ivar Axelsson
rädsla för sin egen del och upprättande av herr Ivars testamente och morgongåvobrev som skrevs samma dag [min kommentar].
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Hans Åkesson (halvbrodern Åkes söner), Laurens och Erik Axelsson (Ivars helbröder) och Sten

Sture som representerade sin hustru Ingeborg Åkesdotter bekräftade brevens innehåll och svår ed

genom att sätta sina sigill på breven. De garanterade fru Magdalena, herr Ivars pantgods på

livstid och rätten till dennes nämnda egendomar i Sverige. Testamentebrevet garanterade Beatas

arv samt de egendomarna i modernearv som tillhörde henne. Hon skulle även få Hishults län i

Halland. Han påpekar att Hishult fick han i pant av kung Kristian. Detta län hade han vid tillfälle

lovat ge sin måg Arvid Trolle (se 4.2.2). Ivar Axelssons egendom i Sverige skulle tillfalla Fru

Magdalena eller deras gemensamma arvingar. Han skriver i morgongåvobrevet att deras

gemensamma barn (han hoppades på en manlig arvinge) skulle ärva dessa förnärma gods

… min kaere maagh Arffuit trolle ok mina naeste fraender ok

weners fwldbordh ok samtycke ath iak haffuer nw wederlagth

haenne[Magdalena Karlsdotter) for sine forerørde margengaffuo alt

mit mødernes gotz som iak haffuer i Swirge hwar thz haelst liggende

aer Ok thaer till alt mit køpegotz som iak køpt haffuer siden

fornemnde min hustrv ok iak sammen komme Ok føger gudh os

barn tilsamens ok borne arffua thaskall the fornemnde margagaffua

wara waarom barnom for møderne ok ekke for faederne skillioms

wij ok barna løøse aat gud forbiwda thabehalda thaen aff os thaen

morgengaffua som laegner aepter leffuer som swirgis lagh vtwise.168

Den politiska utvecklingen efter Kalmar Recessen 1483 innebar att Ivar Axelssons svenska

pantgods drogs in av Sten Sture. Gotland överlämnades till Danmarks kung Hans I. Han återfick

endast en bråkdel av sina danska besittningar och privata egendomar. Dessa gick till Arvid

Trolles släkt 1487, eftersom Beata Ivarsdotter avled samma år som sin far. Fru Magdalena dog

1495 utan arvingar och herr Ivars egendomar därmed tillföll andra än kärnfamiljen.

3.2  Familjen Axelssons internordiska äktenskapsförbindelser och arv

I det föregående avsnittet har at förhållanden mellan jordegendom, äktenskap och arv under

medeltiden beskrivits. I detta avsnitt diskuteras Axelsson Totts äktenskapsförbindelser, arv och

arvingar: Släkttavlan omfattar fadern Axel Peder och de nio Axelssönerna. 169

168
Morgongåvobrev till Magdalena Karlsdotter Bonde från hennes make Ivar Axelsson Thott, daterat 1475. Original

pergamentsbrev, Gyllenstiernska Krapperupstiftelsen, Krapperup Arkiv.
169En detaljerad släkttavla belyser Axelsson Totts förbindelser med de mäktiga och inflytelserika unionsätterna, Bonde, Sture och
Trolle. Se bilaga 2
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Axelsson (Tott) - Härlövs gren

Axel (Absalon) Aagesen Kyrning (Tott) Peder Johannesen (Grubbe) 1313- 1378

gift med gift med

Cristancia Pedersdotter Wirtenberg Ingeborg Saxesdotter (Ulfsax)

│ │
Peder Axelsson (Tott) gift med Juliana Pedersdotter (Grubbe) 1345-1390

Axel Pedersson (Tott) d. 1446/47****

↓ gift med ↓

Katarina Axelsdotter (Krognos) d. 1409 Ingeborg Ivarsdotter (Bonde) d.1466

1. Peder d.1462 8. Erik ca 1417-1481
2. Olof d.1464* 9. Ivar ca 1420-14
3. Åke 1405-1477 10. Anders ca 1430-1464**
4. Kettil d. 1454 11. Filip d. 1464
5. Ellen d. ca 1422 12. Laurens d. 1483
6. Karen? dog som barn
7. Beate? dog som barn

Olof Axelsson gift med 1. Karen Jensdotter Falk, 2. Johanna Nilsdotter (Brok?), 3. Anne
Jensdotter (Present).

Barn: 1. Birgitte 1452-1497 (d. ä) gift med (14 januari 1442) Erengisle Nilsson av Hammersta-
ätten, 3. Birgitta d. y död 1527, gift med Nils Eriksson (Rosenkrantz) av Björnholm på Östra
Jylland, Cecilie död 1474, gift med Björn Johansson (Björn) av Voldby=Juellinge på SO
Själland. Hon dog utan arvingar/barn, samt Axel*, Laurids*, Margarete* och Olive*. En
utomskaplig son Jörgen.

Åke Axelsson gift med Märta Bengtsdotter (Vintorpa-ätten).

Barn: Axel, död före 1477, Erik dog innan 1494, Hans död 1492170, Jöran dog mellan 1477-89, Bengt
död 1500, Jens död 1477, Claus död 1521, Ingeborg död 1507, Ellen död 1455 och Agnete död 1466.

Ingeborg Åkesdotter var gift med Sten Sture den äldre 1466. Inga barn

Kettil gift med Mette Laurensdotter (Ulfeldt), inga barn

Ellen gift med Olof Stigsson (Krognos).

Barn; 3 döttrar och 1 son.

Beata gift med Torbern Bille, inga barn

Erik gift med 1. Bengta Mattsdotter (Lillie) före 1444, död 1451/52, 2. Elin Gustavsdotter (Sture), död
2 juni 1496. Inga barn.

Ivar gift med 1. Margareta Poulsdotter (Laxmand), 2. Marina Torbernsdotter (Bille), 3. Magdalena
Karlsdotter (Bonde) 1466.

170
Lars-Olof Larsson, (1997), s.353
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Barn: 1. Beata född 1445-1487, gift före 1462, med 1, Truid Pedersson (galen) av Araslöf i Östra
Göinges Härad i NÖ Skåne, 2. Arvid Trolle, (släkt med den beryktade och ökända Gustav Trolle som
deltog i Stockholmblodbadet 1521), skriven till Bergkvara, Småland 1466, Olof, dog som liten,
Ingeborg* och Lisbet*.

Barn: 2.  Dotter död före 1495, 3. Margareta, död 10 november 1473 ca 6 år gammal.*** (dessutom
Lisbet, Olof och Ingeborg dog tidigt)

Filip gift med Ermegard Frille, enda dotter till den mäktige Eggert Frille.

Barn: Ingeborg* och Anne.*

Laurens gift med 1. Karin Jonsdotter**, död 1468, 2. Karin Eriksdotter (Niepertz).

Barn: 1. Anne död 1498**, död 1468, 2. Axel dog mellan ca 1516 (fick en dotter Karin död 1558).
Axel ärvde Årsta godskomplex efter sin fader. Margareta dog omkring 1509, Ingeborg dog omkring
1526

* Pestepidemi 1464, ** Omkom i en olycka,*** Genom Margareta som dog 10 nov 1473, kunde
Beata Ivarsdotter göra anspråk och ärva genom sin styvmoder Magdalena, Karl Knutssons
(Bonde) egendom

**** Enligt P. von Möller, Bidrag till Hallands Historia I (1874) s, 108f, skulle Axel Pedersen haft en
utomäktenskaplig son. Sonen skulle varit gift med Märtha Thrugesdotter. Hon blev så småningom
änka . ”En mynde och two söns löthr”. Möller tolkar detta som två söner och en dotter. Dessa dog
tidigt men hade betydelse för arvet efter herr Axels överlevande barn. ¤ dsb= död som barn.

3.2.1 Axelsönernas blods- och äktenskapsallianser med ätterna Bonde, Trolle

och Sture.

Släktförbindelser mellan Axelssönerna Tott, ätterna Bonde, Trolle och Sture var mycket

invecklade. Unionsstriderna komplicerade den fortsatta äktenskapsstrategin som blev grunden

till Karl Knutssons släktkoalition på 1450-talet.171 Ätterna Bondes och Stures dragning till den

gränsadliga danska ätten Axelsson Tott vilade på familjens ekonomiska utbredning inom

unionen och det faktum att den mäktiga Olof Axelsson hade erhållit Gotland som pantlän1449.

Den yngre brodern Ivar Axelsson kontrollerade kustområdet i Nordöstra Skåne och den långa

Blekinge kuststräckan från Sölvesborg. Efter 1466 skulle Ivar Axelsson och dennes måg Arvid

Trolle kontrollera handelsvägar mellan Bergkvara i Småland och Nordöstra Skåne/Blekinge.

Åke Axelsson kontrollerade Halland och kustområdet mellan Danmark och de danska

landskapen från det mäktiga Varberg Slott. Erik Axelsson blev den mäktigaste stormannen i

Österlandet.

171
Lars-Olof Larsson (1997), s. 267: Karl Knutsson hade tidigare gift sig med Karl Ormssons (Gumsehuvud) dotter. Karl

Knutssons halvsyster Katarina Stensdotter (Bielke) gifter sig samtidigt med Klaus Nielsen (Sparre av Ellinge). Dennes morbror
var Axel Pedersen (Tott).
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Sven Ulric Palmer påpekar att Karl Knutssons intima förbindelser med de mäktiga Axelssönerna

berodde på de nationella, särpräglade aspekter i hans politik. Han behövde stöd i alla tre rike om

han ville bli vald till unionskung. Genom att erbjuda Erik Axelsson och Erengisle Nilsson

(Hammersta-ätten) de forna Oxenstiernska förläningarna, kunde Kung Karl stärka sina

förbindelser med den danska aristokratin genom Erik Axelssons mäktiga broder Olof och dennes

måg herr Erengisle gift med Birgitte Olofsdotter den äldre.172 Sten Sture stärkte ättebanden

genom sitt äktenskap med Åke Axelssons dotter Ingeborg. Vid ett senare tillfälle skulle han

förvärva egendom från fru Birgitte Olofsdotter d . ä. Palme anser att när Kung Karl lyckades ta

Sveriges krona, blev hans närmande till Axelssönerna Tott en motvikt för att hålla balansen

mellan de svenska stormannakoalitionerna. 173

Vid förhandlingar i Stockholm mellan kung Karl och kung Kristian var fyra av de mäktiga

bröderna närvarande, Olof, Ivar, Filip och Erik. Man kan ana att dessa var angelägna att vilja

bevaka familjens intressen före rikets eller unionens intressen. Äktenskapsallianserna var

fördelaktiga för Axelssönerna; de kunde stärka sin ekonomiska agenda i båda Sverige och

Danmark, och samtidigt erhåller sitt politiska inflytande över unionens politiska inriktning som

bäst motsvarade familjens gemensamma ekonomiska aspirationer .

Axelssönerna, tillsammans med ätterna Bonde, Sture och Trolle kontrollerade större delar av

Småland och gränsområdena mellan Småland, Blekinge och Skåne. Deras äktenskapsstrategi

kulminerade på Nyköpingshus 1466, där två viktiga bröllop ägde rum. Dessa skulle ha betydelse

för Axelssönernas ekonomiska strävanden efter 1467 och Ivar Axelssons brytning samma år med

den danska kungen Kristian. Senare skulle denna äktenskapsstrategi ligga till grund för Ivar

Axelsson eventuella fall 1487.174

Sten Stures äktenskap med Ingeborg Åkesdotter betydde att ättekonstellationen Tott, Bonde och

Sture tillsammans kontrollerade den fortsatte utveckling inom den nordiska unionen: konflikten

med den danska kungen, kulminerade med val av Karl Knutsson till Sveriges kung för tredje

gången. Ivar Axelsson hade mycket att vinna ekonomiskt beträffande den åldrande Kung Karls

egendomar. Ivar hade mer att inhämta ekonomiskt genom sitt äktenskap med Magdalena

Karlsdotter än Kung Karl hade att vinna politiskt. Dennes död 1470 innebar att de forna allierade

mot Kung Kristian, skulle bli bittra fiender i kampen om unionens fortsättning och de egna

ekonomiska och politiska målen efter slaget vid Brunkeberg. Sten Stures utspel strax före och

172
Sven Ulric Palme (1950), s.24. Se även Karl-Henrik Karlsson, Axelssönernas släktskap med Bonde-ätten, Genealogiska

Nätbiblioteket (2005:3), s. 3f.
173

Sven Ulric Palme (1950), s.26.
174

Larsson, (1997), s. 307f.
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efter kung Karls död och dennes utnämning till Sveriges riksföreståndare belyser att båda kung

Karl och Sten Stures misstänksamhet gällande Ivar Axelssons agerande över Gotlands framtid

spelade stor roll politiskt. Brunkeberg skulle skänka Axelssönerna makt och möjligheter. Mellan

1470 och 1479 nådde de zenit ekonomiskt: greppet om de svenska slottslänen med sina egna

lojala fogdar, Gotland och framgångarna med den baltiska handeln, innebar att de kunde

dominera och påverka den nordiska unionens inriktning. 175 Sten Stures egna ekonomiska och

politiska mål skulle på sikt konkurrera med och motverkade Ivar Axelssons situation allvarligt,

båda ekonomiskt och politiskt efter 1480.

Alexandra Skoglund påpekar att giftermålet mellan Magdalena Karlsdotter, och Sten Stures

senare giftermål med Ingeborg Åkesdotter, speglade den politiska situationen som rådde inom

Norden i mitten av 1460-talet.  Knud Fabricius å andra sidan påpekar att så länge Ivar Axelsson

var lojal och trogen den danska kungen var äktenskapet med Karl Knutssons dotter, likaså fru

Ingeborgs äktenskapliga förbindelser med Sten Sture inte något politiskt problem. Det är först

när herr Ivar bröt med Kung Kristian över den danska kungens konfiskering av privata

jordegendomar utöver familjens Axelssons förläningar samt kyrkans utspel (med stöd av kung

Kristian) mot Peder Axelssons utnämning till ärkebiskop i Norge, som Axelssönernas

förbindelser med ätterna Bonde och Sture blev ett problem. Fabricius anser att det är genom

kung Kristians agerande att dra de andra Axelssönerna, Filip, Peder och Åke, i konflikten mellan

honom själv och Ivar Axelsson, som händelserna 1466 fick tydliga politiska undertoner. Särskilt

efter Ivar valde att stödja Kung Karl Knutsson val till Sveriges kung 1467. 176

3.2.2 De komplicerade förhållandena rörande ätten Tott och dess koppling till

ätterna Bonde, Sture och Trolle.

Släkttavlan bilaga 2, med generation 1 (G1) visar omfattning av de komplicerade släktbanden

mellan ätterna Axelsson Tott, Bonde, Sture och Trolle. 177 Karl Thordsson Bondes fader Thord

Röriksson Bonde var mormorsfar till Axel Pedersen Tott. Dennes barnbarn Beata (dotter till Ivar

Axelsson), gifter sig 1466 med Arvid Trolle. Kung Karls kusin, Birgitte Karlsdotter (Bonde)*,

gifter sig med Nils Bosson (Sture) 1457. Deras gemensamma son Svante Nilsson (Sture) blev

riksföreståndare i Sverige 1504-11. Nils Bossons andra son med Iliana Erengislesdotter (Gädda)

175
Larsson, (1997), s. 330.

176
Skoglund (1903), s.117. Se även Knud Fabricius (1905), s. 220f. Lars-Olof Larsson (1997), s. 308f. Repertorium

Diplomaticum Regni Danici II, s.632, nr 4085. Svenskt diplomatarium; kopia av or. perg. DRA (C5). Brev utfärdat 28 augusti
1477, Älvsborg. Arvingarna till Åke Axelsson Tott bekräftar att de mottagit av Kung Kristian full ersättning för den skada som
deras far lidit på Hjuleberg och andra gods. Sten Sture representerar sin hustru Ingeborg.
177

Poul Enemark (1976), s.152f, Lars-Olof Larsson (1997), s. 476f.
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var Sten Svantesson (Sture), mer känd som Sten Sture d. y, och således halvbroder till

riksföreståndaren Svante Nilsson Sture. Sten Sture d. y gifte sig med Kristina Gyllenstierna.

Deras två söner Nils Stensson och Svante Stensson hade därmed blodsband till Kung Karl

Knutsson (Bonde), Axel Pedersen (Tott) och Sten Sture d.ä. Deras moder var barnbarn till Kung

Karls dotter Kristina. Sten Sture d. ä, Magdalena Karlsdotter och Kristina Karlsdotters

gemensamma farmor var Margareta Karlsdotter (Sparre av Tofta).

Erik Axelsson Tott, Ivars broder gifte sig med en av ätten Sture redan 1446, Elin Gustavsdotter,

kusin till Sten Sture d. ä. Äktenskapet stärkte familjens släktband till ätten Sture i ett tidigt skede.

Äktenskapet förblev barnslöst. 178

Saknaden av arvingar skulle på sikt påverka Axelssönernas möjligheter att hålla familjens

egendomar intakt som en bärande ekonomisk enhet. Efter 1483 fanns det endast några få levande

manliga arvingar till Åke och Laurens Axelsson.

Filip, Erik och Peder Axelsson dog utan arvingar före 1485. Ivar Axelsson hade endast en dotter

som nådde vuxen ålder. Hon dog samma år som sin far och dennes arv gick till ätten Trolle.

Hans Åkesson Tott, son till Åke Åkesson, ställde sig emot Sten Sture under den pågående

konflikten med herr Ivar på 1480-talet. Claus Åkesson var mindre intresserad av politik men

valde att ställa sig bakom familjens position i konflikten med Sten Sture. Herr Olofs

utomäktenskapliga son, Jörgen, skulle vara en motvikt i konflikten med Sten Sture d. ä. Han

erkändes som medlem i ätten Tott av sina farbröder Erik, Laurens och Ivar Axelsson. Erik

Åkesson kämpade på Kung Kristians sida vid Brunkeberg. Han tillfångatogs av sin svåger Sten

Sture. En tydlig splittring mellan Axelssönernas barn gällande själva unionens framtid

framträdde vid slaget på Brunkeberg. Hans Åkesson (son till Åke Axelsson) och Ivars måg Arvid

Trolle förlorade sina förläningar samtidigt som Ivar Axelsson. De närmaste åren efter herr Ivars

död förbättrades deras relationer till Sten Sture.179

178
Hain Rebas (1976), s. 193f; Samtidigt som Åke Axelsson gav sin dotter Ingeborg en full broderdel i arvet (slottsloven hade

ställts till sin son Erik), träffades Herrar Ivar, Erik och Laurens på Raseborg. Enligt en överrenskommelse mellan dessa herrar
och Fru Elin Gustavsdotter, hustru till Erik Axelsson, skulle den nyligen avlidna Olof Axelssons utomäktenskapliga son Jörgen få
ett adelsdiplom.  Båda Ivar och Erik var till åren komna och frågan om vad som skulle hända med deras omfattande gods, län och
rikedomar var högsta prioriteten. Givetvis har några av dessa funderingar kretsade omkring deras relation till den mycket yngre
riksföreståndaren Sten Sture gift med deras brorsdotter Ingeborg Åkesdotter. Genom att Jörgen Olofsson tillerkändes ”wort
Faedernes skijöl och vapn”, kunde Erik och Ivar skapa en motvikt till Sten Sture som skulle få kontroll över Fru Ingeborgs
arvsandel efter sin far. Jörgen tilldelades byar och gårdar i Östergötland och även utsågs till arvinge efter Erik Axelsson: Sven
Welander anser att Åke Axelsson var ekonomiskt den mest solide av bröderna som framgår av hans jordebok. Rebas menar att
det inte finns något klart bevis att detta var ett motdrag till Sten Sture men det fanns anledning för oro gällande arvet efter Åke
Axelsson. Jörgens nya ställning inom familjen innebar att han hade rättigheter till arv och annat och Sten Stures ställning blev
avsevärt sämre.
179

Lars-Olof Larsson (1997), s. 346f
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De starka banden mellan bröderna och fadern Axel Pedersen (avtalet 1442) luckrades upp med

tiden och en ekonomisk och politisk kontinuitet blev allt svårare att upprätthålla.180 Avtalet

mellan fader, söner, svågern Stig Olofsson (Krognos) och dennes son Olof Stigsson gällde under

ganska unika förhållanden – flera vuxna söner som samarbetade för familjens gemensamma

ekonomiska intressen och en fader som dessutom levde till hög ålder. Länsförluster,

egendomskonfiskering, och arvstvister efter 1450 innebar att Axelssönernas ättlingar blev

tvungna att skapa egna ekonomiska mål utifrån den politiska utvecklingen inom den nordiska

unionen och ätten Axelsson Totts försvagade position efter 1480.

Kapitel 4: Axelssönernas godsekonomi

4 .1. Diskussion kring Axelssönerna i den nordiska historieskrivningen

Axelssönerna har kritiserats och tryckts tillbaka i Svensk historieskrivning och ersatts med

nationella hjältar som Engelbrekt Engelbrektsson, Sten Sture d. ä och Gustav Vasa.181

Axelssönerna har även förlorat betydelse i den danska historieskrivning allt sedan Danmarks

provinsförluster i Roskilde Freden 1658 och är mer eller mindre bortglömda i den baltiska

historien.182 Men de nordiska och baltiska arkiven säger oss annat: Axel Pedersens söner var

minst lika viktiga som Sten Sture den äldre och förtjänar en mer framträdande plats i Nordens

och Östersjöområdets historieskrivning.

I artikeln, Axelssönerna och det gamla Livland, skriven av Hain Rebas, diskuteras problematiken

kopplat till Axelssönernas politiska roll utifrån deras ekonomiska maktställning i Norden. Hans

intresse för den baltiska historien, skänker Axelssönerna en viktig historisk renässans. Han

påpekar att de har glömts bort som viktiga aktörer i Kalmarunionens och östersjöområde

historiska utveckling efter 1440. Rebas skriver;

… denna illustra brödraskara är den skandinaviska historiens största
förlorare genom tiderna. De glöms bort med lätthet i
undervisningssammanhang[…] de uppfattas som alltför komplicerade
som historiska aktörer, allför många t o m. Och därtill verkade de under
en sådan invecklad tidsperiod […] T o m. i universitetsstudier hastar man
i våra dagar med diskret glidande steg och sänkt blick förbi just dessa
årtionden i skandinaviska historia.

180
Lars-Olof Larsson, (1997), s. 266

181
Alexandra Skoglund (1903), s. 143f.

182
Ulf Sundberg, Svenska freder och stillestånd 1249-1814 (1997), s.270. Sverige fick Skåne, Halland, Blekinge, Bornholm

(denna går tillbaka till Danmark efter freden i Köpenhamn 1660), Bohuslän och Trondheims län. Sverige hade begärt utöver
dessa områden Möen, Anholt, Laesö, Ven och Saltholmen, Island, Färöarna och Grevskapet Pinneberg vid Elbe. Freden innebar
att Danmark förlorade en tredje del av sitt territorium till Sverige, vars strävan om en lättförsvarade sydlig gräns blev verklig. Se
även Hain Rebas, Axelssönerna och det gamla Livland: Artikel från Gotländska Arkiv 1991, meddelanden från Föreningen
Gotlands fornvänner Årgång 63, s. 179
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Han fortsätter med;

En ytterligare delförklaring till Axelssönernas undanträngande är, att de i
efter hand blev motståndare till Sten Sture d. ä, d.v.s han som i den
nationella svenska historieskrivningen upphöjdes till den store
riksbyggaren Gustav Vasas föregångare. Och till råga på allt var
Axelssönerna ju egentligen danskar! De härstammade från Varberg …
och skorrade förmodligen på R-en när de talade.183

Axelssönernas politiskt och ekonomiskt internordiska agenda i flera viktiga landskap, hade en

dynamisk påverkan på unionspolitikens inriktning under fyra decennier.  Det ledde till dess

eventuella upplösning. Samtidigt som de fick politiskt inflytande genom pantlän och förläningar,

blev de privata familjeintressen, handel och ekonomisk vinning från privata gods, olaglig

piratverksamhet och äktenskapsallianser den egentliga drivkraften i Axelssönernas agerande.

Rikedom och ekonomiska möjligheter gav upphov till den egentliga politiska makten de

tillskansade sig mellan 1440 och 1487.184

De nationella unionsstriderna mellan Sverige och Danmark, samt Axelssönernas skiftande

partistöd och privata konflikter med den danske kungen Kristian I på 1460-talet och

riksföreståndaren185 Sten Sture den äldre på 1480-talet (Kalmar Recessen 1483), mynnade ut i

dennes självständiga politiska planer inom den nordiska unionen och handelsagenda i

Östersjöområdet.186

Axelssönerna skulle använda den bräckliga situationen som utvecklade inom unionen efter 1448

och striden om Gotland och Finland till sin fördel. Med den nordiska gränsadelns skiftande stöd,

befann den danske kungen sig i en prekär finansiell och politisk situation. Kampen om slotts-

och pantlän och den svenska adelns intressen kontra unionskungens stadgade rättigheter skulle

spela en avgörande och viktig roll i kampen om Kalmarunionen. Axelssönerna använde kungens

finansiella trångmål för att tillskansa sig kontroll över de viktigaste pantlänen och förläningarna
187

Av de nio Axelssönerna, skulle fyra utmärka sig ekonomiskt och politiskt mellan 1440 och 1487,

(Olof, Åke, Erik och Ivar). Med sina gemensamma godsinnehav skulle de bli en betydande

183
Hain Rebas, Axelssönerna och det gamla Livland: Artikel från Gotländska Arkiv 1991, meddelanden från Föreningen

Gotlands fornvänner Årgång 63, s. 179.
184

Sven Ulric Palme, Sten Sture den äldre (1950), s 31.
185

Signums svenska kulturhistoria – Medeltiden. Dick Harrison, Den politiska kulturen (2004), s. 59. Titeln riksföreståndare
används från och med 1438. Denna ämbetsman utsågs av kungen att styra riket vid dennes frånvaro. Dock under kung Kristoffers
regeringstid blev innehavaren av denna titel ersättare och stallföreträdare för unionskungen. Under Sturetiden (1470-1520), var
riksföreståndaren ensam härskare över det svenska riket. Detta ledde till blodiga uppgörelser mellan de olika svenska
högfrälseätternas politiska fraktioner, om denna åtråvärda befattning.
186

Palme, (1950), s. 90f.
187

Curt Wallin, Jens Holgersen Ulfstand och Glimmingehus (1979), s.20.
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maktfaktor under den senare delen av Kalmarunionen. Som en av de mäktigaste gränsätterna

hade de möjlighet att skapa ett ekonomiskt imperium grundat på ekonomisk skicklighet och

djärva politiska handlingar och skiftande partistöd som belyser det ekonomiska motivet bakom

deras agerande gentemot unionskungarna och senare den svenska riksföreståndaren. Två viktiga

parametrar var inbördes lojaliteten bröderna mellan och de äktenskapsförbindelserna med andra

gränsätter som släkten Trolle och högadliga ätter i Sverige och Danmark som Bonde, Sture och

Vintorpssläkten, med flera samt godsarv och handel. 188

4.2 Agrarekonomi, kriser och utveckling under 1400-talet

Utifrån Lars Magnussons studie av Sveriges ekonomiska utveckling, följer en översikt om den

agrarutvecklingen under 1400-talet. Denna utveckling har sina rötter i de dramatiska åren 1347-

1352. Europa drabbades av en omfattande pandemi - digerdöden skulle ha en genomgripande

effekt på den medeltida godsekonomin och jordbruket och ökande antal ödegårdar som uppstod

på grund av en påtaglig befolkningsminskning i kölvattnet av pestepidemin på 1350-talet. De

återkommande mera lokala pestepidemier ledde till en fortsatt befolkningsminskning och en

försämring av den högmedeltida materiella kulturen. Förhållanden mellan människor av olika

sociala skikt, synen på sig själva och världen efter digerdödens härjande, banade väg för

kapitalism, ökad statsmakt och nya förhållanden för den utbredda godsekonomin. Magnusson

tilläger att även om digerdöden hade stor inverkan på produktion, fanns det andra

bakomliggande orsaker.  De långa vågorna av upp- och nedgång i den agrarutvecklingen har

påvisats existerat sedan 600-talet. En sådan uppgång skedde mellan 1450-1600 och sammanföll

med familjen Axelssons gradvis förbättrade ekonomiska ställning och handelsstrategi efter 1440.
189

4.2.1 Axelssönernas godsekonomi, produktion, handel och avkastning

Vilken koppling hade de långa vågorna i agrarutvecklingen till Axelssönerna och köp av gods,

gårdar och ödegårdar strategiskt placerat i förhållande till deras huvudgårdar; arv av båda gårdar

och ödegårdar ökade deras ekonomiska utbredning i Norden på 1440-talet. Axelssönernas val av

agrarproduktion (smörexport, spannmål och hästhandel)190, handelsstrategi i Baltikum och

godsackumulation i båda Sverige och Danmark skulle ge dem en stark ekonomisk bas att stå på i

188
Hugo Yrwing, Gotlands Medeltid, nr 631 av 2000 ex, (1978), s. 60f. Jan-Christian Schlüter,”en Este aff ösel” in Visby,

Ajalooline Ajakiri, 2008 1/2 (123/124), s. 32, not 17.
189

Lars Magnusson, (2003), Sveriges ekonomiska historia (3: upplaga 2002), s.36
190

Lars Magnusson,(2003), s.41f; Figur 1.1, visar det genomsnittliga priset,(mark örtug per läst), på korn mellan 1460 och 1544
och figur 1.2, visar priset för smör och spannmål (per läst) mark 1276-1525. Källa 1.1 I Hammarström, Finansförvaltning och
varuhandel 1504-1540,(Uppsala 1956), s. 379 och 1.2 F. Dovring, Attungen och marklandet, (Lund 1947), s. 203f. Enligt Hain
Rebas ökade Axelssönernas intresse för smör och spannmålsproduktionen efter 1450.
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förhållande till den danska kungens prekära finansiella situation och ständigt behov av pengar.

Axelssönernas privata egendomsinnehav var minst lika omfattande som deras slotts- och

pantlänsinnehav och enligt Glattar Sörensen grunden till deras ekonomiska strategi. Hain Rebas

anser att denna specialavhandling från 1975 är första gången Axelssönernas ekonomiska bas och

drivkraften bakom deras ekonomiska strategi undersökts på djupet.191

Axelssönernas ekonomiska maktbas omfattade flera privata egendomar (inklusive kvarnar, ål,

kräft och fiskerättigheterna) i båda Danmark och Sverige. Pantlän, slottslän och härad i de

viktigaste delar av unionen, d. v. s områden vid kusten ut mot Östersjön, Kattegatt, Skagerrak

och Nordsjön. De internordiska gränsområdena mellan Sverige och de danska landskapen, där de

viktiga handelsvägarna passerade, kontrollerades av familjen genom stöd av sina släktallianser.

Deras maktbas på fastlandet stärktes genom Erik Axelssons besittningar i Finland och kontroll

över de viktiga öarna i Östersjön: Åland och Gotland (senare även Öland och Bornholm). Även

Axelssönernas expeditioner till områden utanför den Baltiska kusten vid Estland ledde till ökade

handelsintressen av den ryska handeln över Reval(nuvarande Tallin) och Neva.

De lyckades trots motstånd från kung Kristian I att hålla familjens ställning efter 1467 genom

nya äktenskapsallianser med ätterna Bonde, Sture och Trolle och köp av gårdar i de svenska

landskapen med främst spannmåls- och smörproduktion. De sysslade med hästhandel och järn i

begränsad omfattning. De omfattande uppburen skatt från pant- och slottslän: inkomster av

försäljning av den egna jordbruksproduktionen, genom sina agenter i hansastäderna och Visby,

skänkte familjen Axelsson ekonomisk makt över gränserna. Erik Lönnroth skrev att genom

familjens sammanhållning och deras läns- och godsackumulation efter 1442, banade

Axelssönerna vägen för ett eget politiskt självständigt uppträdande.192 Hain Rebas stärker denna

åsikt. Han hänvisar till Sturekrönikan som berättar om Axelssönernas unika relation till varandra

och hur de påverkade 1400-talets politiska scen över en längre tid,

Nw giik thz saa i handh axel släkten bundho hardh bandh, mz

giptamaal och annar lunfh, och meenthe bliffua fast i longa stundh193

En självständig handelspolitik i Baltikum och handelsembargo från Gotland som förbjöd handel

med Stockholm och över Neva, är bevis för deras särställning inom den nordiska unionen. De

bedrev egen kaparverksamhet som var svårt att förhindra. Klagomålen var många enligt de

omfattande källorna i Hansa Arkiven, riksarkivet och det danska riksarkivet med flera. Hain

191
Hain Rebas (1976), not 1, separata nothäftet, s.15f, under rubrik Axelssönerna och Estland, Livland, 1449-1479.

192
Hain Rebas (1976), s. 118. Han referar till Erik Lönnroths Slaget på Brunkeberg och dess förhistoria, (Scania 1938) och Från

svensk medeltid (1958).
193

Hain Rebas (1976), s.118; Sturekrönikan, v 2582ff. Citerat från G. E Flemmings utgåva (Stockholm 1867-68)
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Rebas har undersökt omfattande och okänt material från det estniska arkivet som belyser

omfattningen av Axelssönernas maktsfär mellan 1440-1479.194 De tjänade dessutom ekonomiskt

genom att erbjuda beskydd till flera ester och livländare som sysslade med illegal

kaparverksamhet. Olof Axelsson lät utrusta flera kaparfartyg som opererade utanför den

gotländska kusten och farvattnet mellan Stockholm och Visby. Den privata ekonomiska

verksamheten genererade enorma inkomster och användes i första hand för att erhålla politiskt

inflytande och bevaka familjens ekonomiska intressen kontra den danska kungens och senare

den svenska riksföreståndarens unionella politiska och privata handelsintressen.

Axelssönernas godsförvärv var baserat på jordköp och betydelsefulla äktenskapsförbindelser

som skapade de nödvändiga politiska och handelskontakter som skänkte en särskild

maktposition.195 För att belyser familjen Axelssons strategiska godsförvärv i Sverige, kan man

granska ett sådant köp - köpet av den Livländska Ordens komturat Årsta 1467. Erik Axelsson

köpte ordens sista svenska handelsintressen i Sverige . I försäjlningsbrevet anges omfattningen

av de försålda godsen jämte avkastning. Godskoncentrationen var i Östergötland och

Sörmland.196

Enligt Hain Rebas skedde köp av Årstagodskomplexet samtidigt som konflikten mellan

Axelssönerna och Kristian I bröt ut, och ett politiskt närmande till Sten Sture ägde rum genom

dennes äktenskap med Åke Axelssons dotter Ingeborg. Samtidigt som bröllopen på

Nyköpingshus 1466 mellan Ivar Axelsson Tott och Magdalena Karlsdotter Bonde ägde rum,

gifte herr Ivar gifte bort sin dotter Beata till Arvid Trolle skriven till Bergkvara. Denna händelse

skulle ha betydelse för den senare utvecklingen beträffande Sten Stures relation till

Axelssönerna, hans val till riksföreståndare, handelsinriktning i Östersjön och godförvärv i

Sverige och Danmark efter 1470.

Rebas menar att det fanns ett klart ekonomiskt motiv – att det fanns en koppling mellan köpet av

godsen och det faktum att spannmålsproduktion och smörexport till de tyska hamnstäderna och i

vis mån hästexport till Danzig efter 1464 utgjorde den ekonomiska basen för Axelssönernas

handelsimperium. Årstagodsens avkastning fördelades på följande sätt: femtioprocent spannmål,

194
Hain Rebas och Christian Schlüter har skrivit flera artiklar i historiska tidsskrifter som diskuterar olika aspekter av

Axelssönernas inflytande på den baltiska handeln och Kalmarunionens utveckling fram till Axelssönernas minskade inflytande
över den ekonomiska inflytande fram till 1479 och den politiska utvecklingen efter 1483.
195 Ing-Marie Munktell, s. 30-33 och s.248 not 7,9,12 .
196 Hain Rebas, Infiltration och handel – Studier i senmedeltida nordisk balticumpolitik i tiden omkring 1440-1479 (1976), s.
135-137. Se not 1 s. 18 i notbilagan; Försäljningsbrevet. Original pergament brev med två välbevarade sigill, Reval 31/3 1467.
Uppsala UB.
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fyrtioprocent reda pengar och resterande tioprocent var huvudsakligen smör. Rebas skriver att,

”Det var av allt att döma ett räntabelt godskomplex ” 197

Köpet av Årstakomturaret visar att den nordiska gränsadeln hade omfattande penningsresurer till

sitt förfogande. Köpesumman var, enligt Rebas, 5 700 Rigamark. Omvandlat till Rhenska gulden

var köpesumman 3 420 Rhenska gulden198 Det finns olika teorier om syftet bakom uppköpet av

Årstakomturaret. Utöver Rebas förklaring att Erik Axelssons godskomplex Aspö omringade

Årsta och köpet skedde ur ett regionalt intresse, skriver B. Eimar att Axelssönerna ville

undanröja en viktig konkurrent i smörhandeln och R. Norberg påstår att den Livländska orden

tvingades sälja till Erik Axelsson som valdes Sveriges riksföreståndare. Rebas menar att det är

mer troligt att köpet av Årsta innebar att han kunde ackumulera de av sitt godsinnehav som låg

utanför det finska området i anslutning till sina bröders godskomplex i granlandskaperna. 199

Man kan spekulera över motivet till varför han köpte Årsta-komplexet under pågående kris med

den danska kungen. Att han skrev under avtalet som Herr Erik riksföreståndare spelar mindre

roll eftersom det fanns klara ekonomiska skäl till brödernas gemensamma godsinnehav och

förlusten av gods och län i Danmark som motiverade till köp av gods och gårdar i de svenska

landskapen. Överlåtelsen av Årsta till Laurens Axelsson, nybliven hövitsman på Raseborg, visar

att bröderna hade klara gemensamma ekonomiska mål, även han kunde odla handelskontakter,

genom sina värdar i Baltikum 200. Axelssönerna skapade täta handelskontakter med Reval. De

köpte ut den Livländska Ordens sist kvarvarande handelsintresse i Sverige och även Gotland från

och med 1467 för att sedan kontrollera smörexporten till de hanseatiska städerna.

Intressant i det här sammanhanget är konsekvenserna av brytning mellan Axelssönerna och kung

Kristian I. Denne hade varit mer eller minde beroende av de mäktiga och inflytelserika

Axelssönerna beträffande Danmarks och kronans handelskontakter med Estland och Livland.

Kung Kristian I:s baltikumpolitik kunde endast genomföras med hjälp av brödernas informatörer

på plats i Reval och Danzig samt finansiellt stöd som den danska kungen oftast saknade.201 Den

baltiska handeln blev en privat angelägenhet för Axelssönerna och den danska kronan blev

därmed tvungen att överge sina handelsaspirationer i Baltikum.

197
Rebas,(1976), s.135.

198
Rebas, (1976), s. 136; år 1469 värderades 157 ½ Rigamark till 90 Rhenska gulden. Se not 8 i notbilagan, s. 19. Enligt

Melefors en Rhensk gulden var värt 2 mark, se Ivar Axelsson Totts räkenskap för Gotland (1991), s. 505
199

Rebas, (1976), s.137; se även Sven Welander, Herr Aage Axelsøns (Thott) ”jordebok” (1958). Genomgående för samtliga av
gårdsköp är att gårdarnas avkastning räknas i pund smör.
200 Rebas, (1976), s.137, Laurens värdar i Reval var Everd van der Lippe och Hans van Korne. Båda dessa herrar hade skött Herr
Eriks affärer sedan tidigare. Everd van der Lippe ordnade betalningen av Årstagodskomplexen.
201

Rebas (1976), s. 138
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4.2.2 Det halländska järnet och kopplingen till Ivar Axelssons pantlän Hishult

Här följer en granskning av förhållanden rörande Ivar Axelssons pantlän Hishult202 och

kopplingen till dennes måg Arvid Trolle. Genom kvarvarande brev och jordeboksanteckningar

tillhörande Arvid Trolle och Ivar Axelsson (samt Åke Axelsson) är det möjligt att undersöka om

Axelssönerna avsiktligt planerade att ekonomiskt utöka sina handelsintressen att inkludera

järnexport, så väl som smör och spannmål under andra hälften 1400-talet. Familjen Trolles

intresseområde runt Bergkvara i Småland var känt för järnhantering sedan tidigare. Enligt Arvid

Trolles jordebok (1498) var järnhantering begränsad till tre gårdar i Älghultslän. Det framgår

inte heller i de medeltida källorna om Arvid Trolle var intresserad av att utöka ätten Trolles

ekonomiska inflytande i de danska järn- producerande områdena i Halland genom att ingå

äktenskap med Beata Ivarsdotter för att förvärva Hishultslän i detta syfte.

Enligt Bo Strömberg finns det bevis för protoindustriell järnframställning i Hishultslän under

medeltiden. Järnhanteringen fanns längs Stenåsas flöde och Smedjeåns vattensystem. Det förut

nämnda vulgaris incolatus, d.v.s. odemark som blev Hishultslän återtogs i bruk under på 1400-

talet. Den danska kronan gjorde anspråk på länets naturresurser tills Ivar Axelsson övertog rätten

till resurserna när han fick Hishult som pantlän. Strömberg menar att pantlänsinnehavaren kunde

förvänta stora intäkter genom att äga förpantningsrätt till länets naturresurser. Ett beroende

förhållande mellan länsherren och folket uppstod och därmed ett gemensamt intresse för

överproduktion av järn. Eftersom det saknas redovisning för Hishult i form av

jordeboksanteckningar under Ivar Axelssons tid som länsherre i länet är det omöjligt att redovisa

järnproduktionen avsedd för avgäld och privatbruk mellan 1440 och 1487.203

Enligt Ivar Axelssons jordeböcker och räkenskap finns det knappt något belägg att han skulle

varit intresserad av järn som skatteobjekt eller exporthandelsvara.204 Det tidigare nämnda

mageskiftebrevet (Se Halland, kapitel 2 - byteshandlingen) från 1564 gällande Hishultslän, kan

möjligen peka mot att det fanns i någon utsträckning järnframställning på 1440-talet. Enligt

mageskiftebrevet bestod Hishult län av 45 gårdar. Samtliga gårdar sysslade med

järnframställning vid egen järnutvinningsplats och smörproduktion. Avgälden för samtliga

202 Bo Strömberg, Det Förlorade järnet, (2008), s. 144
203

Bo Strömberg, Det Förlorade järnet, (2008), s. 145
204 Evert Melefors & Dick Wase, Ivar Axelssons räkenskap för Gotland 1485-1487 (1991), s. 113 (22v) och s. 198 (44): Det är
två poster i räkenskapsboken, från 22 juni 1485 resp 25 december 1485: ”Jtem hans langh for vij lesther jern han førde fraa
stocholm til frakt … vij mark" och ”Jtem Quittes for j fad jern wor wtreck… ij mark”. Se not 3, s. 198. De två poster avser
en utgift av 7 mark till Hans Lang som fraktat 7 läster järn (84 fat) från Stockholm till Gotland. Ordet läst enligt Melefors är av
frisiskt ursprung och var från början ett specifikt sjötranssportmått. Järnlästen består av 12 fat: Se avsnitt Rymdmått, s.507. Den
andra uppgift avser mantalet för Ege Ting, där del av mantalet erhölls i järn. Ett fat motsvarar 2 mark av det totala mantalet, 24
mark och en halv fjärding (xxiiij ɉ fj). En granskning av Ivar Axelsson och Magdalena Karlsdotters jordeboksanteckningar
rörande arvet efter Karl Knutsson 1473 (C8), visar att järn saknas i posterna över gårdarnas produktion.
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gårdar 1574 var 229 ½ pund smör, 225 pund järn och 341 ½ skilling penningar. Enligt Bo

Strömberg som undersökt järnutvinning i Hishultsområdet och som delvis grundar sina resultat

på två tidigare undersökningar av John Nihlén och Sven Nöjd menar att Hishultsområdet är

välgenomsökt och fynd i området som C14-daterats, visar att järnhanteringen i huvudsak har sitt

ursprung från medeltiden. Undersökningar visar att en inflyttning i större omfattning ägde rum

under samma period.205

För att komma närmare ett svar beträffande förhållandet gällande Hishultslän, Ivar Axelsson och

en av Sveriges största medeltida jorddrottar Arvid Trolle finns det anledning att titta närmare på

innehållet i dennes jordebok av år 1498. Genom Arvid Trolles jordebok är det möjligt att

undersöka hans fasta egendom. Jordeboken gäller mestadels egendom i Småland, där familjen

hade sin maktbas. Det nämns även egendomar i andra områden av Sverige, till exempel Skåne

och Själland. Johan Axel Almquist har i sin studie över den originala jordeboken uppskattat

Arvid Trolles jordagods till minst 1 000 hemman, 200 torp, kvarnar, fisken och andra

egendomar. Han ärvde flera gårdar, efter sin döda hustru Beata och sin svärfader Ivar Axelsson.

Båda dog 1487. Beatas omfattande arv tillföll ätten Trolle inklusive Hishult vilket Ivar redan

lovat sin måg någon gång mellan 1466 och 1475. Kanske Arvid Trolle hade ett tidigare intresse

av Hishultslän. Formuleringen av brevet från Ivar Axelsson till Arvid Trolle antyder att Hishult

hade lovats till Arvid Trolle tidigare än 1475. Men det var Beata som skulle överlåta Hishult till

sin make efter sin fars död.

Låt oss försöka fastställa omfattningen av Arvid Trolles egendomar som sysslade med

järnhantering. Enligt Arvid Trolles jordebok erhölls järn från tre skatteobjekt i Älghults socken.

Det bör nog nämnas att Kalmar var en de viktigaste exporthamnar för det svenska bergsbruket.

Till skillnad från den danska kronan, utnyttjade inte svenska kronan sjö- och myrjärnet för

beskattningsmedel. Den småländska adeln krävde inte heller de fattiga bönderna på räntor i form

av järn. Av denna anledning är det svårt att veta hur många av Arvid Trolles gårdar som faktiskt

sysslade med järnframställning, men att flera bönder troligtvis sysslade medjärnutvinning för

eget bruk finns det arkeologiska bevis för. Det nämnts i samband med de tre gårdarna en smedja

och järnhytt. 206 Man kan som historiker spekulera över Arvid Trolles motiv och önskan att

förvärva Hishultslän efter Ivar Axelsson. Som anhängare av den nordiska unionen strävade

Arvid Trolle att utöka sina intressen i de danska områdena, möjligen även järn som skattemedel

205
Bo Strömberg, Spår av järnhantering i Halland från äldre järnålder till sen medeltid: Medeltida danskt järn – Framställning av

och handel med järn i Skåneland och Småland under medeltiden (1995), s. 45ff.
206

Bengt Berglund, Småländsk järnhantering under tusen år. Medeltida danskt järn – Framställning av och handel med järn i
Skåneland och Småland under medeltiden (1995), s. 133f: se även Carl Sahlin, Järn i Arvid Trolles Jordebok av år 1498 (1939)
för en detaljerad beskrivning av järnproduktionen i Älghults socken och omnämnt område, s. 4-12
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och exportvara. Han skulle på så sätt kunnat nå den halländska kusten och utnyttjat sina

förbindelser med de övriga Axelssönerna, i synnerhet Åke Axelsson som ägde stora delar av

Halland. Men enligt Åke Axelssons jordebok (1455) fanns det endast två gårdar som sysslade

med järnutvinning . Ivar Axelsson hade till synes inga fördelar av sin förbindelse med sin måg

eller sin halvbror Åke gällande järnexport. För att kunna dra några konkreta slutsatser krävs det

en mycket större och omfattande undersökning av Ivar Axelssons förhållande till Hishultslän och

järnhanteringen i området under perioden 1460-1487.

4.2.3 Godsackumulation uppbyggt på konsekvens

Erik Lönnroth påpekar att Axelssönernas landsvälde vid första anblick kan verka vara

diskontinuerligt och fragmentariskt. En djupare analys av deras godsackumulation ger en annan

bild av dynamiken i deras ekonomiska strategi. Åke och Ivar Axelsson skapade sina

jordområden med beräkning och logisk följd.207 Lönnroth stärker uppsatsens centrala

frågeställning, att bröderna samarbetade för att skapa en bas för deras ekonomiska makt och den

tillkommande politiska ställningen inom unionen genom en storskalig, sammanhängande

godsackumulation.

De samlade gods och gårdar på båda sidor av dansk/svenska gränsen. Som nämndes tidigare de

kontrollerade handelsvägarna genom Halland, Småland och Skåne/Blekinge. Alf Henriksson

instämmer med Lönnroth och Rebas åsikter att det fanns ett medvetet mål bakom brödernas

godsackumulation. Detta uppnåddes genom metodiska och väl genomtänkta uppköp av gods och

gårdar utifrån familjens stamgods i Skåne och Halland. 208 Olof Axelsson som hövitsman på

Gotland stärkte brödernas position i Östersjöområdet och Norden. Laurens Axelsson ägde flera

gårdar på de danska öarna i anknytning till sina förläningar och sin svärfar Eggert Frilles

egendomar i Danmark. Det är de särskilda och speciella ekonomiska förhållanden kring Peder

Axelsson och sönernas särpräglade läns och godsinnehav som gör att de framstår som unika

under det turbulenta 1400-talet. Detta vilade på en välgenomtänkt och omfattande privat

godsackumulation som utvecklade till den varaktigaste och mest dynamiska maktkonstellation

under senare medeltiden. Lönnroth talar om politisk makt som ”en följdföreteelse” som bidrog

till familjens ekonomiska och utbredda särställning i de två nordiska rikena.

207
Erik Lönnroth, Från Svenska medeltiden, Slaget på Brunkeberg och dess förhistoria (1959), s.148

208
Alf Henriksson, artikel som ingår i En okänd själ. På jakt efter det nordiska, (1991), s 23. En minnesvärd skara i unionens

hävder är i all synnerhet bröderna Axelsson av ätten Thott ... och deras stamgods var Lillö i Gärds härad i Skåne, men de slog
mycket metodiskt under sig gods och län på ömse sidor om dansksvenska gränsen, så att Åke Axelsson kom att behärska
Nissastigen, Ätranstigen och Viskastigen, medan Ivar Axelsson kom att behärska Loshultsvägen och vägen längs Mörrumsån.
Olof Axelsson hade grepp om danska flotta som snappade bort Kung Erik av Pommern från Gotland … till belöning fick han den
som Län av danska kronan och bedrev bas sjöröveri på Östersjön i stor skala till sin död 1464. Åke Axelsson var länsherre på
Varberg medan Erik Axelsson och Ivar Axelsson flyttade över till Sverige och steg till höga värdigheter.
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I jordeböckerna efter Ivar och Åke Axelsson belyses omfattningen av deras godsackumulation.

Källmaterial för Ivars godsegendomar vid den småländsk- skånska gränsen är knapphändiga.209

Han köpte gårdar i anknytning till sina huvudgårdar Lillö och Härlöv, främst i Villands och

Gärds Härad i NÖ Skåne.210 Herr Åke utgick ifrån sätesgården Hjuleberg i Årstads socken,

Halmstad härad i Halland. Bröderna använde samma ekonomiska strategi för att inta en särskild

politisk maktposition inom Kalmarunionen. Axelssönernas gods och gårdar i Småland och

Västergötland kopplades till familjens intresse i de svenska och danska landskapen, främst

Östergötland, Halland och Skåne/Blekinge.211 Animalieproduktion särskilt smör var en av de

viktigaste handelsvaror vid denna tidpunkt. Stormän som Axelssönerna sålde stora mängder

smör och boskapsprodukter och kunde inta en privilegierad särställning i Norden.  De skulle

kontrollera den internationella exporthandeln.212 Överskott i kapitaltillgångar d.v.s. pengar,

innebar att de ackumulerade tillgångarna skänkte dem politisk makt. 213

Axel Pedersen Tott skapade ett godsimperium från utgångspunkten Lillö och Härlöv. 1440 hade

familjens ekonomiska intressen utökade till att inkludera Halland. Efter 1449 hade deras

landsvälde expanderat till att inkludera Danmark, Blekinge, Småland, Östergötland,

Västergötland, Värmland och Gotland. Äktenskapsallianser ökade godsinnehav i landskap som

Nerike, Södermanland och Uppland.214 Bröderna kontrollerade de finska områdena och Åland

genom Erik Axelsson och Laurens Axelsson. Gränsområdet för familjens ekonomiska

maktbefogenheter öppnade sig för möjligheter på den ryska marknaden över Novgorod genom

finska viken. Man kan sammanfatta att Axelssönernas goda ekonomiska förutsättningar skapades

genom omfattande penningsresurer och en välplanerad godsekonomi. Det blev möjligt för

bröderna att utöva en självständig inrikespolitik efter 1460 genom strategiska köp och

länsförvärv i kombination med absolut lojalitet till kärnfamiljen.

209
Lönnroth (1958), s. 150; Principer att danskar och svenskar fritt skulle kunna fara till varandras riken ”om sin bärgning”,

ingick som ett led i unionsfördragen alltifrån 1439 … dessa gynnsamma politiska betingelser återverkat på
kommunikationsförhållandena: man har daterat tillkomsten av bl. a. den viktiga vägen från Värend till Vä över Loshult till början
av unionstiden. Herr Ivars samarbete med sin måg Arvid Trolle av Bergqvara i Småland, visar hur viktiga gränsområdena var för
det internordiska och östersjöhandeln.
210

Rep. Dipl. Band I 1451-1466 (1928), Brev daterat 4 oktober 1464: Ärkebiskopen Tue tvister med herr Ivar Axelsson om en
kvarn i Åhus. Ärkebiskopen representeras av herr Laurens Nielsson, dekan i Lund. Rikets kansler förmedlare mellan de striderna
parterna. S. 588, nr 1792.
211

Enligt Ivar Axelssons jordebok över egendomsinnehav i Östergötland, Småland och Västergötland, ägde han 241 gårdar,
kvarnar och torp i dessa landskap. Codex 23, Jordebok över gods i Östergötland, Småland och Västergötland 1487: Fotokopia
från Riksarkivet Stockholm.
212

Hain Rebas (1976), s. 192f: Genom att återta Åbo län från Erik Axelsson kunde Sten Sture konsolidera sin makt till Sveriges
centrum. Rebas skriver att Axelssönerna och Sten Sture aldrig kommit i konflikt beträffande konkurrerande godsbildning
eftersom Axelssönerna ville stärka sin gränsadligt ekonomiska position i unionens periferiska områden.”Viktiga öar, kustlän
med hamnstäder och fästningar utmed högst inbringande internationella handelsvägar i såväl Danmark, Sverige som
Finland bildade sålunda bas för axelssönernas merkantila och politiska aktiviteter. Deras förbindelsenät sträckte sig ut över
hela östersjöområdet.”
213

Lönnroth (1958), s. 150
214

Lönnroth (1958), s. 152
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4.3 Gotland

4.3.1 Gotland – en kort bakgrundshistoria: Från inbördeskrig till

sjöfartskaparverksamhet

Gotland, med sin strategiska position, var en brännpunkt i Östersjön. Under vikingatiden fick ön

sin nyckelställning genom den framgångsrika transithandeln som gick över Visbyhamn. Den

viktiga inhemska farmannahandelskulturen på Gotland blomstrade under tiden före 1360. På sikt

skulle båda kungar och mäktiga länsherrar utnyttja möjligheterna av kaparverksamhet som tog

fart i farvattnet runt ön under 1300-talet. Handelsfartyg som närmade sig den gotländska kusten

blev enkla byten för Axelssönernas kaperiverksamhet.

Gotland blev en politisk brännpunkt så väl som handelsekonomisk bricka i kampen om

Östersjön. Gunnar Svahnström menar att utvecklingen under den mecklenburgska perioden som

innebar att invånarna i Visby saknade möjligheten, genom egna ansträngningar, att påverka

utvecklingen. 215 Jan-Christian Schlüter som undersökt Gotlands handelsförbindelser med

Baltikum, påpekar att Gotland betraktades som en viktig förläning av huvudaktörerna som deltog

aktivt i östersjöhandelspolitiken, i synnerhet de nordiska unionskungarna.216 Gotlands

bondebefolkning kom i andra hand gentemot de tyska köpmännen i Visby som hade inflytande

över all handel som transporterades genom Visby. Gotland skulle vara en symbol för den

fortsatta konflikten mellan Sverige och Danmark efter kung Eriks avsättning som unionskungen.

Den som kontrollerade Gotland, kontrollerade handeln och styrde den viktiga östersjöpolitiken.

Huvudorten Visby var en viktig genomfartshamn för den omfattande hansahandeln. Det är i

slutet av 1200-talet som det hanseatiska förbundet blev som mäktigast.217

Magnus Ladulås lyckades bryta den hanseatiska dominansen och knyta Gotland till Sverige. Han

utlyste en nyordning av den gotländska ledungsskyldigheten. Det innebar konkret att

skyldigheterna den gotländska befolkningen tidigare haft mot den svenska kungen ändrades. De

gotländska tingen skulle betala en årlig skatt istället för tribut som tidigare lämnades till den som

hade den reella makten. Tributsystemet försvann mer eller mindre efter1285.  Hugo Yrwing

anser att det är från och med den tiden då Magnus Ladulås och representanter för den gotländska

befolkningen undertecknade överenskommelsen på Borgholmsslott på Öland som

gotlänningarna erkände sig lydiga den svenska kungen och Gotland som del av det svenska riket.

215
Gunnar Svahnström, Visby under tusen år (1984), s. 62

216
Jan-Christian Schlüter, ”en Este aff Ösel” in Visby, artikel i Ajalooline Ajakiri 2008, 1/2 (123/124), s.31

217
Ett inbördeskrig bröt ut på Gotland 1288. De gotländska bönderna trycktes tillbaka. Den bondehandelskulturen trängdes

tillbaka av den utländska köpmannakulturen med sitt centrum i Visby.
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Den gotländska Ledungen skulle bevaka svenska riksintressen på och i farvattnet runt Gotland.
218

Kung Magnus fick tillfälle att utöva och förstärka sin ställning gentemot öns invånare.

Konflikten mynnade ut i en brytning mot de tidigare överenskommelserna. Invånarna på ön,

särskilt köpmännen i Visby, erhöll rätten att anlägga ett försvarsmur runt staden. Den danska

kungen, Waldemar Atterdag, återtog kontroll över Visby 1361 (mer känd som Visby

brandskattning), men gjorde misstaget att endast återbekräfta Visbys stadsrättigheter från den

äldre svensktiden. Drottning Margareta skulle däremot försäkra Gotlands band till Danmark

genom att låta Visbys invånare erkänna Margaretas son Olov som arvekung. Samtidigt som

underkastelsebrevet daterat 1288 skulle stärka den danska kungens anspråk på Gotland. Slaget

vid Falköping 1389 innebar att hon kunde störta Albrekt av Mecklenburg från den svenska

tronen men dennes anhängare intog Visby. I en överenskommelse fick kung Albrekt Gotland,

men den danska drottningen skulle behålla rätten att ha danska trupper på ön.219 Albrekt

pantsatte Gotland till Tyska Ordens Högmästare jämte hertig Johan av Mecklenburg, kung

Albrekts arvinge. Pantsumman var 30 000 guldnobler.  Högmästaren krävde 2/3 delar av hela

pantsumman som ersättning för att ha befriat ön från Vitalianerna. 220

Yrwing skriver att förpantning av Gotland till Tyska Orden gav dem det rättsliga grundvalet för

sitt innehav av ön. 1407 uppfattades Gotland som en självständig stat inom den Nordiska

unionen. Helsingborgsuppgörelsen 1407 bekräftade öns status men underströk att Gotland, Visby

och öns invånare skulle vara lojala och evigt trogna den danska kungen. Kung Erik tvingades att

bekräfta den gotländska befolkningen sina rättigheter. Gotland skulle lyda under unionskungen

utan att tillhöra vara sig Danmark och Sverige. Ön blev en besittning under Kung Erik.  Han

anlade Visbyslott 1411, Efter dennes avsättning skulle han betrakta Gotland som sin privata

egendom. Jan-Christian Schlüter påpekar att Kung Erik styrde Gotland som ”kvasisautonom

härskare”.221 Axelssönerna skulle också styra Gotland som en egen stat, baserat på en egen

självständig unions och utrikespolitik samt handel inriktat mot familjens ekonomiska intressen i

de nordiska rikena och länderna runt Östersjön.

218
Hugo Yrwing, Gotlands Medeltid (1978), s. 23ff: Harald Gustafsson, Skåne I Danmark – en dansk historia till 1658 (2009), s.

67ff.
219

Hugo Yrwing, (1978), s.50f.
220

Svahnström (1984), s.63. Vitalianerna var supportrar av den svenska kungen Albrekt av Mecklenburg. Dessa gjorde Gotland
till sin bas för en omfattande och lukrativ kaparverksamhet. Enligt Strelow denna händelseutveckling kunde ske därför Visbys
ledning var undermåligt och odugligt samt att det skulle skett ett förräderi som allvarligt påverkat Visbys invånare. Borgmästaren
Verner Proderick och några av stadens invånare hade ingått ett avtal med vitalianerna.
221

Jan- Christian Schlüter, Gotland som Nordens Nyckel – Axelssönerna Totts politik inom Kalmarunion (2007), s.4
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Schlüters analys av den kaotiska situationen beträffande Gotland och dess tillhörighet, påpekar

han att;

After the retreat of Erik of Pomerania to Visby 1439, the island was a constant
source of military and political contention. The Teutonic Order, especially the
Grand Masters Konrad and Ludwig von Erlichshausen (1441-49, 1450-67),
often mediated these conflicts. Through internal tension in the order and the
outbreak of the Thirteen Years’ War of 1453-66 in Prussia, the situation
culminated in conflict. The Union’s king and the Swedish opposition, the
Teutonic Order and the cities and bishops fought and intrigued against each
other in various constellations of alliances.222

Det som är intressant i citatet ovan, är tidpunkterna för de olika händelserna och kopplingen till

Axelssönernas ekonomiska framgångar efter Olof Axelsson Tott tog ön i besittning 1449.223 Som

pantlänsinnehavare av Gotland fick Olof ett stort inflytande över öns ekonomi och politik. Hain

Rebas påpeka att det är genom den baltiska handeln att Axelssönerna lyckades trycka tillbaka

Tyska Orden från Gotland och Sverige år 1467, när den sista ordensmästaren tvingades avgå.

Det trettonåriga kriget i Preussen 1453-1466, gav båda Olof och Ivar Axelsson Tott

handelsmöjligheter och politiskt inflytande. Den kaotiska situationen utnyttjades av

Axelssönerna för familjens gemensamma handelsstrategi och självständiga politiska agenda i

Östersjön.

4.3.2 Gotland under Axelssönerna 1449-1487

Olof Axelsson med den danska flottan intog Visby (1449) genom förhandling med kung Erik om

överlämnandet av Gotland till den danska kungen Kristian I, samtidigt som han försvarade Eriks

position i Visby mot de överlägsna svenska trupperna som även befann sig på Gotland under

Magnus Grens befäl.224 De blev tvungna att dra sig tillbaka från ön efter Erik bestämt sig lämna

Visby till kung Kristian som anlände med en flottstyrka han fick låna av sina tyska släktingar.

Karl Knutsson befann sig i en situation där han var tvungen att gå med på en överenskommelse

med danskarna. Gotlands framtid sköts upp till överenskommelsen i Halmstad 1450, Gotlands

framtida tillhörighet berodde på om antingen Kristian eller Karl först avled. Den överlevande

kungen skulle få kontroll över ön.225 Dessa båda herrar skulle leva relativt länge, 1470 respektivt

222
Jan- Christian Schlüter, ”en Este aff ösel” in Visby (2008), s. 32f; se även not 14, s. 33, C. F Lögdberg, De nordiska

konungarna. (det saknas årtal för denna publikation).
223

Lars-Olof Larsson, s. 270; Erik förhandlade sig till tre danska slottslän på Falster och Lolland samt 10 000 gulden som
ersättning för Visborg. Danskarna tillhandahöll förstärkningar till försvaret av Visborg mot de svenska trupperna.
224

Lars-Olof Larsson, s. 270; Kalmar Fogden Birger Trolle lyckades ta sig in bakom Visborgs tjocka murar. Ett avtal mellan den
svenska representativ och Erik innebar att Erik skulle 20 april 1450 överlämna slottet till den svenska kungen mot att erhålla
Borgholmsslott och Öland på livtidsförläning. Den gotländska allmogen svor trohet till Kung Karl. Detta skulle förstärka
Sveriges anspråk på Gotland och ökar den danska kungens oro beträffande Gotlands tillhörighet. Efter Kristians kröning
skyndade danskarna till Gotland för att hindra överlämnandet av ön till Kung Karl av Sverige.
225

Jan- Christian Schlüter, Gotland som Nordens Nyckel – Axelssönerna Totts politik inom Kalmarunion, s. 5
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1476 och kan ha bidragit till den negativa utvecklingen inom själva unionen under de kommande

decennierna. Situationen skulle däremot vara gynnsamt för den rika och inflytelserikt gränsadeln,

särskilt Axelssönerna Tott.

Olof Axelsson erhöll ön i förläning och sedan som pantlän på grund av Kung Kristians dåliga

ekonomi och finansiella trångmål, d.v.s behov av ständig finansiering till fortsatta krigsinsatser.

Axelssönerna trängde Tyska Orden tillbaka båda från Gotland och Sverige 1467. 226 Jan-

Christian Schlüter skriver att det är denna överenskommelse som gjorde det möjligt för

Axelssönerna att häva sin panträtt på Gotland och återställande av Kalmarunionen under kung

Kristian. Tvisten om Gotlands tillhörighet skulle vara en av de viktigaste frågorna under denna

period som skänkte Axelssönerna en intill ohämmad förhandlingsmakt inom Kalmarunionen.

Axelssönerna behöll kontroll över Gotland mellan 1449 och 1487. Ön, under bröderna, skulle

fungera som ett eget självständigt rike. De bedrev en självständig politisk- och handelsagenda,

med familjens självintressen som det främsta målet. Svahnström påpekar att det var omöjligt att

upprätthålla en långvarig och självständig stat på Gotland, eftersom skatten från ön var ganska

mager (se bilaga 5). Den avsatte kung Erik såg sig själv som Gotlands kung. Han drygade ut sina

inkomster genom sjöröveri vid den svenska kusten, kaperier och handelsblockader.227

Axelssönerna lyckades hålla ön i fyra decennier, dels genom sitt politiska inflytande och

framgångsrik kaparverksamhet samt en gemensam strategi beträffande den baltiska handeln, dels

vilade deras ställning på en stark gemensam ekonomisk bas i Sverige och Danmark.

Erik Axelsson en av de yngre bröderna etablerade sig ekonomiskt i centrala Sverige och politiskt

i Finland genom sina betydelsefulla förläningar vid Sveriges östligaste gräns. I samarbete med

sin mäktiga broder på Gotland lyckades det svenska frälset som såg gynnsamma ekonomiska

möjligheter i den nordiska unionen, avsätta Karl Knutsson. Schlüter beskriver brödernas

samarbete som ”en samstämd familjeaktion”228. Axelssönerna kontrollerade den långa svenska

kusten, kustområdet ute vid de danska gränslandskapen Halland och Skåne/Blekinge samt den

svenska gränsen i öst. Detta skulle gynna deras handelsintressen i Baltikum och den ryska

handeln över Neva och Reval. Uppenbarligen, hade bröderna redan skaffat sig politiskt

inflytande inom Kalmarunionen.

226
Hugo Yrwing, Gotlands Medeltid, s.55ff: Perioden efter Erik av Pommerns avsättning och Kristoffer av Bayerns död,

tillsättning av Kristian I och Eriks anspråk på Gotland innebar att tiden mellan 1444 0ch 1449 var mycket kaotisk. Kung Karl
utnyttjade situationen för att återta Gotland för Sverige. Alexander Skoglund, s.85f
227 Svahnström (1984), s. 67f.
228

Jan- Christian Schlüter, Gotland som Nordens Nyckel – Axelssönerna Totts politik inom Kalmarunion, s. 7
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Genom uppköp egendom i Sverige och Danmark samt en pådrivande handelspolitik riktat mot

Baltikum, växte deras inflytande över unionens politiska utveckling . Deras intresse för

omfattande kaparverksamhet från Gotland samt brödernas tilltagande inblandning i

baltikumpolitiken genom den så kallade Stamerkonflikten skulle påverka Axelssönerna

ekonomiska position. Hain Rebas undersöker Axelssönernas inblandning i konflikten i detalj och

konsekvenserna av affären för den danska kungen och familjen Axelssons ekonomi. Rebas och

Schlüter kommer fram till samma slutsats beträffande denna utdragna händelse som varade

mellan 1454 och 1470 och även skulle involvera herr Ivar och Erik Axelsson efter 1464. Olof

Axelsson gjorde en kortsiktig men stor vinst på Stamer brödernas kaparkrig mot Dorpat(numera

Tartu).  Kung Kristian såg däremot sin statskassa sina. Axelssönerna förstärkte sin ekonomi till

bekostnad av Kung Kristians allt större ekonomiska trångmål.

En diplomatisk strid bröt ut efter Olof Axelsson valde att erbjuda Odert Stamer beskydd i Visby,

denne hade tagit sin flykt från Dorpat till Visby anklagad för mord. Det som var en begränsad

familjekonflikt isolerat till Dorpat, utvecklade till en internationell diplomatisk strid. Herr Olof

lät utrusta flera fartyg för expeditioner utanför Gotland, riktat mot de rika handelsfartygen från

Dorpat. Axelssönernas breda ekonomiska bas inom själva unionen, gav de möjligheter att stödja

privata aktioner riktade mot andra konkurrerande handelsaktörer i Östersjön.229 Samtidigt som

kung Kristians handel med Baltikum vilade på de kontakterna förmedlade av Axelssönerna

genom handelsagenter som befann sig på plats i de viktigaste handelsstäderna längs andra sidan

Östersjön.

Olof Axelsson dog 1464 under en av de många återkommande pestepidemierna som drabbade

Norden under 1400-talet. Flera av hans barn dog samma år. Filip Axelsson anlände till Gotland

strax efter sin halvbroders död. Han skulle hjälpa Olofs änka administrera familjen Totts

viktigaste förläningar, samtidigt som de gjorde anspråk på ön enligt panträtten Olof skaffade sig

1449. Filip Axelsson ansågs vara minst lika duglig som sina bröder som länsman. Han hade de

nödvändiga erfarenheter att vidare bedriva och administrera familjens viktigaste pantlän. Det

som sedan hände hade avgörande betydelse för ätten Totts framtid och Gotlands öde 1487. Filip

Axelsson dog plötsligt några månader efter sin äldre halvbroder Olof. De starka familjebanden

grundade på faderns och brödernas överenskommelse 1442 var avgörande när de gjorde fortsatt

anspråk på ön. Ivar blev härskare över Gotland 1464.

Endast, Ivar, Erik och Åke levde 1464. Familjebanden skulle luckras upp med tiden, dels på

grund av flera dödsfall i den närmaste kärnfamiljen och saknad av manliga arvingar till Erik, Ivar

229
Jan- Christian Schlüter (1991), s.8; se även Hain Rebas (1976), s. 120-129
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och Filip Axelsson, dels Åke Axelssons manliga arvingar som verkade för sina egna politiska

och ekonomiska planer under konflikten mellan Kung Kristian och Karl Knutsson. Viktiga

förändringar som påverkade Axelssönernas ekonomiska situation i Danmark var brytningen med

kung Kristian1467 och Erik Axelssons stöd till Olofs oäkta son Jörgen på 1480-talet. Han blev

arvstagare till den barnslöse Erik Axelsson. Jörgen skulle fungera som ett motvikt till det hotet

Sten Sture utgjorde mot familjens samlade förläningar och egendomar, efter att han ingick

äktenskap med Ingeborg Åkesdotter 1467. 230

Den mest kända och inflytelserika innehavaren av Gotland var Ivar Axelsson. 231 Känd genom

sin unika räkenskap som omfattar de två sista åren han härskade över ön. Ön var centrum för

Ivar Axelssons maktbas.  Att döma från Ivar Axelssons räkenskapsbok 1485-1487, ägde han och

Fru Magdalena gårdar och gods utanför Visby. Knut Fabricius undersökning av denna unika

urkund från slutet av 1400-talet nämner reparationer och leveranser till fru Magdalenas hushåll

utöver det som skulle till Visborg slott. Gården nämns inte med namn i själva räkenskapsboken.

Fabricius skriver, ”således muligt Nygård i Vesterhejde sogn … også nævner hans frue som

ejerinde af en gård i Etelhem…[kanske]under Halle ting 232

Det är genom herr Ivars relation till den unga Sten Sture och den åldrande Karl Knutsson, efter

1466 som eventuellt avgjorde hans framtid ekonomiskt och politiskt och överlämnandet av ön till

den danska kronan 1487.  Ivar Axelsson använde Gotland som ett lockbete för gynnsamma

förhandlingar beträffande sina konfiskerade gods i Danmark och som tillflyktsort, där han kunde

bedriva en självständig östersjöpolitik genom egna handelsblockader i samråd med sin bror Erik,

handelsavtal och kaparverksamhet. Båda Sverige och Danmark fann sig nödgade att samarbete

med denna mäktiga man så länge han hade stöd av sina bröder, den närmaste familjen d.v.s. sin

230
Hugo Yrwing, Ivar Axelsson och unionsfrågan 1471-1484 (1968), s. 103f, se även Skoglund, s. 187f

231
Salomon Kraft, Var Erik Axelsson (Tott) Gotlands hövitsman vid mitten av 1460-talet? Personhistorisk Tidsskrift (1938),s.

119-123, utgiven av personhistoriska Samfundet genom Bengt Hildebrand årg. XXXIX/häft.1-4: Enligt G. Lindström i sina
Anteckningar om Gotlands medeltid (1895), skulle Erik Axelsson ha varit hövitsman på Gotland mellan 1464-1467. Han
hänvisar till et brev daterat 29 september 1465 och ett brev till Lübeck daterat 28 mars 1466, där han kallar sig ”capitaneus
Wysborgensis”.  Lindström påstod att Erik Axelsson hade anlänt till Gotland 14 september (två dagar innan Filips död A.
Skoglund (1903), s.97. Hon ifrågasatte denna uppgift och menade att det var misstag. Hon påstår att staden i fråga var Viborg.
Knud Fabricius (HT), s. 218f, i sin artikel från 1904 försöker att reda ut sanningen bakom breven. Han beklagar att Lindström
åberopade det sist nämnda brevet som bevis att Erik Axelsson blev hövitsman på ön 1464. Salomon Kraft i en djupgående analys
av breven och omständigheterna omkring brödernas, (Erik och Ivar), närvaro på Gotland,”… Erik Axelssons brev till Lübeck den
28 mars 1466… detta brev avsänt från Åbo och att det gäller Lübecks klagomål över herr Eriks och åbobiskopens uteliggare i
Östersjön… Ingen tryckt utgåva av brevet meddelar, att det första ’s’ i ordet ’Wysborgensis’ är senare tillskrivet. [en registrator
vid ett senare tillfälle har skrivit en anteckning på lågtyska. Han visar okunskap om förhållandena i Sverige och på Gotland. Kraft
anser att registratorn har misstaget Viborgs för Visbys och därför så mycket uppståndelsen kring brevet.  Kraft konstaterar att
denna diskussion om Erik Axelsson varit hövitsman på Visby därmed kan avfärdas. Ivar blev hövitsman på ön och övertog herr
Olofs pantlän 1464]. För brev 1465, se Styffe III (1880), nr 81: Brevet 1466 finns i Lübeckisches Urkundenbuch (1898)
232

Knud Fabricius, Gotländske forhold under Iver Akelsön Tot, Antikvarisk Tidskrift 17:5 (1905), s. 40. Melefors & Wase, Ivar
Axelsson Totts räkenskapsbok för Gotland 1485-1487, se 6v/ rad 6, 29/rad17, 37/rad 7-8, 37v/rad 5, 41/ rad 15-16, 66/ rad 6-7,
77/ rad 14-15, 86v/ rad 4 och 87v/ rad 21.



76

måg Arvid Trolle och sina brorsöner efter Åke Axelsson, och Karl Knutsson Bonde var kung i

Sverige.

Som ensam kvarvarande arvstagare av faderns familjepolitik blev förutsättningar under 1480-

talet för en fortsatt ledande roll i Nordens unionspolitik och handelsaspirationer i Baltikum och

Norden omöjligt att fullfölja.233 Gotland skulle vara herr Ivars svar mot Sten Stures uppfattade

svek mot familjen Axelsson Tott. Han överlämnade ön till Danmark i utbyte mot beskydd hos

Kung Hans och förhoppning om att få sina danska förläningar och egendomar tillbaka, samt att

även återfå Gotland i förläning. Verkligheten skulle visa sig vara annorlunda. Kung Hans misstro

som riktades mot herr Ivars politiska anknytning till Sverige och ingått äktenskapsförbindelser

med ätterna Sture234 och Bonde, innebar att han aldrig fick tillbaka vare sig Sölvesborgslän eller

Gotland, familjens viktigaste pantlän som tillsammans utgjorde nyckeln till Östersjön.235

4.4 Axelssönerna och Baltikum

Axelssönernas engagemang i Baltikum skall undersökas utifrån tre av bröderna - Olof, Erik och

Ivars kontakt med Livland, Estland och den ryska marknaden över Neva till Novgorod och

Gotenhof236. Olof och Erik Axelsson var de första av bröderna att knyta kontakter med Baltikum

i den så kallade Stamerkonflikten som pågick mellan 1454 och 1470. En period när Kristian I:s

intresse i Baltikum fick utveckla tack vare stöd från den förmögna familjen Axelsson Totts

kontaktnätverk genom utvalda agenter (smör & animalieprodukter samt spannmålshandel) i de

viktigaste handelsstäderna på andra sidan Östersjön.237 De bistod inte bara Stamers finansiellt: de

233
Poul Enemark (1979), s.94. Enemark skriver att efter Laurens Axelssons död 1483, befann herr Ivar sig ett obehagligt

dilemma. Maktförhållandet mellan Sten Sture och herr Ivar hade tippat över till den föres fördel. Att ensam hålla slottslänen i
Finland, skulle det visa sig vara besvärligt om inte omöjligt. De viktiga Tavastehus och Nyslott byttes bort för Öland och
Borgholm. Ivar Axelsson skulle hålla Rasborg för herr Laurens arvinge. Man kan spekulera över herr Ivars eventuella motiv att
byte bort Tavastehus och Nyslott. Kanske planerade han att konsolidera sin ekonomiska maktställning i de sydliga landskapen
Skåne och Blekinge ute vid östersjökusten, samt även vid den småländska gränsen mellan Sverige och Danmark med sitt
maktcentrum på Gotland.
234 Peter von Möller, Bidrag till Hallands historia (1874), s.329f, Brev daterat 6 oktober 1466 (?). Sten Sture till herr Åke
Axelsson, hövitsman på Varbergs slott med anhållan Åke Axelssons dotter Ingeborgs hand. Efter en avskrift i Gavöska Arkivet:
original. Arch. Cancell. Danmark. Descrp.
235

Curt Wallin, Jens Holgersen Ulfstand och Glimmingehus (1979), s.52f; och s. 21/fotnot 53 i denna uppsats.
236

Rebas (1976), s.129ff; Gotenhof faktoriet deklarerades tillhöra hansan och Tyska köpmän. Då herr Olof Axelsson, som
hövitsman på Visborg, skickar en skrivelse där han kräver dels höjd arrende på Gotenhof, eller återfå det själv. Han tog kontakt
med Reval i augusti 1453 och saken togs upp i Lübeck i december samma år. Under tiden har Olof haft uteliggare vid den
gotländska kusten som kapat preussiska fartyg. 1455 erbjöds livländarna en ny tioårsperiod och arrendet över Gotenhof till fem
rhenska gulden per år. Herr Olof ställde sig emot detta.  Han ombetts att återlämna kapade gods och fartyg tillbaka till
livländarna. Det diplomatiska ränkspelet nådde zenit när en av Kristians örlogseskader under befälet av inte mindre än Olof
Axelsson skickades mot Baltikum. Trots detta hot beslöts det att Dorpat skulle ha Gotenhofarrendet från köpmännen i Novgorod.
Olof Axelsson vidhöll sina rättigheter beträffande Gotenhof. Erik Axelsson stod bakom sin brors krav och hans blockering av
Neva är klart bevis på att bröderna samarbetade utifrån familjens ekonomiska stävanden.  Dessa samordnade aktioner hade en
negativ effekt på de livländska köpmännen som krävde att restriktionerna lyfts och Gotenhofarrendet lösts. Herr Erik även
misstänkts har samröre med ryssarna med nackdelar för hansaköpmännen och revaliesarna.
237

Hain Rebas (1976), s. 128; Kristian I brist på pengar i början av 1460 kan, anser Rebas ligger bakom hans samarbete med
Axelssönerna. Genom att stödja Stamers kaparier av handelsfartyg i farvattnet utanför Gotlandskust, måste båda Axelssönerna
och Kristiantrott att de kunde vinna något genom understödet till dessa. Den internationella handeln var vinst inbringande för
Rigas och Dorpats köpmän och skeppare. Genom Kung Kristians stöd samarbete med Axelssönerna blev kaparnas rätt till
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hjälpte även Vrorips och Johan Wynninckhusens väpnade konflikt mot Dorpat och dess

välmående biskopar och borgar.238 Herr Ivar skulle fortsätta att driva Stamerkonflikten vidare

samt även erbjuder beskydd till andra baltiska medborgare som stod i konflikt med Danzig och

Dopart i Alt-Livland239. Dessa sysslade med kaparverksamhet som syftade på att kapa frakt

lastade på dorpatiska och även holländska fartyg i områdena utanför den gotländska kusten. Erik

Axelsson erbjöd kaparna beskydd i Österlandet.

Kung Kristians konflikt och brytning med Axelssönerna över indragna förläningar och

konfiskering av privat egendom i Danmark och Skåne 1467, ledde till minskat intresse och

inblandning i Baltikum från Kristians sida, eftersom han var beroende av Axelssönernas viktiga

kontakter och kontant medel i form av lån. Efter 1470 skulle Sten Stures intresse i den baltiska

handeln öka och även han skulle komma i konflikt med Ivar Axelssons baltiska

handelsaspirationer utifrån sin starka position på Gotland. Ivar Axelssons kaparier av holländska

fartyg och dispyt med Danzig skulle kollidera med Sten Stures politiska och handelsintressen in

Baltikum efter 1480. Kalmar recessens villkor, eftergifter gentemot holländarna 1474 och

förlusten av familjens förläningar i Finland innebar att Axelssönernas ekonomiska makt och

inflytande i politiken fick nya och svaga förutsättningar för fortsatt dominans i Norden och

östersjöområdet. När Ivar Axelsson avstod Gotland till Kung Hans 1487, var familjen Axelsson

Totts tid förbi. Maktkampen om den baltikiska handeln och Kalmarunionen var Sten Stures seger

och Axelsson Totts fall från makt.240 Hain Rebas anser att Axelssönernas omvälvande agerande i

Baltikum kan uppfattas som självständiga ekonomiska aktioner av nordiska länsmän med

finansiella medel för att kunna bedriva egna handels- och politiska beslut utifrån familjens

gemensamma ekonomiska mål. Herrar Olof och Ivars innehav av Gotland och Erik och Laurens

finländska besittningar öppnade för ekonomiska möjligheter och politisk dominans i

östersjöområdet under det kaotiska 1460-talet.241

varorna kungligt. Det innebar att all kaparverksamhet var sanktionerad och rättslig. Kristiansåg möjligheter till konkreta vinster
och lindring av den danska kronans finansiella situation.
238

För en djup analys se Hain Rebas avhandling Infiltration och handel … (1976)
239

Hain Rebas (1991), s. 178
240

Hugo Yrwing (1978), s.74f; Efter att Ivar Axelsson uteblivit på möten gällande herr Ivars framtida roll i Sverige kontra Sten
Sture och envisheten att ville återställa sin position som ledande storman i Danmark, ledde till ett ödesdigert händelse- förlopp
1487. Båda Sten Sture och Kung Hans hade tröttnat på herr Ivars förhalande över Gotland. Det fanns risk att Sten Sture skulle ta
Gotland genom att angripa ön. I det trängde läget valde herr Ivar att överlämna Gotland till kung Hans och hoppas på att återfå
sina danska besittningar. Vid mötet på Öland kom Kung Hans och Sten Sture överens om att herr Ivar skulle lämna tillbaka
Borgholm till Sten Sture, ”med rätt att bortföra personlig egendom”. Ett förödmjukande bakslag för den en gång mäktig
härskaren över Gotland. Yrwing antyder att utspelet var ett sätt att bli av med en besvärlig länsherre. Herr Ivar blev själv en
bricka i spelet om Unionens framtid under Kung Hans och Sten Stures självständiga politik som svensk riksföreståndare. Som
ensam kvarvarande broder var det omöjligt att fortsätta beblanda sig i den unionella utvecklingen dels han saknade stöd från den
närmaste familjen d.v.s. brorsöner och måg, dels han saknade de strategiska förläningarna i Finland, Gotland och längs
östersjökusten i sydväst.
241 Hain Rebas (1976), s143f
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4.5 Ivar Axelssons räkenskap för Gotland 1485-87

Ivar Axelssons räkenskap för Gotland kan betraktas som ett öppet fönster till det nordiska

samhället under senare delen av 1400-talet. Själva räkenskapens innehåll har studerats redan i ett

tidigt skede av Knud Fabricius. Gotlandske forhold under Ivar Akselsön Tot. Mått, vikt,

myntsystem, priser, skatter samt export- och importvaror med mera. Herr Ivars kontakt med sina

förläningar och privata egendomar i Sverige och Danmark. Det nämns Stegeborg och Knapstorp

i Danmark dock inte Lillö i NÖ Skåne. Det nämns besök av olika personer som rörde sig i herr

Ivars privata och offentliga kretsar.

Vem var författaren – Laurens skrivare?242 Det får man aldrig veta men några intressanta detaljer

om denna man träder fram genom att studera själva skriften. Hur han skrev och vad han skrev

kan vara mycket avslöjande i en analys av räkenskapens språkbruk. Gotländska namn och orter

är daniserade i räkenskapens poster. Melefors anser att dessa avvikelser i stavningen bevisar att

Laurens skrivare hade sitt ursprung på den danska ön Själland.243

Den utförlig undersökning som gjorts av Fabricius, är mycket invecklad och besvärlig, i det att

den är skriven på äldre danska. Som standard verk till studier rörande Axelssönerna, är den dock

intressant och nödvändigt att fördjupa sig i om man ville förstå denna mycket unika

medeltidskälla och den samtiden den skrevs i. Den är unik på det sättet, att läsaren får veta mera

personliga uppgifter om Herr Ivars inköp i båda en mikrohistorisk och makrohistorisk kontext:
244 Den påtagliga religösiteten han påvisar, den tillsynes goda relationen han delade med sin

hustru Fru Magdalena Karlsdotter och sin måg Arvid Trolle. 245

En senare undersökning utgiven av Evert Melefors och Dick Vasa i början av 1990-talet, skänker

historiker (och lekmän) en modernare syn på detta informationsrika dokument.246 Med hjälp av

transkriberade texter och faksimil (fotograferade i högupplösning), kan man följa texten och får

ett bättre grepp om innehållet. Register är behjälpiga vid en självständig undersökning av

räkenskapen. Melefors har en introduktion till själva räkenskapen som är intressant och

informativ, baserade på Fabricius och Christer Olofssons tidigare undersökningar. Alexandra

242
Melefors; Laurens skrivare påvisar en form av ordblindhet. Han kastar om bokstäver i visa poster. Till exempel, 13v/s. 77,

Hamllum = halm: clolere = collere (eller koller - se 49v) kyller – läderskjorta under rustning. Cledere =celdere (källare), 81v/347.
243

Melefors, s.12, till exempel Koberswigh för Kopparsvik och Slide för Slite.
244

Jmf med studier rörande innehållet i Sören Norbys räkenskap för Gotland.
245

Enligt flera poster i herr Ivars räkenskapsbok, beställdes det tyg, öl och gåvor till fru Magdalena och hennes eget hushåll. Vid
flera tillfällen bjuder de sina gäster på mat, dryck och underhållning i form av musik. Han även betalar två karlar att belysa vägen
för sin måg Arvid Trolle som besökt herr Ivar och skulle tillbaka till sitt skepp i Visby hamn.
246

Melefors, s. 12; Melefors nämner Victor Granlunds avskrift av räkenskapen. Han påpekar att på grund av tidsbrist, finns det
felaktigheter i han publicerade undersökning.
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Skoglund använde räkenskapen som en utgångspunkt i sin avhandling om de yngre

Axelssönerna i Sverige. Hugo Yrwing presenterade den i sin studie av hansatiden på Gotland. 247

I denna undersökning skall det lyftas fram detaljer som avslöjar Axelssönernas koppling till

Baltikum och herr Ivars gods och förläningar i Sverige och Danmark. Upprustningen som skedde

1486 och vilka som tog i tjänst hos herr Ivar. Lönenivån kan man undersöka och man kan skaffa

sig en uppfattning om Ivar Axelsson generositet, men själva räkenskapen avslöjar inget om hur

han behandlade sina underordnade. Genom att undersöka posterna katalogiserade under

”småplock” kan man antyda relationer, hälsa, tycke och smak samt händelserna som utspelade

sig mellan 1485 och 1487. Skatteposterna visar svängningar i ekonomin hos de gotländska

tingen.248 Genom att jämföra priser kontra mängden varor, är det möjligt att koppla det till den

ekonomiska utvecklingen i Norden på längre sikt.249 För denna del av undersökning använder jag

även Christer Olofssons artikel, Ivar Axelsön Totts gotländska räkenskapsbok, i Föreningen

Gamla Christianstads årsskrift nr 17-18 (1964-65).250

4.5.1 Skatter och svenhållet

Ivar Axelssons räkenskap skänker information om hur en beväpnad styrka såg ut i slutet av

1400-talet. Enligt listorna över svenhållet finns de upptagna fyra gånger. Sista gången är 2

februari 1487. Antal svenner varierade beroende på årstiden. Alla var inte del av det stridbara

manskapet. Enligt Melefors, utifrån individuella namn finns det anledning att anta att några

personer som ingick i svenhållet, ansvarade för att slottet fungerade som bostad såväl som

försvarsborg. Yrkesbeteckningar som smedh och skredere indikerar att det fanns flera

hantverkare kopplade till herr Ivars hushåll. Sommaren 1485 fanns det fem kockar, en källsven,

köksmästare osv. Det fanns inslag av utlänningar som tog tjänst hos herr Ivar. De kom från

Skåne, Dalarna, Jylland, Preussen och Pommern, att döma från namnen i svenhållet.

Räkenskapen talar sitt tydliga språk, han höll en privatarmé/främlingslegion på Visborg slott.

247
Hugo Yrwing, Visby Hansestad på Gotland (1986), se Melefors (1991),s. 12

248
Fabricius (1905) s. 20; se bilaga 4

249 Christer Olofsson, Ivar Axelsön Totts gotländska räkenskapsbok (1964-65), s. 25f: Han skriver, ”Av räkenskapsbokens
uppgifter om skatteinkomsterna kan man dra vissa slutsatser om pengarnas köpvärde på Gotland [1485-1487]. En del skatter
lämnades nämligen i naturprodukter men omvärderades till pengar […] Äggen upptogs i maj och augusti 1485 till 2 shilling
eller 10 vita (pengar) för 100 stycken. En möllare kunde sålunda för sin daglön köpa 50 ägg eller 2 ½ tjog […] då det finns
anledning anta, att äggen var ett proportionsvis dyrare livsmedel på 1480-talet än vad de är idag [1965], när kraftfoder och
rationell hönsskötsel fått kreaturen att värpa som kulsprutor. Havre var betydligt billigare. En murare kunde köpa en tunne havre
för sin daglön 4 skilling.
250

Christer Olofsson, Ivar Axelsön Totts gotländska räkenskapsbok (1964-65), s. 22f
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Han brorson Klas Åkesson finns på plats som fogde vintern 1485. Han fick 50 mark per år enligt

räkenskapsboken.251

Anno dominj mcdlxxx quinto [1485] Swene løn om sommeren post festum

botulphij [18/6]

17v

Slage hanssøn……………………………………………………..xxx mark

hwith

Erland kagge252…………………………………………..…….....xxx mark

hwith

Carl laurenssøn……………………………………………………xxx mark

hwith

[…]

Niels dallecarll……………………………………………………vij mark

hwith

pedher kok………………………………………………………..x mark hwith

[…] 18

heinse corve……………………………………………….……..x mark hwith

hans kogemester…………………………………………………xx mark hwith

[…] 18v

Hans gwldsmedh………………………………………………...x mark hwith

[…] 19

Laurens scriffwere………………………………………………vij mark hwith

Clawes pwlwermagere…………………………………………..vj mark hwith

[…] 19v

251
Fabricius (1905), s. 19f: enligt en notis 1487 (finns ingen referens till själva notisen), Klas Åkesson följde med sin farbroder

herr Ivar till de olika tingen sommaren 1485.
252

Melefors, s. 15, Erland (Mattsson) Kagge av ätten Kagg
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Wyllom wan stocken………………………………….………vij mark hwith 253

Herr Ivars utgifter för slottets försvar uppgick till 1 650 mark juni 1485. Som mest betalde han

30 mark och minst 10-4 mark per sven. En av de som fick minst lön benämns som ” min herres

drengh” och troligen mycket äldre än de andra svenner.254 Pulvermakaren är ett nytt inslag i

borgens besättning. Vid denna tid hade man börjat använda krut. Ivar Axelsson hade egen

kruttillverkning innanför Visborgs murar i ett av borgtornen.

Kanske herr Ivars framgångsrika kaparverksamhet berodde på att han hade sakkunniga sjömän

på sina skepp. Flera av dessa härstammade från Holland och norra Tyskland. Enligt

räkenskapens noteringar ökade antal svenner mellan sommaren 1485 och 1486. Christer

Olofsson anser att detta reflekterar den pågående konflikten mellan herr Ivar och den svenska

riksföreståndaren Sten Sture. Mellan vintern 1486 och 87 har antal skeppsmän ökat från 7 till 31.

Ett tydligt tecken att herr Ivar förväntade sig någon form av angrepp mot Gotland. Samtidigt kan

man anta att han var välunderrättad genom sina danska kontakter att kung Hans även rustade vid

samma tidpunkt. Olofsson menar att detta är en fråga om den dåvarande maktbalansen i Norden

som ger forskare en indikation beträffande den rådande situationen mellan dessa tre mäktiga

män.255

Fabricius räknade skatterna på ön till cirka 3 800 mark årligen. Skatterna sjönk något mellan

1485 och 1487. Svennhållet ökade något under samma period. Men skatterna räckte att bära upp

kostnaderna även under dessa dramatiska år på ön under herr Ivars sista tid som hövitsman och

självständig härskare över Gotland 256

4.5.2 Uppbörd av småplock, utgifter och det vardagliga livet

Det är dock utgifts- och småplockposterna som ger den unika inblicken i räkenskapens samtid.

Räkenskapens innehåll vittnar om reparationer och förbättringar till Visborg slott och även Fru

Magdalenas egendom på Gotland. Tillverkning av kanonkulor pågick under sommaren 1486.

Kanske till slottets försvar och har därmed en tydlig koppling till den pågående upprustningen på

253 Melefors, s.93-101; ett urval av svenner på visborg juni 1485. Det finns en utlänning, hantverkare, skrivare, kökspersonal och
vanliga svenner till slottets försvar. Niels dallecarll är från Dalarna och Heinse corve och Wyllom wan stocken är utlänningar i
herr Ivars tjänst. Kursiv stil indikerar att det fanns svårigheter att tyda dessa bokstäver i den originala texten. Christer Olofsson
(1964-65), s. 23 Anmärkningsvärt men kanske normalt under unionstiden att är det faktum att de flesta av svennerna var danska
eller skåningar och trots att herr Ivar varit svensk råd i över tjugo år, föredrog han danska trupper framför svenska trupper.[ Det
möjligt att han kände trygghet med danska hellre än svenska på Gotland. Det fanns risk att en fråga av lojalitet och
intressekonflikter hade uppstått bland en styrka med övervägande svenska svenner och försatt Ivar Axelsson i en prekär situation
vid ett eventuellt anfall av svenska trupper under Stens Stures befäl – min kommentar].
254

Christer Olsson, s. 23
255

Christer Olsson, s. 23
256

Christer Olofsson, s. 25; Fabricius (1905), för mer detaljerad beskrivning av sommar och vinter skatt i räkenskapsboken, s.
11-19.
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ön på grund av konflikten mellan herr Ivar och Sten Sture. Två arbetare hjälper mästare Mattis

att tillverka former till kanonkulorna.

Posten lyder,

Jtem ij karlle Som hyalpe mester mattis i pwlwerstwen at gøre former at

stowffe lod wti………………………………………… iiɉ fj. J sk.257

Kol leveranser duggar tät under vintern 1486/87. Kol var viktigt för värme, matlagning och hos

smeden. Kolet hämtades till största delen från norra Gotland. Mellan 29 och 31 januari 1487,

levereras 279 tunnor kol till slottet till en total kostnad av 107 ½ skillings och 1 öre. Ett

genomsnittpris på 3 skilling per tunna kol.258 Fiskenäring var viktigt på Gotland och det

vanligaste livsmedlet som levererades till slottet, båda färskt och saltat. Den levererades

uteslutande av Hans Föglare enligt räkenskapens noteringar. Leveranserna är nästan alltid

strömming som saltades av Lille Anders på Gnisteswerd med undantag för poster där det nämns

särskilt säl, marsvin259, ål och esteströmming. Enstaka oxar åts på slottet men inte allt för ofta.

Makrohistoriskt kan man se ett samband mellan samhällets starka band till den kristna kyrkan

och alla dessa helgdagar samt Gotlands nära relation till Östersjön. Fisk var en viktig del av

dieten under medeltiden. Mikrohistoriskt får man veta vart fisken kommer ifrån, vem som

preparerade fisken för slottets bruk, och vilka andra havsdjur man åt dagligen eller till fest utöver

strömming.

En av de största posterna var köp av öl, båda gotländska och utländska sorter – Einbeck öl från

Hannover levererades av ” en Gotskalk Westfale ” som transporterade ölet från Lübeck.

Leveranser från Preussen av Prissing öl avsett för herr Ivars privata bruk. Tyg och klädleveranser

från bland annat Holland som påvisar den livliga handeln mellan Gotland och Baltikum.260

Namngivna köpmän i Visby handlade med dyra kryddor och örter som upptas i

räkenskapsboken. Herr Ivar bjöd på båda fin mat och dryck, grönsaker och frukt som rovor,

cabusekål (huvudkål), ärtor, lök, päron och äpplen. Några mera exotiska inslag i slott folkets diet

257
Melefors, 80/s. 340f

258
Melefors, 91/s. 384

259
Slags litet delfinaktigt djur

260
Se not 226, se även Melefors, s. 19: Det mesta vadmal kommer från gotländska bönder, men det notras en leverans från

Öland. Leveranser av silke till herr Ivars skjortor och ylletyger av varierande kvaliteter importeras till Gotland: En post nämns
lärft till min herres skjortor (ett vardagsplagg till skillnad från det dyra silke): Tyg från Flanders och Lubeck till exempel
dammast, busk och meelbusk som levererades i båda brunt och blått. Pedher Skredere fick 2 ½ mark för att sy en tröja av blå
dammast till herr ivar. Siden från Hagen i Braunschweig, andra tyger som olmersduk, rödlask sardug och fisse: marbösth från
Marienburg i Namur och nerks från Naarden i Holland finner sin väg till Visborg slott.
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var mandel, ingefära, saffran, pepparkummin, russin, nejlikor, peppar, givetvis det viktiga saltet

och fikon. En mycket intressant post är anskaffning av ”holyrth” 261. Posten lyder,

Jtem [9 augusti 1485] esborn fadebursmoswen for silke til myn herres troye och for

holyrth til myn herres behoff…………………………………………….... ɉ mark262

Hållrot (aristolochia) användes som naturpreparat. Den är giftig och farlig om den administreras

felaktigt men anti- inflammatorisk och ger smärtlindring om den hanteras korrekt. Herr Ivar var

omkring 65 år gammal och led av värk på grund av sjukdom eller hög ålder. Frågor rörande hans

hälsotillstånd kan kopplas till denna typ av behandling. Intressant och anmärkningsvärt är nästa

post– Esborn red till Roma Kloster för att lämna 4 mark i offerpenning för sin herre, Ivar

Axelsson (eller till sin herres tillfrisknande?).

261
Möjligt att Laurens skrivare har omkullkastat bokstäverna holyrt som skall läsas holryt (hållrot). Tidigare nämndes att han

visade tecken på att ha lidit av ordblindhet. Se även Signums kulturhistoria – medeltiden. Roger Qvarsell, Sjukdomar och
läkekonst (2004), s. 366. Örtagårdar var viktiga inslag i klostermiljön. Örter odlades för sina mediciniska egenskaper men även
som smaksättning till olika maträtter. S. 373. Det var vanligt för hovet och även förmögna familjer att ha eget apotek bestående
av inhemska örter och kryddor för behandling av olika åkommor.
262 Melefors, 27v/ s. 133
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Diskussion

Uppsatsen är grundad på mina egna teorier beträffande Axelssönernas skapande av ett

ekonomiskt imperium i Norden under 1400-talet. Intresset för denna dynamiska brödraskara har

växt fram under flera år. Idag finns det förhållandevis väldigt litet spår av dem i den nordiska

historieskrivningen. Urkunder och brev i de nordiska, hanseatiska och baltiska arkiven avslöjar

aspekter av deras politiska och ekonomiska tänkande, dock inte Axelssönernas privata tankar.

Något enstaka borg eller ruin påminner om deras storhetstid under den kaotiska Kalmarunions

Epok. Den raserade borgen Lillö utanför Kristianstad, stommen i Axelsson Totts skånska gods-

och gårdsackumulation står som en symbol för den svenska kungens misstänksamhet riktat mot

den ekonomiskt sinnade danska gränsadeln.

Av de nio Axelssönerna är Ivar, Erik, Olof och Åke mest kända. I den empirisk del av uppsatsen

träder dessa individer fram i ett nytt ljus och man kan bättre förstå varför de var så framgångsrika

i sina ekonomiska aspirationer och varför de misslyckade i sina politiska strävanden efter slaget

på Brunkeberg. Lojalitet var något man köpte på medeltiden. Kungen skänkte sina riddare titlar,

era och län. Riddaren köpte sin position i samhället genom lån till kungen. Det som gjorde

Axelssönerna annorlunda var faderns krav på absolut lojalitet till kärnfamiljen. Axel Pedersen

krävde detta inte bara av sina söner men även sina släktingar genom äktenskapsallianser. Redan

1442 satte Axelssönerna Tott och ätten Krognos sina sigill på vad jag betraktar som ett mycket

ovanligt och unikt dokument från denna period. Genom denna överenskommelse säkrade Axel

Pedersen förläning och pantlän för sina söner flera år framöver. Ätten Krognos lovade att inte

motverka Axelssönerna eller göra anspråk på Varberg slottslän. Den mäktiga Åke Axelsson

erhöll större delen av Halland. Äktenskapsalliansen mellan hans dotter Ingeborg och Sten Sture

den äldre skulle på sikt orsaka oro för familjens gemensamma godackumulation.

Det finns ett mönster i deras gemensamma godsackumulation. Den träder fram i de kvarvarande

jordeböckerna i Danmark och Sverige. Axelssönernas nätverk bredde ut sig över större delen av

Sverige och öarna i det danska sundet. De viktigaste förläningar i gränslandskapen ute vid

östersjökusten skänkte de inflytande och en dominerande maktställning inom den nordiska

treriksunionen. Inom några decennier kontrollerade bröderna de allra viktigaste handelsväger och

utvecklade en handelsstrategi anpassade till familjens gårdsproduktion (smör, spannmål,

boskapsskötsel och möjligtvis järn). Bröderna såg möjligheter i Öster över Narva och på andra

sidan Östersjön, i Baltikum och Hansastäderna i Tyskland. Deras grepp om Östersjön blev allt

mer uppenbart efter 1449, då den äldste brodern Olof förhandlade fram en överenskommelse
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med en desperat unionskung i behov av finansiellt stöd till sina krig i Schleswig och Holstein.

Gotland blev ett pantlän som familjen Axelsson Tott skulle råda över i fyra decennier.

Erik Axelssons förvärv av Viborg gav honom likande möjligheter som Karl Knutsson Bonde

som var hövitsman på Viborg mellan 1442 och 48. Han odlade ekonomiska och säkerligen

politiska kontakter med hansedagen i Stralsund; Dorpat och Reval. (Karl Knutsson spelade den

Livländska Orden och Novgorod mot varandra genom en omväxlande politik anpassade till sina

egna ekonomiska och politiska mål i Baltikum). Till skillnad från Åbo som tillhörde det kungliga

fataburet, var Viborg förlänades mot tjänst. Härifrån kunde Erik Axelsson precis som Karl

Knutsson bevakar Sveriges östliga gräns, delta aktivt i Sveriges östpolitik efter hans gottfinnande

och samtidigt utvecklar och odlar familjens merkantila och ekonomiska intressen mot Reval,

Gotenhof och Novgorod. Viborgs uppländer inkluderade Savolax och Karelen med sin fisk och

pälsproduktion. Erik Axelsson kunde ingripa och aktivt bevaka de naturliga vattentransportleder

som därmed erbjöd kontroll över Korsholm läns ekonomi. Viborg var en viktig språngbräda för

den aktiva hövitsmannen och passade väl in med familjen Axelssons övriga områden och planer.

Bröderna förblev lojala till varandra trots det faktum att de kunde sitta i unionsförhandlingar, där

de representerade å en sida den danska unionskungen och på andra sida den svenska

riksföreståndaren. Hur kunde detta vara möjligt? Svaret är kanske enkelt; de var måna om

familjens ekonomiska maktbas i gränslandskapen och Österlandet. Bakgrunden till deras

framgånger är ett komplicerat nätverk av allianser, överrenskommelser, handelskaperier och

ekonomiska ambitioner i hela Östersjöområdet. Från gränslandskapen kontrollerade dem alla de

viktigaste handels- och vatten vägar i Sverige och Danmark. Agrauppgången på 1460-talet

samman föll med deras köp av den sista godskomplex ägt av Tyska Ordensstaten, köp och arv av

gårdar och ödegårdar samt delaktighet i val av Karl Knutsson Bonde till Kung av Sverige.263

Brytning med den danska kungen skulle påverka den danska kronans möjligheter att bedriva

handel i Baltikum och med hansorna. Kungen var nämligen beroende av Axelssönernas agenter

och affärskontakter för att kunna bedriva handel. Kristian I:s handel med hansorna minskade

nämnvärt efter 1460. Men som vi alla vet ett mynt har två sidor. Brytning var inte helt

oproblematisk för Axelssönerna. Kungen drog in flera förläningar och även konfiskerade ett

flertal privatägda borg, gods och gårdar tillhörande familjen Axelsson i Danmark. De övriga

bröderna som höll sig utanför den unionella politiken drabbades lika hårt. En undersökning av

omständigheter omkring Peder Axelsson vore intressant. Hade han lyckats få biskopsstolen i

263
Hain Rebas (1976), s. 65; Hain Rebas hämtar Karlskrönikan, v 7048-49 enligt FMU (Finlands medeltida Urkunder)III, no

2459 och J. W. Ruuth, Viborgs stads historia, I (1906), s. 80
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Trondheimstift mot Kristian I:s vilja, skulle Axelsson Totts skaffat sig kyrklig makt och påvligt

stöd såväl som politisk makt i Norge.

Vad vill jag komma med detta? Det står klart att redan i ett tidigt skede insåg Axel Pedersen

riskerna att bygga familjens ekonomi kring pant- och slottslän. De planerade för en långsiktig

godsackumulation med konsekvens och beräkning. Köp av gårdar som producerade efterfrågade

varor på kontinenten. Vinsterna måste ha varit ohyggligt stora. De kunde äkta sig med de mest

inflytelserika familjer i Sverige och Danmark; Familjen Krognos, Stureätten, Bondeätten,

Vintorparätten och de mäktiga Trollarna. De höll arméer för att kunna försvara sina besittningar

och tar kontroll av andra genom arv och äktenskapsallianser.

Varför och vad för konsekvenser hade Ivar Axelssons äktenskap med Magdalena Karlsdotter?

Det står klart att Erik Axelsson aktivt agerade för och förhandlade om villkoren angående Karl

Knutssons abdikation för andra gången och egendomar han hade förvärvat före 1465. Erik

Axelsson hade, genom att närvara under upphandlingar med Kristian I, kännedom om

Magdalenas ansenliga arv efter båda sin moder och fader. Hon var för Axelssönerna ett lockande

äktenskapsparti och möjlighet till en ekonomisk utökning av deras imperium i de svenska

landskapen: Närke, Östergötland, Mälarlandskapen, Västergötland och Uppland. Ivar Axelsson

anade säkerligen ekonomiska möjligheter i gränslandskapet Småland när han gifta bort sin dotter

Beata till den mäktige jord drotten Arvid Trolle samtidigt som han själv äktade den tjugo år

yngre Magdalena på Nyköpingshus 1466.

Konsekvenserna av Ivars äktenskapsallians med ätten Bonde skulle ha en negativ effekt på deras

ekonomiska och maktpolitiska position. Problem uppstod först när det stod klart att Åke

Axelssons måg Sten Sture den äldre var ett allvarligt hot mot Axelssönernas samlade gods

privata såväl som tilldelade. Efter slaget på Brunkeberg skulle Sten Sture avslöja sin handels-

och politiska agenda. Axelssönerna ingick inte i dessa planer.264 Bilaga 8 ger belägg för

Axelssönernas oro över arvet efter Åke Axelsson. Sten Sture var ett hot mot kärnfamiljens

godsackumulation. Ett hot som skulle vara svårt att bekämpa, dels saknaden av manliga arvingar,

dels det faktum att Axelssönernas imperium kunde endast överleva så länge bröderna levde. Herr

Ivar skulle sakna stöd och miste lojaliteten som svetsat familjen tillsammans under flera

decennier. Slaget på Brunkeberg är tidpunkten där medlemmarna i ätten Tott valda sida i kampen

om Kalmarunionen eller dess upplösning. Brunkeberg symbolisera inte bara en ny inriktning i

den nordiska unionshistorien, utan också symbolisera en vändpunkt för Axelssönernas

ekonomiska imperium och dess framtid. Kung Hans beslut att inte tilldela Ivar Axelsson Gotland

264 Sven Ulric Palme, Stockholms Krigshistoria (1964), s70f.
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och Sölvesborgslän på nytt bekräftar den misstänksamheten som den danska kungen skulle

känna för familjen Axelsson Tott .

Gränsadelns ekonomiska och poltitiska trygghet fanns i Kalmarunionen och blev drivkraften i

Axelssönernas agerande i konflikten mellan den danska kungen och den svenska

riksföreståndaren. De krävde och eftersträvade ordning och fredliga förhållanden för att kunna

bedriva handel och ökar sitt inflytande utanför gränslandskapen. Axelssönerna begick misstaget

att alliera sig med båda den danska kungen och den svenska riksföreståndaren. Sten Sture

betraktade den sista brodern Ivar som ekonomisk fiende och dess största motståndare. Sten

Stures handelsintressen i Östersjön och Herr Ivars lukrativa kaparverksamhet från Gotland

riktade mot holländarna kolliderade. En konflikt av intressen ledde till Ivar Axelssons fall;

början till slutet av den nordiska treriksunionen och början till Sturetiden i Sverige.
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Sammanfattning

I det medeltida samhället var jord makt - och politisk makt mynnade ut i mer jord. Så kan man

bäst beskriva förhållandet mellan ekonomiska möjligheter och politisk makt under senare delen

av medeltiden. I den moderna forskningen träder Axelssönerna fram som dynamiska affärsmän

med en gränsöverskridande politisk agenda för att kunna förverkliga sina ekonomiska mål.

Det medeltida nordiska samhället delades i olika grupperingar eller skikt. Detta är början till

utvecklingen av ett ståndssamhälle, där var och en tilldelades en plats i samhället med hänsyn till

börd. Konflikterna mellan de olika samhällsgrupperna blev mera tydliga under 1400-talet, men

även konflikter som härstammade inifrån samma samhällsskikt skulle bidra till det politiska

kaoset som rådde i Norden efter 1412.  Efter de stora politiska och sociala förändringarna som

följde i kölvattnet av digerdöden och andra farsoter, sjunkande befolkningstal och den påföljande

agrarkrisen, kunde vissa familjer inom de mäktigaste ätterna skaffa sig särskilda privilegier, till

exempel Tott, Krognos, Sture och Bonde som dels samarbetade med varandra genom äktenskap

och politiska överenskommelser, dels satte de familjens enskilda ekonomiska intressen i det

första rummet. Mer så Axelssönernas än Karl Knutsson Bonde och Sten Sture den äldre eftersom

dessa bedrev olika ekonomiska agendor riktade mot deras egna personliga ekonomiska intressen

när kungamakten svek dem.

Axelsson Totts strategiska klättring inom den nordiska och baltiska politiken grundades på en

gemensam, långsiktig och metodisk privat godsackumulation med medvetna ekonomiska val och

handelsmål. Som medlem i gränsadeln anade Axel Pedersen Tott de oinskränkta ekonomiska

fördelarna för den danska och svenska gränsadeln om Norden enades under en gemensam regent.

Drottning Margaretas Kalmarunion skulle erbjuda gränsadeln möjligheter samtidigt som ett enat

nordiskt rike skulle finna det möjligt att trycka tillbaka de tyska mecklenburgarna, den livländska

ordensstaten och det försvagade hansaförbundet och skapar gynnsamma förhållanden i Norden

beträffande den internordiska politiken och handeln.

Det unika förhållandet rörande Axelssönerna spelade en viktig, men påsikt avgörande roll i deras

ekonomiska framfart efter 1440 och tillbakagång efter1479. Framgången utvecklades ur det

politiska vakuumet som uppstod 1449 med val av Kung Kristian I till unionskung. Splittring i

Norden om val av unionskung presenterade Axelsson Totts med det perfekta tillfället att öka sina

läns- och häradsinnehav genom att utnyttja de tidigare erhållna pant- och slottslänen, Gotland,

Varberg och Sölvesborg till familjens ekonomiska fördel.
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Lojaliteten de lovade varandra 1442 på Varberg, som ätt och familj var kanske det mest

avgörande steg i familjens försök att trygga de samlade ekonomiska tillgångarna och samtidigt

expanderar politiskt. Denna strategi skulle bära frukt genom den långsiktiga ekonomiska

planeringen. Glattar Sörensens undersökning påvisar att deras länsinnehav var minst lika

omfattande som deras privata godsinnehav och samlade rikedomar. Under det senare hotet av

Sten Stures politiska och ekonomiska framgångar skulle Ivar och Erik Axelsson, genom

särskilda åtgärder försöka att gardera och skydda familjens samlade ekonomiska tillgångar

genom särskilda arvsvillkor för Ivar Axelssons kvinnliga arvingar och Olof Axelssons oäkta son

Jörgen. Åke Axelssons testamente skulle spela en avgörande roll i konflikten om hans strategiskt

viktiga godsackumulation i Danmark och Sverige.

Axelssönerna skulle vara ett medeltid undantag. Lojalitet till familjens innersta kärna och

ekonomiska ställning gick före riksintressen. Det skulle ge dem maktbefogenheter, politiska

tillfällen och ekonomiska möjligheter. Men detta skapade konflikt, eftersom de uppträdde som

självständiga agenter inom den nordiska unionen med ett eget ekonomiskt program, inte olikt

Familjen Fugger i Augsburg, Tyskland, under det vakande ögat av Jakob Fugger, vars skarpa

sinne för handel och produktion, ekonomiska transaktioner och borgbyggande, gav honom

enormt politiskt inflytande i bl. a Frankrike och Kyrkostaten.

Äktenskapsallianser spelade en viktig roll för samtliga av Axelssönerna, förutom Peder Axelsson

som valde att göra andlig karriär inom kyrkan. Omständigheterna kring hans önskan att erhålla

Trondheimstift och turerna kring tillsättningen av en ny ärkebiskop, kan kopplas till den

pågående konflikten mellan kung Kristian I och Axelssönerna. Kung Kristian upplevde

Axelssönernas starka ekonomiska ställning, deras omfattande politiska inflytande och Peder

Axelssons andliga maktsträvan i Norge som ett direkt hot till hans maktställning som

unionskung. Detta ledde till brytningen mellan herr Ivar och den danska kungen. Tvisten om

Laurens Axelssons konfiskerade privategendom och förläningar i Danmark bedrog till att öka

konflikten mellan den ekonomiska hårdträngda danska kungen och de inflytelserika,

penningstarka Axelssönerna Tott. Efter 1466 satsade Erik, Ivar, Laurens och Filip på

godsackumulation och förläningar i Sverige genom sina äktenskapsallianser och köp av egendom

i de svenska landskapen.

Axelssönernas intresse och önskan att få tillbaka sina danska egendomar blev en pågående

stridsfråga och drivkraften i särskilt herr Ivars personliga, ekonomiska agenda. Familjens

pantlän, Gotland, användes som lockbete för att i första hand uppnå en gemensam handels- och

ekonomiska mål gällande familjens egendomar i Danmark. De politiska aspirationerna blev
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sekundära med tiden, dels familjen Axelsson Totts position som del av den mäktiga danska

gränsadeln, dels Karl Knutssons plötsliga död och Sten Stures d.ä. utspel mot Ivar Axelsson

1470. Efter1479 skulle Sten Stures baltiska handelspolitik besväras av Ivar Axelssons sjöröveri

mot holländarna i Östersjön och familjens krav på fortsatt innehav av de finska länen samt

inblandning i den ryska handeln. Axelssönernas privata handels- och politiska agenda med sin

bas på Gotland besvärade och hindrade handeln, till och från Stockholm över Neva, Reval och

hansastäderna vid östersjökusten, genom främst handelsblockader och kaparier av fartyg i

farvattnet mellan Gotland och den svenska kusten. Hain Rebas, Sven Ulric Palme och Christian

Schlüter behandlar detta utifrån olika historiska synvinklar. Rebas och Schlüters intresse för

Baltikum har inneburet nya frågeställningar omkring Axelssönerna och baltikumpolitiken. Palme

ser ett samband mellan Sten Stures ökade maktställning i Sverige: hans intresse för handel med

Holland och Baltikum kontra Ivar Axelssons kaparaktioner i Östersjön som mynnade ut i

kampen om Gotland och de viktigaste slottslänen som legat under Axelssönernas kontroll under

flera decennier.

Åke Axelssons relation till Sten Sture ändrades på grund av det tidigare nämnda testamentet, där

han gav sin dotter Ingeborg en broderdel. Herr Åkes jordebok fastslår att han var ekonomisk

stabil och genom sin godsackumulation kontrollerade hela Halland och intill liggande områden i

de avgränsande landskapen . Arvet skulle sedan kontrolleras av Sten Sture eller tillfäller honom

om Fru Ingeborg dog. Detta blev ett orosmoment för Erik och Ivar som saknade manliga

arvingar. Oron inför denna situation kan kopplas till herr Erik och fru Elin Gustavsdotters (kusin

till Sten Sture) beslut att erkänna den avlidna Olofs oäkta son Jörgen som ättemedlem. Genom

att erkänna honom som herr Olofs son och även arvinge till herr Erik och Fru Elin påverkades

Sten Stures ställning negativt.

Ivar Axelssons oro inför Sten Stures ökade maktposition som riksföreståndare och

handelsmotståndare beträffande hans ökade handelsintresse med holländarna: avrättningen av

Otte Torbjörnsson, hövitsman på Älvsborg, 1475, dömt till döden för sjöröveri mot holländarna,

kanske föranledde att herr Ivar skrev två viktiga brev samma dag, kort efter herr Ottes

avrättningen. Ett morgongåvobrev till Fru Magdalenas fördel och eventuella överlevande barn

från äktenskapet med herr Ivar. Det andra brevet till sin måg Arvid Trolle gällde Fru Beatas arv

efter sin fader, och sin moder Margareta Laxmand för att trygga familjens gemensamma

egendomar.

Det fanns ett klart mål beträffande familjens godsackumulation, att skapa ett självständigt

ekonomiskt imperium inom den nordiska treriksunionen. Brödernas produktion och
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handelsintresse i spannmål och smör bevittnas i de kvarvarande källorna från denna tid. Exporten

av animaliska produkter ökade efter 1450: i undersökningar rörande Åke Axelssons jordebok

och herr Ivars räkenskap omsattes stora mängder spannmål och smör (även andra produkter som

kol och järn) till pengar för import av efterfrågade lyxartiklar till de egna hushållen och till

vidare försäljning i Norden. Ivar Axelssons räkenskap för Gotland mellan 1485 och 1487 ger

eftervärlden en unik glimt i herr Ivars privatliv, avkastning av produktion, export och import från

och till Baltikum. Noggranna anteckningar över skatterna till upprustningen av Visborg slott och

det ökade svenhållet till slottets och öns försvar kan kopplas till kampen om Gotland.

Genom att låna ut pengarna mot pant hade de inflytande i politiken båda i Danmark och Sverige.

Gotland, Varberg, Sölvesborg erbjöd en stark förhandlingsposition som ledde till öppen och

avgörande konflikt mellan Axelssönernas privat ekonomiska mål och kungens strävan om en

stark central makt i de tre nordiska rikena. Axelssönernas ekonomiska position blev mer

urholkad efter 1480-talet. Herr Ivar blev ensam försvarare av Axelssönernas handelsekonomiska

intressen.  Att upprätthålla ekonomisk kontinuitet utan stöd av den stora brödraskaran visade sig

vara svårt om inte omöjligt. Hans överlämnande av de finländska länen, var ett sista försök att

konsolidera sitt ekonomiska rike i söder genom sina förläningar och privata godsackumulation i

Skåne, Småland, Borgholm, Öland, Blekinge och Gotland.

Denna ekonomiska strategi skulle även delvis misslyckas. Uteblivet stöd från den danska kungen

Hans gällande Borgholm och Öland samt krav på Sölvesborgslän och slott. Kung Hans ville

stärka sin makt efter Kalmar Recessen 1483 gentemot de olika ättekonstellationerna i Danmark

och Sverige och i förhandlingar med Sveriges mäktiga riksföreståndare Sten Sture. Herr Ivars

och Axelssönernas äktenskapsförbindelser med just ätterna Sture och Bonde var kungens största

anledning till misstro av den kvarvarande Axelsson. Herr Ivars utspel om Gotland var hans sista

desperata försök att rädda familjen Axelsson Totts ekonomiska imperium. Han miste Gotland

och Sölvesborg men fick behålla Lillö, dock inte åter kontroll över Gärds och Villands härad.

Järnhantering i Hishultslän under 1400-talet och Arvid Trolles intresse för detta län kan man

endast spekulera i. Saknad av jordeboksanteckningar från den tiden Ivar Axelsson innehade

Hishult som pantlän försvårar undersökningen om förbindelsen mellan dessa två mäktiga herrar.

Arvid Trolles jordeboksanteckningar från tiden 1498 ger endast senare upplysningar gällande

förhållanden kring avkastning och järnproduktion i området runt Bergkvara i Småland. Här

uppges endast tre gårdar med någon form av järnframställning. Mageskiftebrevet är daterat 1564

och redovisar för 45 gårdar i Hishultslän. Avgälden av dess gårdar i järn och smör redovisas för

år 1574 av Axel Ejwertz.
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Arkeologiska och geologiska undersökningar visar att järnproduktionen i de danska områdena

hade börjat minska under 1400-talet. Hur många gårdar och vilken typ av produktion dessa

redovisade för under första hälften 1400-talet vet man inget om. Hade de ett gemensamt intresse

för järnframställning i Halland och fanns det ett ömsesidigt ekonomiska intresse av Arvid Trolle

och Ivar Axelsson att vilja utöka sina ekonomiska intresseområden att inkludera Halland

respektive Småland, två viktiga gränslandskap inom den nordiska unionen? Endast en större,

undersökning av källorna i arkiven kan möjligen ge svar på denna fråga.

Den samlade informationen om Axelssönernas godsackumulation återspeglar dynamiken i deras

godsekonomi. Som stormän och individuella godsägare, kan deras godsinnehav verka

ostrukturerat och osammanhängande. Men som Erik Lönnroth påpekade i sitt arbete om tiden

före Brunkeberg, ett behov av en djup analys av deras gemensamma godsackumulation behövs.

En sådan analys skulle skänka forskare i Norden och Baltikum bättre förståelse om Axelssönerna

och deras väg till framgång och orsaken till deras slutgiltiga fall. Det finns ett behov att sätta

dem i den medeltida godsutvecklingen på 1400-talet och analyserar vilken roll denna typ av

godsansamling hade för effekt på det höga frälsets sociala och ekonomiska ätterelationer, såväl

som de politiska konflikter som uppstod på grund av det sociala och ekonomiska spelet under

Kalmarunionens epok. Forskning omkring företeelsen Axelsson Totts förtjänas att lyfta fram, för

att kunna tillföra nya kunskaper, ett nytt perspektiv och en ny dimension om vår historiska syn

på en av Kalmarunionens mest inflytelserika ätter och en av 1400-talets mest dynamiska

medeltida familjer.
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Bilaga 1: Tabeller över prisutvecklingen för spannmål och smör mellan1350-1544

(dessa tabeller är återskapade i Microsoft Office Excel 2007 efter tabeller i Lars Magnusson Sveriges ekonomiska historia).

Källa: I Hammarström, Finansförvaltning och varuhandel 1504-1540, Uppsala 1956, s.379, fig. 1.1 Korn,
genomsnittliga priser, mark per läst.

Källa: F Dovring, Attungen och marklandet (Lund 1947), s.203f, fig. 1.2 priset på smör (per tunna) och spannmål
(per läst) mark 1276-1525. Se Lars Magnusson, Sveriges ekonomiska historia, s.41f.
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Bilaga 2: Släkttavla för ätterna Tott, Bonde och Sture.

G1 Tord Röriksson (Bonde)

G2 Margareta Thordsdotter (Bonde) Karl Bonde         1. Knut Thordsson (Bonde)

d.1401 barn d.1412

G3 Birgitte Karlsdotter (Bonde)*

g. m g. m

Ivar Nilsson Margareta Karlsdotter (Sparre av Tofta) g. m 2. Sten Turesson (Bielke) d. 1431

barn barn barn

Ingeborg Ivarsdotter d.1466 G3 Karl Knutsson (Bonde) G3 Birgitte Stensdotter (Bielke)265

g. m 1408-1470 d.1444

G3 Axel Pedersen (Tott) d.1446/7 g. m g. m

barn 1. Birgitte Turesdtr. & 2. Katarina Karlsdtr. Gustav Anundsson (Sture)

(Bielke)                   (Gumsehuvud)

G4 Ivar Axelsson (Tott) d.1487 barn barn barn

g. m G5 Kristina Karlsdtr. Magdalena Karlsdtr. Sten Gustavsson

(Bonde) (Bonde) (Sture)266

d.1497-1500 1465-1495 d.1503

Erik Eriksson (Gyllenstierna) Ivar Axelsson (Tott) g. m 1466

barn Ingeborg Åkesdtr. (Tott)267

G6 Niels Eriksson (Gyllenstierna)

barn

G7 Kristina Gyllenstierna g. m Sten Svantesson (Sture) (Sten Sture d. y. Sv. Riksföreståndare)

G8 barn Nils Stensson och Svante Stensson (Sture)

G4 Ivar Axelsson (Tott)268 Brigitte Karlsdotter (Bonde)* g. m Iliana Erengisledtr

barn (Gädda)

g. m ca 1440 Margareta Laxmand g. m Nils Bosson (Sture)

barn barn
G5 Beata Ivarsdotter (Tott) d.1487 G4 Svante Nilsson (Sture) G4 Sten Svantesson (Sture d. y)

g. m 1466, Arvid Birgersson (Trolle) Sv. Riksföreståndare 1504-11

265
Birgitte Stensdotter Bielke (moder till Sten Sture d. ä) – hennes far Sten Turesson Bielke var kusin till Ture Stensson Bielke,

fader till Karl Knutssons hustru Birgitte Stensdotter Bielke
266

Sten Gustavsson (Sture) = Sten Sture d. ä; Hans syster Britta Gustavsdotter var gift med Johan Kristersson (Vasa), deras
barnbarn Gustav Eriksson Vasa blev svensk Kung mellan 1523-60. Information hämtat från Poul Enemark, s. 154.
267

Dotter till Åke Axelsson (Tott): halvbroder till Ivar Axelsson (Tott).
268

Ivars Axelssons bror Erik Axelsson blev också svensk riksföreståndare under två kortare perioder.
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Bilaga 3: Kartan visar de viktigaste handelsvägarna genom Skåne, Blekinge och Halland till
Sverige i förhållande till Axelssönernas gods och handelsintresseområden i gränslandskapen på
1400-talet.

Kartan är ritat av Margaret Wallace Nilsson -2010
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Bilaga 4: Karta över Axelssönernas gemensamma godsackumulation, länsinnehav och
handelsintresseområden i Norden och Baltikum 1420 och 1487.

Kartan är ritat av Margaret Wallace Nilsson -2010.
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Bilaga 5: Utdrag ur Ivar Axelsson Totts morgongåvobrev till Fru Magdalena Karlsdotter 1475

Den transkriberade texten lyder…

”Jak Jwer jhaerdloff Riddare … pa theen tidh mit bryllop War i nykøpingh … Tha gaff iak mine aelizkelige kere
hustrv magdalena konungh karls dotter til heder ok margen… pa raettan hinders dagh tryhwndrada fwldwiktoge
Swara aengelska nobbele… the fornemnde nable i jordegotz … mz min kaere maagh arffuit trolle ok mina naeste
fraender ok weners raad… ath iak haffuer nw wederlagth haenne … sine forerørde margengaffuo alt mit
mødernes gotz som iak haffuer i Swirige hwar thz haelst liggende aer ok thaer till alt mit køpegotz som iak køpt
haffuer siden fornemnde min hustrv ok iak samman komme Ok føger gudh os barn tilsamens ok borne arffua tha
skall the fornemnde margengaffua wara waarom barnom for møderne ok ekke for faederne Skillioms wij ok barna
løøse aat som gud forbiwda… aepter leffuer som swirigis lagh vtwise… Till ytermere stadfaestilsseok høgre
forwaringh tha beder iak aerlige ok waelbyrdoge min kaere swager her Sten stwre Riksens forstendre min broder
her Erik axsilsson her nigels stwre her laffrens axsilsson her hans Akesson Riddere min kaere maagh Arffuit trolle
naenkt Akesson ygren Akesson wepnaere at the haengie there Insigle mz mit Egit widh thzta breff Som giffuit aer
stockholm Arom eapter gutz byrdh twsende fyre hwndrada siwtigio pa thz faempte løgerdagen naest aepter
visitacionis maria virginis etc.”

Gyllenstiernska Krapperupstiftelsen/ Krapperups Arkiv

Förstoring av Ivar Axelsson Totts Sigill mellan1468-1487 på morgongåvobrevet [En av sex kvarvarande sigill av åtta sigill].
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Bilaga 6: Tabell över sommar och vinterskatterna 1485-1487 (Knud Fabricius – 1905, s. 20)

Mindre ting 1485 1487 Större ting 1485 1487

Dede

Endre

Bro

Lummelunde

Ege

Este

Hamblinge

Lyne

21 mark

36

30

32

26 ½

40 ½

49

46 ½

20 ½

36

31

33

26

41

49

46

Bels

Forsvede

Rude

Halle

Kieglinge

Garde

Burs

Hemse

Hoborg

Hejde

Bande

Stenkomle

45 mark

41

39 ½

40 ½

57

47

50

43 ½

47

54

45 ½

49

43

41

40 ½

43 ½

54

47

50 ½

43

46

51

45

49

Summa 281 ½ mark 282 ½ mark Summa 559 mark 553 ½ mark

I Ivar Axelssons räkenskapsbok för Gotland förekommer följande mynt enheter. 269

1 mark 4ferdingar 16 skilling270 32 ore 48 albi 96 gwndeske [192 penningar]

1 ferding 4 skilling 8 ore 12 albi 24 gwndeske [ 48 penningar]

1 skilling 2ore 3 albi 6 gwndeske [ 12 penningar]

1ore 3 gwndeske [ 6 penningar]

1 albus 2 gwndeske [ 4 penningar]

1 gwndesk [ 2 penningar]

269
Mynt systemet som tillämpas i Ivar Axelsson Totts räkenskap för Gotland 1485-1487 är det dansk/lybska. Systemet hade sitt

ursprung i Lübeck. Det introducerades i Danmark i slutet av 1300-talet. Dock ”mark” fanns inte i Danmark förrän 1535. Marken
var ett räknemynt för handel och räkenskap. För en djupare analys av myntsystemet se Melefors & Wase, Ivar Axelsson Totts
räkenskap för Gotland 1485-1487, s. 504ff
270

Melefors& Wase (19191), s. 504, 412/98 (Item 15):16 skilling kallas lybska och förkortas till sk. lib. I räkenskapens
utgiftsposter. ”Jtem pedher Stenstwe i bro for xjx tynner kwl … x sk. lib.” 29 tunnor kol kostade 160 skilling eller 10 mark.
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Bilaga 7: Ejler Krafses (hövding på Kosør) mageskiftebrev daterat 1564.

Mageskiftebrevet redovisar för 45 gårdar i Hishults län. Avgälden uppgick till 229 ½ pund smör,
225 pund järn och 341 ½ skilling penningar år 1574

Iszolthe [Hishults[län]] leenn, wdj Sōnnder Halland wdj Høgsherridtt som er først enn gaard
kaldis Fulssanng [Fågelsång]… giffuer 6 pundt smör, 6 pundt jernn; en gaard kaldis
Horsebeck [Horsebäck]… 3 pundt smør, 3 pundt jernn; en gaard kaldis Krogsholtt
[Krogshult]… 6 pundt smør, 6 pundt jernn; en gaard kaldis Siundolt [Skönhult]… en gaard
kaldis Nøre Lindolltt [Norra Linghult] … en gaard kaldis Öen [Ön]… enn gaard kaldis
Fellebierglig [Fälleberg]… giffuer huer thennum liige saa møggitt [6 pund smör och 6 pund
järn]; en gaard i lille Siundoltt … 2 pundt smør, 2 pundt jernn en gaard Laussholt [Laxhult]…
3 pundt smør, 3 pundt jernn; en gaard i Thimmersholtt [Timmershult]… giffuer lige saa
møggitt; en gaard kaldis Høgeholm [Högaholmen]…6 ½ pundt smør, 6 pundt jernn;

Wdi Nørre Øssie [Norra Össjö] fem gaarde… giffuer huer thennem aarligen 6 pundt smør, 6
pundt jernn; en gaard kaldis Schoufgaard [Skogsgård]… liige saa møgitt; enn gaard kaldis
Kornholtt [Kornhult]… giffuer lige saa møggitt; enn gaard kaldis Lille Kornoltt [Lille
Kronhult]… 4 pundt smør, 4 pundt jernn; en gaard kaldis Aagaard [Ågård]… giffuer lige saa
møggitt; en gaard kaldis Stubbalt [Stubbhult] … 10 pundt smør, 6 pundt jernn.

Wdi Giedstruppe Holtt [Göstorpshults]… 3 gaarde… thennom 6 pundt smør, 6 pundt jernn …
4 pundt smør, 4 pundt jernn; thuende gaarde kaldis Biernerød [Bjärnalt] och Slettolt [Slätthult]
[och] Lindolt [Linghult] … 2 pundt smør, 2 pundt jernn.

Wdi Sünder (Øssie) [Södre Össjö]… 2 gaarde… 6 pundt smør, 6 pundt jernn; thuenne gaarde,
kaldis Hogalt [Hägalt] och store Bastene [Stora Bastena] … huer thennum liige saa møggitt;
en gaard kaldis Lille Bastenne[Lilla Bastena]… 3 pundt smør, 3 pundt jernn; enn gaard kaldis
Ydriilt [Ydrilt]… 4 pundt smør, 4 pundt jernn: thrennde gaarde kaldis Egeness [Ekenäs],
Ossiilt [Oxhult] och Reffueliung [Rävaljunga]… 6 pundt smør, 6 pundt jernn; en gaard kalsiss
Siøby [Sjöboholm]… 1 ½ pundt smør, 1 ½ pundt jernn; en gaard kaldis Haussolt [Havsilt]… 4
½ pundt smør, 4 ½ pundt jern.

Wdi Hijssolthe [Hishults by] bye 7 gaarde… thennd første giffuer 6 pundt smør, 6 pundt
jernn… thenned anden, thredie, fierde, fempthe och siette giffuer huer thennum liige saa
møggitt … Paa thennd siuffuende …giffuer aarligen 3 pundt smør, 3pundt jern.

En gaard kaldis Joenstrup [Jönstorp] … 2 pundt smør, 2 pundt jernn.

Utdrag ur Vår Bygd 1951: Hallands Hembygdsförbunds Årsskrift, Artikel, Socken som kungen
bytte bort, av Axel Ejwertz.
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Bilaga 8: William Christensen, Repertorium Diplomaticum Regnis Danici Medlævalis

3 bind, 1479-1488 (1931) Köpenhamn.

Apr. 29. Vi Erich Akeß1, Hanss Akeson RR., Jøren Akeß, Bencth
Akeson, Clawus Akeß og Iliane Akisdotter har nu været her
tilsammen paa Gripsholm ogjort et Skifte os imellem paa det Gods,
som ligger i Hallandh og vi arvet har efter vor Fader og Moder Hr.
Ake Axelß og Mærette Bencthzdotter, og er saa til ens vordne med
vor Svoger Hr. Sten Sture R. Sweriges Riges Forstander paa hans
hustrus vor Søsters Vegne, at han skal have saa »mangh gotz«, paa
hendes Del faldnes er, i det Gods, som ligger i Hymble H., Fardase H.
og Fiædre H., og udskaarne Skrifter derpaa givne er, og Hr. Sten
Stures »fogode« alle beskrevne har, hvor det Gods ligger renter, ved
hvad Naavn det nævnes kan. Hvorfor beder vi og byder eder alla, som
det Gods besidder, at I »waren« ham og hans Embedsmænd lydige,
givende ham eders aarlige Landgilde, »aterstæder«, Sagefald og alle
Rettigheder, som af det Gods ganger og af Alder ganget har, og ingen
anden ved den »nepsth«, der ved bør. Datum in Gripsholm die petri
mart. Nostris sub sig.

Papir med rester af 4[!] Segl paastrykte Bagsiden: 1. Lxviii 46 (Thott);
2. Mulig Lxviii 48 (Thott); 3. Skjold med Thott-vaaben uden Hjelm;
4. Skjold med Thott-Vaaben uden hjelm ell. Omskrift. (RA.
Privatark., Aage Axelssøn Thott.) LDipl.
[5214]
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Bilaga 9: en modern översättning av brevet daterat den 18 februari 1467 till Fru Merete
(Märta) Bengtsdotter (Vintorpa-ätten) från kung Kristian I (Rep. Dipl. Band II 1467-1478 (1929)

Christiern Konge. For Gunst og Kærlighed som vi befundet har af Hr. Aghe Axelssøn R. vor
Mand og Raad, saa og for Troskab og villig Tjeneste, som han os gjorthar, forlener vi Fru
Mærete hans Hustru vor og kronens Gaard Hammer gaardh og Hammer ø med al sin kongelige
Rettighed, at beholde, saa længe hun lever… Datum in castro nostro Wordhbiergh fer. 4 post
dnicam. Invocavit nostro sub secreto

[Kung Kristian. För gunst och kärlek som riddaren herr Åke Axelsson visat oss samt för hans
troskap och villig tjänstgöring, förlänas hans hustru Märta Kronogården Hammer Gård med
Hammar Ö. På kunglig befallning erhåller hon rätten till dessa förläningar så länge hon lever.]


