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Jardágofbrdelningen i Sverige under Gustav Vasas
regering

Frin den av Gustav Vasa hekonst~ueradesvenska statsförvaBtningen har
till eftervarlden bevarats ett omfattande kameralt kallmaterial, Det galler
redan för kungens egen regering, varifrin inte minst fogderakenskaper utgör en viktig bestandsdel frin och med 1530-talet. Dessa rikenskaper,
samlade i den stora serien landskapshandiingas, ar primart agnade att bellysa kronans förvaltning, uppbörd och utgifter, men ratgelr samtidigt ett
mycliet vzisentligt kallmaterial till lokalsamhällets historia, till socialhistoriska och bebyggelsehistoriska fr6gestalI.ningar. Den omstandigheten, att det svenska medel~dsmaterialsom kan belysa dessa typer av problem ar mycket tunt, tikar ytterligare bewdelsen av Gustav Vasatidens kamerala k2llmaterial; i viss ntst~-ae8cningkan det aven anvandas %r retrospektiva slutsatser om medeltida f6rhallanden.
En mycket central frigeställning som detta kamerala material ger m6jligheter att belysa galler jordägofördelniaagen 4 det svenska riket, vilken i
sin tur ger ett mycket konkret underlag för vasentliga slutsatser om sociala
strukturer och om ltronans, Eayrlcaans och fr5lsei.sinkomstunderlag. Genom
Hans ForssePGs banbrytande a r h k ''Sveriges imre historia frhn Gustaf denn
förste (1869)", blev detta material felr "rsta ganngen bearbetat och kvantifierat p i ett satt som gav mhjlighet till en itminstsne mera övergripande
bild av laget P560 och dessutom underlag för slutsatser om kyrkoreduktiowens omfattning och betydelse.
Det framlagda materialet blev dock knappast utnyttjat i den utstrackning
man kunde ha vantat sig, eftersom svenska historiker i gemen fortfarande
var f6ga intresserade av de kamerala, socialhistoriska eller bebyggelsehistoriska problemomriden som anvisats genom Forssells arbete. Inte förriira EBB Heckscher 1935 gav ut den felrsta delen av sitt stora arbete "Sveriges
elconorniska historia hain Gustav Vasa" utnyttjades Forssells statistiska
material till att räkna fram islcidliga siffror 6ves jordagof6rdelningen i
Sverige vid medeltidens slut (1520) och vid Gustav Vasas död 1560. De siffror som HecHtscher presenterade har sedan des,saldrig ifrigasatts.l De har
ingstt som a%Pmangodsi striingt taget alla 6versiktliga verk om 1500-talets
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historia anda ner tiB1 laroböcker p5 grundskole- och gymnasienivi. D e har
tillika fat's tjäna som utgingspunkt för jamfBrelser med laget langrab f ram
vad galler jordens fördelning p6 de tre agarkategorierna, bönderna, kronan och adeln.
Denna studie skall i första hand inriktas mot en kritisk granskning av
Heckschers statistik Gver jordagofördelningen i det egentliga Sverige under Gustav Vasas regering och mot en analys av de regionala manstren i
jordagandet. Avslutningsvis skall nagra kritiska synpunkter laggas p; det
satt som situationen under 1500-talet brukar jamföras med Baget laiiag-e
fram i svensk historia.

Fersse%6har i sitt arbete om Gustav Vasas Sverige presenterat tabeller över
hemmanstalet 1540-45 som emeliertid har itskilliga luckor av saval geografisk som systematisk karaktar. För ett par landskap saknas material n&tan helt f6r denna tid (Södermanland sch Niirke) , f6r andra finnas material
blott för nigra harader (Vastergbi.tland), medan luckor i form av speciella
jordnaturer finns för andra omriden. För 6r 1560laan ForsseBP daremot ge
en heltackaande redovisning f6r Ikaela riket utifrin ett manfaHsregisUei far
den sPlverhj2Bp som beviljats vid herredagen i A ~ b o g a1560.~
Det material som Heckscher ntgir frin f6r att ge en övergripande bild av
jordagofördelningen 1520 och 1560 galler detta mantalsregister. Att s i
sker nar det galler att fastst2BIa laget 4568 ar 4 och för sig naturligt, men det
bör alltsa understrykas att iiven berakningen för laget vid medeltidens slut
har samma utgingspunkt; Meckscher har sedan p i skilda satt sekt berakna
hur mycket kronan, kungen sjalv sch a d e h vunnit genom kyrkored~ktioDen. Slutresultatet framgir av tabell 1 som avser "det egentliga Sverige",
alltsi med den finlandska riksdelen f r i n r i i k ~ ~ a d . ~

H sin kommentar 4 "Sveriges ekonomiska historia" ta11 Forsse%lssiffror för
1560 anger Heckscher i grova drag hur han har arbetat fram sin statistik.
Han sager sig jamf6rt med Forssel ha frinraknal torp och bergsman. Någon motivering ges inte, men skalet miste vara att han uppfattat torpen
som Icke likvardaga med bondgirdarna och &ersmannen sasom en annan
icke likvardig kategori, fast snarast av motsatta skala4
I sjalva verket %P emellertid aorp som kameral term vid denna tid och
fortsattningsvis under Vasatiden identisk med en skattlagd gard, men av en
Bagre sbaatteklass. Synonymt anvands termerna nybygge och fjardlngshemman. bergsmans ter me it^ i a Iikasa p5 mangca hail1 helt likvardig med termen
gard eller bonde. Langre fram anvands termerna helt synonymt; vad som
i en kameral handling kunde kallas bergsman benamnes i en annan bonde.
Det finns d a r k r inte d g o n anledning att rakna frin vare sig bergsmans-

(C) Scandia 2008

www.scandia.hist.lu.se

J o r d a g o f ö r g e i Sverige under Gustav Vasas regering

63

Tabell d . Joadagof~sdeBniwgeni det egentliga Sverige 1520 och 1560 é antal gardar
och procent, enligt E Heckscher (1935).
Antal gårdar 1520

Ska~e

35 239
I procent
Skatte

Krono

37 5 ~

Fr'raDe

14340

B3 922

Kyrko

FrdDe

213

20,7

Antal gardar 1560
Skatte
Krono

Kyrko

33 130

-

Frfikse
14 175

52,4

i!rono

Xi;irko

5,6

B8 936

H proment
Skatte

Krono

Kyrks

Friilse

50,1

283

-

24,4

Totall
67 255

Totalt
66 241

Denna statistik iterkommer i "Svenskt arbete och liv'9 1941, men i den
amerikanska utgåvan av detta arbete f r i n 8954 har procentsiffrosna justerats nigot, dock utan nigon motivering, enligt feljande:
Skatte

1520
1560

51,7
49,4

Xrono
5,S

Kypko

Frilse

21,O

21,8
22,4

28$2

eller torpkategorierna nair det galler att summera det totala antalet girdar
1560. Daremot bör en kategori som Forssell har redovisat under rubriken
saimjebonder i Vasterbotten frinraknas, nainligen samerna, som av
Heclascher har förts till skattehemmanene7Ridle rent sakliga och formella
skal talar avgjort emot att samerna. ya detta satt skall raknas sanman med
skattebönderna eller nigon annan kategori av jsrdaigare.
De verkliga saimjegirdarna H 1560 Ars material erbjuder 9 likhet med
stadge- och Sagmanshemmanen ett större EgategoriseringsprobIem, l i t vara
att det kvantitativt har en begransad rackvidd. D e utger tillsammans ewdast 968 enheter 1560, eller drygt en procent av det totala gBrdetalet.
Heckscher har med utg5ngspunkt i de vaga uppgifter om dessa grupper
som finns i litteraturen sammanfört dem med ckattegirdarna. Det anses
rara sig om girdar som blivit nyodlade p i haratdsallmainningar eller motsvarande varvid brukarna fick en arftlig besittnin sraitt till girdarna, ekerhand utvecklad tal1 eller liktydig med aganderaet.

%
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Dessa hemmansgruppers status har emellertid varit oklar eller skiftande
redan under 1540-talet. Det framgir klart av att de ganska talrika samjegirdar som i början av 1540-talet finns upptagna i jordeböckerna för Bera
vastgötaharader efter några air i stallet blir jordeboksförda som skatte eller
kronoagDetsamma kan i början av 1600-talet pivisas för stadge- och lagmansgardar i Närke; flertalet blir dock överförda till krono.'' Huvuddelen
av de under Gustav Vasas regering som samje e d jordeboksförda gårdarna
behiller dock sin gamla karaktar fram till 1600-taaetsslut eller 1700-talets
början men synes därefter mera allmant ha BverfbPrts t111 krono.'' Det motiverar att de avema för 1500-talet raknas som krons, inte minst f6r att öka
jamförbarheten med senare tidpunkter.

1560 års mantaEsregister galler en extra skatt som i princip har uttagits av
alla skattlagda girdar. Följaktligen har den gallt alla de girdar som varit införda som skattskyldiga i kronans jordeböcker. Sjalvfallet u t g ~ rjordeb ~ c k e r n adet primara materialet och borde renQpaincipielIt användas aven
vid ett fförsök att faststalla jordagofördelningen 1560. Det air å andra sidan
ett ytterst tidsödande arbete att g i igenom hela jor$ebsksmateriale"aör
aren omkring 1560, i a19 synnerhet som en individrelaterad genomging av
varje jordeboksenhet under en f d j d av ar skulle vara motiverad för att i
görligaste m i n undvika olika typer av systematiska eller slumpvisa bortfall. Det finns dessutom ganska stora luckor P jordeboksmateria1et B568
sch aren daromkring, i &sta hand till 826ljd av f6rl2ningar.
Det ar därför av arbetstekniska skal motiverat att anvanda 1540 airs mantalsregister under förutsättning att det kan visas förete en god överensstämmelse med jordeböckerna och att dessa senare i sin tur inte har ett systematiskt bortfall av girdar i en icke gripbar omfattning. Vad galler den
förstnamnda fförutsZttningen har ett antal stickprov företagits för denna
unmdersi9kning och dessa visar generellt gsa en mycket god överensstämmelse vad galler anta4 och agarkateg~rier.'~
Vad galler den senare förutsattningen finns däremot ett flertal omstandigheter som varken Forssell eller
Heckscher har beaktat sch som darfir mera principiellt aventyrar hallfastheten i deras statistik.
Jordeböcker under Gustav Vasas tid och för övrigt aven forts2ttnPngsvis
fram till tiden för Karl XI:s reduktion upptar generellt sett inte priistgirdarna. Vidare saknar de gamla, adliga satesgirdar, typ Bergkvara i SmAland, Torpa i Vastergötland eller Rydboholm IUppland. Detsamma galler
gamla kyrkliga huvudgirdar, typ skarabiskspens Brynolfsbo eller v2xjöbiskopens Kronoberg. När dessa genom kyrkoreduktionen övergick till kronan saknas de i haradsjordeböckerna men är p&annat satt gripbara genom
kronans kamerala material eftersom de fortsattningsvis kom att utgöra
avelsgirdar, bli förvaltningscentra eller laggas under kronans slott, etc.
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Aven kronans egna hhavudg5rdar som varit fOrva1tningscent~aae l e r legat
under sgotten saknas i h2radsjordeböckerm men blir p i annat sittgrlpbara
i det kamerala materialet. Adliga satesgardar av mindre dignitet och l2gre
&Idersaknas vanligen i jordeböckerna under större delen av Gustav Vasas
regering men tycks timligen allmint ha blivit införda 1559, dock med markeringen att de"sIö sig om sitesgirdar. De blir dirför befriade frin den
fodring som andra frälsegirdar hade att betala i 5rhg skatt t i l kronan och
aven frin de extra skatter som utgick. l3
Det i r vidare uppenbart att varken pr2stgar'darna e l k r de Ld kyrkliga
huvudgasdarna ingir P de haradsvisa cammandra.gen 4 i560ars maatalregister. Har finns allts5 ett betydande underskott frimst f6r kategorin f d kyrks
men aven för fralse. Det erbjuder visserligen :;varigheter att exakt ange
bortfallets storlek men det Baan uppskattas utan alltf6r stora feln~arginaller.
Antalet pastorat har B det datida Sverige (utolm Finland) legat omkring
050och antalet prästgirdar har f~ljaktligenvarit i denna s t o r l e k ~ o r d n i n ~ . ' ~
Kyrkliga huvudgårdar som saknas B hiradsjordeböckerna och 1
mantalsregistrets summor kan ungefarligt uppskattas till 100.'\~delns s i tesgirdar Iian utifrain dess saurnerar på oimkring 300 i slutet av GustavVasas
regering anges tiIB samma tal iiven om siffraam säkerligen ligger 4 underkant,
inte minst mot bakgrund av den pitagliga benagenhet som adeln har hafl:
att söka undandra landbogirdar 3 närheten av siltesgirden frin extra skatter.l"e
kronogardar som saknas B h3radsjordebGckema har uppskattats
till 50.
Med de nya utgangspunktea som har redovisats ovan far jordägofördelniaagen 1560 det utfall som redovisas i tabell 2 och som p i alla punBcter avviker frin Heckschers berikningar.
Tabell 2 Jordagofordelningen 1560 s absoluta tal r" an(al girdar) och procentuellt r
det egentlig2 Sverage
Skarte

Krono

fialse

Totalt

darav
f d kyrko arv och
eget
gammalt
krono
Enligt 1560
ars mantalsregister
Tillägg

33432

4976
50

BO590
750

5227

15514
300

69739
i P00

Totals

33432

5026

11 340
21 593

5 227

15884

'30839

H procent

47,2

22,3

1610

30,5
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Eli Weckschers f69rs8k att faststalla jordf69adelaaingen vid medeltidens slut
utgair som nedan framhi14its ocksi frin 1560 ars mantaBsregiste~Den viisentliga uppgiften blir enligt denne att söka berakna kronans respektive
fralsets totala vinst av kyrkoreduktione~i.Det ar en omrakning som i hög
grad fBa-svairas av den godsmassa, arv och eget, som kungen byggde upp i
sin egenskap av fralseman. Det inleddes tidigt och kom frin bGPrjan att innefatta kungens eget awegods, daribland sadant som han 4ycZáades tillskansa sig efter Sten Sture d a. Ekerhand utQkadesemellertid arv och egetgodset i stor utstrackning med girdar, som 5terbdBrdades fran kyrkan, ofta
dock utan att kungen kunde hanvisa t181 de mera formedla best2mme%serna
i Vasteras recess eller ordinantia.17Som frarngar av tak18 2 utgjorde godsmassan under arv och eget mer an 5 008 $Ardar ar 1540.
Heckschers metod akt rekonstruera den kyrkliga godsmassa, som Hngar
i arv och eget, baseras inte p i nagot primart kalimaterial utan p i sammandrag som pubbcerades av J A Almqvist i "Den civila lokaI"rvaltningen".
Fralsels vinst av kgirlcoreduktionen utgar frin en av Forssell gjord uppskattning, som pekar mot att fralsel SterbgPrdat omkring 2 000giirdar frin
kyrkjigsr insti$utionen B enlighet med Vasteras recess. A andra sidan har
Gustav Vasas redan omtalade aktiviteter gatt ut aven 6ver det gamla fralsegodset, vilket ett iörsdBk till berikning av laget omkring 1520 givetvis
miste beakta ock detta sker ocksi i Heckschens berakningar.
Ser man till utfallet i Heckschers berakningar (ovan tab l) framtriider
genast en mycket anmGrkningsv2rd egendomlighet som fgirfattaren sjalv
inte berör. Det galler fbrh5llandet att det totala antaletgirdar P520 iir
drygt 1000högre an 1560. Bortsett fran att det ter sig helt oförklarligt, eftersom författaren I bada fallen utgar fran 1560 5rs siffror, aktualásea-ar
jalrnförelsen mellan de bada iren en vasentlig fr5ga: Har den aktuella tidsepoken verkligen praglats av bebyggelsemassig regression?
Utifrin det forskningslage som etablerats under de senaste tvi decennierna kan denna friga "asvaras mycket entydigt nekande. Gustav Vasas
regering har tvartom praglafs av en mycket stark kolonisation och bebygge;seexpansisn i strangt taget hela Sverige. Regionalt avgransade unders8kningar har visat att det sarsKBEt i Smaland, VSstergGtland och V2rmBand
pagick en stark expansion, som kontinuerligt ledde till skaatlaggning av nya
jordeboksgirdar, och att detta i betydande utstrackning avera har gallt f6r
ostergaeland, Södermanland, Narke, UppBand och W.;~rrland.
l8
Redan denna omstandighet talar sjalvfaliet mot att söka anvanda IS60
ars magatalsregiste: som ~ ~ t g i n g s p ~ nf6i
l c ten rekonstruktion av bebyggelsens omfattning och jordföndelningen 40 ar tidigare. Det alternativ som i
stallet stir Y
tHR buds erbjuds av det jordebsksmaterid som ff9r en huvuddel
av Sverige ar bevarat fran och med 1540-talets början (jfr ovaln) och att sedan lcornplettera detta f6r 6viriga delar av landet med aldsta tillgalngliga
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material. Det sistnamnda blir aktuellt i fajrsta ha.nd för vissa delar av Vaistergötland samt f ~ Närke
a
och SBdermanland.
Redan 4 anslutning till den svan gjorda analysen av materiallaget 1560
framhölls det Gnskviirda i en individrelaterad genorngarng av jordeboksmaterialet. En sidan har företagits för begr5nsa.de regioner i flera moderna
arbeten, vars resultat kan tillgodogepras i den följande materialsammanstallningen,19men saknas iiEcväa för huvuddelen av riket och ar helt omöjlig
satt genomföra i detta sammanhang. W andra sidan torde detta inte allvaslagt aventyra resultatet eftersom de's trots allt ar de systematiska bordallen
B jordeboksrnaterialeL som ar de mest vasentliga att komma till ratta med;
p5 denna punkt finns det som s edan pgvisats ett gott underlag far slutsatser
mera generellt.
I tabell 3 presenteras en rikstiickande redovisning av girdetalen2" det
äldsta tillgängliga. jordeboksmaterialet. Eftersoan syftet har ytterst ar att
söka rekonstruera fajrdekauingera av jorden mellan de fyra agalrkategorierna
omkring 1520 har hemman under arv och eget, som ännu omkring 1540huvudsakligen torde utgöra gammalt frälse, förts till friilsegodset, Däremot
har far Stidermanland, dar jordeboksma"hria1et ar j5mförelsevis sent, en
fördelning av arv och egetgodset gjorts p i gammalt fralse respektive kyrkogods med ~ t g i n g s p ~ n Bk de
e siflror som finns !:illgangBiga far byrkogodset i Kameralt material omkring 1540.
Tabell 3. Girdetalet landskapsvis enligt kroaans aIdsi:a jardeboksmateirial (1540talets början dar inget annat anmärkes).

Småland22
Oland
Ostergötland"
P72sterg6t:and2'

alsl land'^
Värmland'"
Närke2'

öd er man land*^
Uppland2'
Västmanland
Dalarna
Giistrik~and~~
HaP~ipngland~~
Medelpad3'
>angerrnanland3'
Vaste~hotten~~
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Till dessa huvudsummor miste eme%lertidEggs det systematiska bortfall
av girdar som redovisats ovan i samband med materialet f6r 1560, altsa tiil
&yrkogodset priistgirdar och stgirre huvudgirdar, till kronogodset girdar
under slotten etc samt till friilsegodset siitesgirdarna, De forra kategorierna har fgir 1520 rimligen varit ungefar lika minga som 1560 eller 750 respektive 50, medan fralsees numeraar har varit nagot Bagre och antalet satesgirdar har beraknats till ~ f 4 0 . Det
j~
Mjer siffran f i k kyllaans girdar &i41
13988, f6r friilses till 17 803 och det totala antalet t21 64 955.
Far att f5 fram situationen-,före kyrkoreduktionens inledning miste vidare de girdar som friilset aterbördat fram till 4540-talets början beraknas,
dras ifrin siffran fgir fralsets gods och fogas till kyrkans godsmassa. Dzt
iterbördade fralsegodses har niidigen i jordeböclierna omedelbart blivit
fart under frilse, medan det till kronan direkt indragna kyrkogodset fsrtfarande redovisas under de gamla kyrkliga institutionerna (som Vadstena
klosters gods, biskopsgods, etc).
De av Forssell gjorda berakningarna som slutade p i cirka 2 000till fr28set iberbördade gardar iii kanske viil luftiga, men det synes inte vara möjlagt att komma fragan nikmare In p i livet eeh darfar har samma berikning
anvants har.33Det gel tiB1 slut de i tabell! 4 angivna safirerna. H i r miste
dock beaktas att n5gon hinsyn Bil lcolozaisation och skattlaggningen?
1520-40 inte har kunnat gbjras utan avsikten har i f6rsta hand varitatt faststalla relationerna mellan de fyra huvudgupperrna av jordagare. H verkligheten har antalet girdar 1520 varit Iiigre f& samtliga g r u p p e r 3 h e nuppeenbarligen har kolonisationen medföra en expansion f8r samtliga kategorier
j~rdagan-e.~%ittil~s
gjorda erfarerilbeter ger inte mera generellt belagg f6r
att den ensidigt har gynnat nigon grupp under den förra delen av Gustav
Vasas
7311 denna berakning av situationen i barjan av Gustav Vasas regering
b6r ytter8sgare ett par mera generella reservationer fogas. Kar finns inslag
av uppskattningar och en vidareförd individrelaterad genomging av jord'cb6ckerna kan sakerligen justera siffrorna nigot. ErfarenK;,ets~n%ssigt
iii det
siirskilt i det tidiga materialet framför allt fralsets och i nigon m i n kyrkans
girdar som har haft era benagenhet att falla boat, ut6ver de mera systematiska bortfall som tidigare redovisats. Det Gr diirf6r realistiskt att rikna
med att friilseas och kyrkans andeiar i verkligheten har varit nigot högre an
vad tabell 4 utvisar.
Tobel! 4 Det beraknade anrakt gardar I Sverige (utom F~nland)hordelat p5 agarkaiegorier a absoluta tal och prosenkuel%t%520/154O

Absoluta tal
Rocenttal

Skatte

Krom

Kyrka

Frabe

T~rcmle

29 231
45 ,O

3 933
6,1

15 988
24~,6

15 803
24,3

64955
106
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Jiimfort med Heckschers berakning (tab 1) har andelen skattejord vid :medeltidens slut varit sju procent lagre, medan andelen kyrkojord varit avsevärt högre och frälsejorden laiigoit högre. Kyrkojordens stora andel - niistan en fjiirdedel av den totala godsmassan - understryker ytterligare den
lockelse som den maste ha utövat p5 siviil krona som adel izf6r de beslut
i VasterEs 1527 som idedde kyrkoredukt'lonen.
JiimfBort med laget 1560 ar de har vunna resusltaten f8r jo~diigof6rdelnhngen vid medeltidens slut anmarkningsviinda :i flera avseenden. FGr det
första ar r ro no godsets totala expansion under Gustav Vasas regering annu
stnrre iin vad som tidigare farmodats och bestar i sin tur av tre huvudfaktorer, Den första och stersta galler sjalvfallet indragningen Isan kyrkan, vare
sig detta formellt skett genom att kronan tagit hand om kyrkogodset eller
i form av indragning till arv och eget. Vidare har en icke ovisentiig 6krning
av kronogodset skett genom skattlagd nyodling; dryge 1080nya girdar har
p i detta satt tillförts kronogodset under 1540- oclh 1550-talen. Slutligen ha:
det under hela kung Gustavs regering pigaende fbjrviirvet av gammalt fralsegods till arv och egetgods omfattat en stor gardsmassa som pi5 s$. sitt
reellt har avhanits halsek. Det har i sin itnr medfiijrt att andelen haisejord,
trots vinsten fran kyrkan, har minskat med t v i procentenheter. Skattejordens andel slutligen har ökat med drygt t v i procentenheter, i Y6zsta band
till följd av att kolonisationen iven har skapat många nya s8atteg5rdar7
sarskilt i de noarl2ndska Landskapen. Ett visst 6verflgBde av skatteg5rdar 189
arv och eget har visserligen fOrekomm9t men varit tamligen marginellt. Si
srngningom skulle emellertid e r tendens som ar framtridanbe redan under
1550-talet, att skattlagga st6rre delen av de nyupptagna girdarfia som kronogardar, bli mycket tydligare markerad.

Den föregiende berakningen har i likhet med Heckscheas varit inriktad p5
girderalet, antalet besuttna! kamerala girdar, varvid siviii gamla; stol-sa satesgirdar, ordinara 3011dgi~daisom nyligen upptagna och skattlagda girdas (nybyggen, s k torp, etc) kar raknats som en enhet. Sjalvfallet ger detta
en viss skevl?et i utfallet, H a19 synnerhet om det kan visas att nigoa av agargrupperna i ~ n e h i l l e ett
r jamLdSrelsevis stort Enslag av gisdar soni varit avsevart sterre eller mindre an genomsnittet. Det ar därfar önskvart att iiven
f 2 g-é-eppom den barkraftiga skiktning som efterhand uttrycks med mantalet som kvditativi j o r d ~ n i t t . 'Det
~ ar angeliiget iiven med tanke ;pi% att de
kvantitativa uppgifterna om jordagandet vid senare tidpunkter anges i
mantal (se cedsan) .
Fragan om pitagliga skillnader i viirae och barlkraft mellan ojrika jordkategoriier har i viss utstriickning berörts av tidigaae forskxe. Det har havdats
att de sjalviigande b6ndernas girdar i Sverige under 1500-talet skurle ha
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vari: sämre an fralsets och kronans jord. Det har skett dels med utgingspunkt i det förhållandet att de senare skulle ha ~8iri.tkoncentrerade till de
bördiga lerslatterna i rikets centrala delar, medan skattebönderna skulle
ha Raft en jamförelsevis större andel av de steniga nyröjningarna i skogsbygderna, dels i ntfailet av en undersakning om olika jordnaturers varde
under 1700-talet. 38
Med tanke på de förandringar av skilda slag som ligger emellan 1500och 4700-talen synes det senare resultatet vara av sekundärt varde för en
bedömning av situationen vid Vasatidens berjan. Laget d5 uppvisar en mera differentierad bild av de slika agargruppernas regionala fördelning.
Stora inslag av bondejord finns faktiskt p i d i n g a hi11 inom de centrala
slättbygderna liksom markanta inslag av kaono- och frälsejord i skogsbygderna P rikets södra och mellersta delar. Dessutom kan sjalva grundinstallningen, att slattbygdsbyarna generellt har varit mera barkraftiga, ifragasattas; den utgår från ett betrakteksesätt som ensidigt tar fasta p2 inagomarkens betydelse för bondehushillet sch narmast helt bortser frin utagornas
stora r o l far miinniskor och gardar i skogs- och blandbygder.
Moderna undersöl\-ningar av skiktningarna i bondesamhällets fisrmögenhetsbildning vid 1500-talets slut visar att det har fcapnits en stor spannvidd bland alla kategorier, men att skattebéPnderna i allmanhet har varit
mera vaibest38lda an krono- och frälsebönder. Resultaten inbjuder i varje
fall $B11en mycket stor försiktighet nar det gäller att göra generaliseringar
om den ena eller andra gruppens innehav av biittre eller sarnre g i r ~ l a r . ~ ~
Nigon uttrycklig uppdelning av gårdarna i olika manta8sklasser 54- inte
konsekvent genomförd under Gustav Vasas regering, men det finns redan
nu klara ansatser i denna riktning. Det stora flertalet gårdar har karaktar
av "heigirdar", vilket ar synonymt med att helt mantal. Andra har karalatär av "halvgårdar", synonymt med ett halvt mantal, etc. Aven laar rubriker av denna karaktar saknas ar det möjligt att med utgångspunkt frin fodringsskatterm avgöra vad som raknats som hela, halva eller fj2rdedelsgårdar.40
I 1560 års mantalsregister finns ansatser 8911 en likartad gruppering så tillvida att det dar skiljes mellan "bönder" och "torpare". Egentligen är denna uppdelning svArfi9rklarlig hiis eftersom bida grupperna fick betala lika
stor skatt, men up delningen ar likviil tacknamlig vid ett BCPrsök att berakna mantalet 1560.
E n närmare analys av jordeboksmateria4et omkring 1560 ger som redan
framhållits mycket klart vid handen att flertaiet girdar haft karaktar av
helgardar. P ytterst f5 fal1 har antalet hela girdar i ett harad eller motsvarande understigit 90 procent. Eftersom andelen torp, som vanligen motsvarar gårdar med 114 mantal, ar gripbar genom 1960 års mantalsregister
blir uppgiften narmast att sbjka berakna antalet "halva girdar" f8r att f i
fram de totala mantalssummom. Det har skett p i s5 sitt att jordeböcker-
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na har genorngitts detaljerat f6r e", antal omricien, att utfallet har antagits
vara representativt f6r landskapet i sin helhetoch lagts till grund fhr e~
uppskattning av den totala fikdelningen av gardaraa p5 mantalsklasser P
respektive l a ~ q d s k a p . ~ ~
Mera övergripande visar genomgingena att kronogodset har haft avsevart flera girdar motsvarande ett halvt eller ett f'jardedels mantal iin Gvriga
ägasgrupper; det galler sarskilt i Götalandskapen där kronogårdama aven
varit talrikast. Aven skattegodset innehaller vaxdigen en nigot storre a.ndel
girdar med mindre an ett helt mantal an frLra?segodsetsch det gamla lcyrkogodset; siirsBiBt markant ar detta i landskapen Varmland, Dalsland, Narke,
Vasterg6tland och Srniiland.
Det iterstir emellertid ett antal grupper av girdar som erbjuder större
svarligheter att manta8sgruppena, narniigen de B jordebGckerna ej upptagnia: de adliga satesgirdarna, de stora kronogirdarna, den gamla kyrkans
huvudgirder och prastg2rdarna (ovan s 65).
Det stora flertalet, prastgårdarna, har visserligen i allmiinhet varit barkraftiga enheter men vid den senare mantalssattfingen sallan blivit h a t t a
mer an ett mantal; darför ar det reaEistisYat att Sven f6r 1566 rakna dem som
ett mantal. D e gamla kyrkliga huvaadgirdarna kar 1 vissa fall varit stora enheter som I jordeboken vid 1600-talets slut har isatts flera mantal, men eftersom det rar sig om en ganska blandad grupp lhar det ansetts vara liimprigare att genorngiiende rakna dem som ett. Vad giiller de kronogirdar som
funnits i anslutning till kronans slott eller som sj;Uvstiindigaf6rvaltningsenheter har detdäremot ansetts motiverat att genomgiende riikna med tv&
mantal IQr varje enhet.
De adliga satesgirdarna slutligen har utgjort en ganska blandad grupp.
I rninga fal1 har det bara r61-tsig som helt ordinära enheter med en barkraft
naotsvarassde vanliga bondgirdar, medan det i andra fall har gallt storso enheter som har inkluderat en hel by eller i varje fall ett flertaj gardar och
minga gånger motsvarat fem mantal eller mera." 361-den har nedvandiga
mantalberakningen har hiilftew av de 300 sait:sgårdarna B560 beraknats
motsvara ett mantal, medan den andra halften ]har iiiknats som tre mantal
per enhet.
Darmed har förutsiiktnisngaraaa f6r berradmingen av mantalet H560 angivits" Resultatet framgir av tabell 5.
E n motsvarande framrakning av mantalet %Grtidigast möjliga ii u n d e ~
Gustav Vasas regering rngsi-ep i samma satt s31111 g5rdeaaiet baseras p& 8;s~deböckerna. Det ger bortsett från den tidsajdan'de genomgangen stora föiidelar och bestyrker starkt den iakttagelse som var uppenbar för 1560, att
helg&-darnakar dominerat mycket kraftigt. Aven nu visar det sig erneliertid at8 kronogodset k viss man har utgjort ett undantag genom ett piifallande stort inslag av girdar motsvarande ett halvt naanfal eller mindre. Sksattegodset har ocksi relativt rnhnga enheter med mindre iila ett helt mantal.
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TabeEZ.5. Beräknat mantal, fördelat på skatte, krono och friilse, i Sverige (utom Finland) år 1560 i absoluta tal och procentuellt.

Krono

Skatte
darav gammalt
krono

f d Ecyrko

Friilse

Torale

arv och
eget

Totalt innebar detta dock inte att skillnaderna mellan girdetal och mantal
blir annat an marginella nar man ser till de relativa talen (nedan tab 6 och
ovan tab 4). Det innebar dock att tendenserna ytterligare f6rstag.k~vad $21!er skillnaden mellan Heckschers berakningar och de i denna undersePkning vunna resultaten.
Tabell 6. Mantalet (delvis beräknat) i Sverige (utom Finland) fördelat p i ägarkategoraer i absoluta tal och procentuel8t omkring 152011340.

Absoluta tal
Procenttal

Skatte

Krono

Kyrko

FrhDe

Totalt

27 427
445

3 637
58

1.5580
b5 ,O

15 394
24,7

62 338
100

Av flera skal ar det intressant att faststalla jordagofördelningen relaterad
tiB1 den större enhet som det svenska riket utom Finland batgajr, men sjalvfallet ocksi till riket som helhet u t a inskrankningar.
~
Likasa ar det angetiiget att granska de mycket varierande regionala manster som framträder l
rikets olika delar. Uppmärksamheten skal1 f ~ r sriktas
t
mot Finland, villaet
h sin tjur leder fram e119 en totalbild av jordfördelningen i det svenska riket.
Den finländska riksdelen psaglades mycket starkt av skattejordens totala dominans. Forssell ger "r 1540 de siffror som frarngar av tabell 7.
Tabell 7.Jordagof6rdelningen (gårdetalet) 1.560 i Finland enligt Hans Forssell.

Absoluta ta%

Skarte

~ & ~ ~ aFdi Kyrko
i
Fralse

31 616

279

601

330

880
Procent

96,3

2,'7

1,o

Tofall
32 826
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Heckscher har sedan anviirat Forssells siffror fCgr sin berakning av laget salviil 9520 som 1560. Han saknar med att fralset iterbördat 915 girdar frin
kyrkan och fia: på s i satt fram en s i 1ig siffra som 215 girdar far fralset vid
medeltiden slut och en motsvarande aksiing av kyrkogodset.
Det ar emellertid uppenbart att Forsse84s och Heckschers siffror för Finland ar mycket otillfredsstalkande för framiftir allt frälse- sch kgi- kog godsen.
Liksom far övriga delar av riket har far det första gamla kyrkliga I'Ruvudg5rdar, pristgårdarna och adelns siitesgirdar uteslutits. Vidare ar fansets
landbog5rdar uppenbarligen mycket ofullstiindigr redovisade. Eric Anthoni har p5visat att de sesnare vid medeltidens slut uppgått till mer in 700g h dar, vartill miste laggas 322 satesgardar f6r f r i i l ~ e m i n n e nFrälsegodset
.~~
fördelar sig p i de olika landskapen enligt tabell 8.
Tabell 8. Fralsels landbogirdar och ciitesgåndar 1520.

Aland

Egentliga Finland
Satalcunda
Tavastland
Nyland

Fralsetc landbogirdan

Satesgardar

14
399
34
115
l68

30
666

730

326

B2
17
97

Siffrorna ger ett starkt intryck av det stora inslaget friilsemiiri, med ett
mycket litet godsinnehav. Niistan en tredjedel han:i sj älva verket enbart iigt
satesgirden. Det innebar i sin tur stora svirlgheter f6r dessa l&gfrä~seman
att uppratthilla fralset nix Gustav Vasa inledde skärpta raasttjiinstkontrolPer. Fram ta81 1560 har darför antalet friilsemän r~educeratstill 233. Fralsets
Pandbogods har daremot genomggtt en öitwing genom reduktion frin kyrEran, av Anthoni beraknad till 53 gårdar, byte med kungen, inköp av tidigare fralsemans satesgirdar samt köp av skattejond som därefter har förliinats ti14 dem som frälse. Vid 1560-talets bgirjaan har friilsets Iandbogods harigenom narmat sig 900.
Antalet priistgirdar s c h tidigare kyrkliga huvudgirdar kan inte anges
med absolut exakthet, men har uppenbarligen legat i storleksordningen
125.~'Det ger totalt fdir Finland en jordfdirdelninig 1560 som framgir av tabe91 9.
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Tabell 9. JordfePrdelningen 1560 i Finland. AbsoButa och relativa tal

Absoluta tal
Procent

Skatte

Krono

Friilse

Tozall

31 416
93,6

l005
3,o

1133
3,4

33 754.
100

Möjligheterna att för Fiaaland berakna antalet skattegardar före P560 ar till
följd av brisdallag kameralt material narmast obefint4iga. Det ar dock i finIaindsk forskning en viil etablerad uppfattning att Gustav Vasas regering
har inneburit en kraftig kolonisation och följaktligen en pitaglig öknång av
antalet gårdar," vilka till %Bjd av den sociala struktur som under alla omstandigheter ar omisslc~ranligi f6rsta hand maste ha ökat antalet skattegardar. Hur stor ökningen har varit kan dock inte ens uppskattas med utgingspunkt i det finlandska materialet.
Det ar mycket möjligt att kolonisationen inte namaaviirt har förandrat
jordfördelningen och ar darför ur mera specifik finlapadsk synpunkt mindre
intressant i detta sammanhang. Om man daremot viil söka gora en nagorSunda realistisk berakning av jordl6ardelningen totala i det svenska riket
$520 ar de absoluta talen inte ointressanta, Eftersem det för det egentaiga
Sverige har varit möjligt att ge siffror för 1548-tales början och det darvid
visat sig att perioden 1540-1560 har inneburit en Cikning av gardetalet med
minst 6 % skballe detta kunna erbjuda en m6jdighet. Det ar knappast orealistiskt att rakna med att den finkndska utvecklingen har varit minst lika
expansiv, vilket i s i falk skulle ha inneburit ett nytBBkskott med B 900 gardar
sedan 1540. Det skulle ge 31 949 girdar "r Finland vid 1540-talets början.
Med kannedom om de itkandrade relationerna mellan i f6rsta hand kyrko
och frälse sedan 1528 skulle jordf6rdelningen P520 kunna uppskattas till
följande, uttryckt i procent:
Skatte

S6Yoizo

Kyrks

Frblse

Det Innebar i sin tsar narmast ofarandrade andelar för skatte- och fralsegodset mellan B520 och 1560 men en Icke ovasentlig ökning av kronans andel genom kyrkoreduktlonen.
Med dessa utgingspunkter blir det slutligen aven rn6ajlig.Batt ungefarligt
berakna jordägof6rdeQningea~
i det svenska riket som helhes 1520 respektive
1560 (tabell 10). TEII11 de i tabellen awf6rda siffrorna fis dock den generella
reservationen göras, att de finländska girdarna genomsnittligt anses ha varit mindre barkraftiga gn de svenska.
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Tabell 10.JordagofCBrdelwingen i det svenska riket 152.0och 1560i procent av berakaat garderar.

Dominansen av skattegasdas i det svenska riket har siledes varit markant
framtradande vid Gustav Vasas makttilltr2de och narmast ofGrandrat vid
hans död, dock klart mindre an vad Heckscher gjorde g%19ande." BBade
fralsejorden och kyrkojorden var daremot drygt ett par procentenheter
större vardera vid det förra tiSlfalEet.

Den synnerligen starka dominansen fbjr skattejord i Finland vid Vasatide~s
början hade en direkt motsvarighet i hela Norrland och i Dalarna, d i r andelen genorngiende var mer an 90 procent. Aven i de yttre delarna av Uppland? Vastmanland, Varmland ock Dalsland var andelen skattejord h6g
(sarskilt i Roden, Åkerbo, Alvdal, Fryksdal och Nordmark; se vidare kartan s 76).
1 landskapen Uppland, Vastmanland och Na:r%esom helhet Egg andelen
skattejord p i mellan 43 och SO procent, medan den i götalandskapen och
Södermanlaad var avsevart lagre, dock med undantag för Ohnd. Minst
omfattning hade den i OstergOtland och Södermanland med blott B7 respektive 19 procent. Variationerna ar dock stora aven inom dessa landskap
med anmarkningsvart höga andelar f6r harader B de sydvastra delama av
Srnailand (53-55 %Q, I de vast4igaste delarna av Vastergötland (53-47 %)
och i vastra Södermanland (Vastesrekarnne 39
Adeln som jordagare uralsejorden) företer itminstone i stora drag en
kontrastbild tB11 skattejorden. B hela Norrland fanns blott t v i fralsegardar
och antalet var synnerligen lagt aven i Dalarna och i de mera perifera delarna av Uppland, Viistmanland, Varmland, Dalsland och Narke. I Grötalandskapen, med undantag f6r ogand, och i Sa~derrnanlandvar fralsegirdarna daremot mycket talrika om an oji-gmnt fördelade. H det sistnamnda
landskapet svarade fralsegodset far minst 40 procent och i Smiland, Vastergötland och OstergbjtYand för cirka 35 procent av girdetalet. I erstaka
haradei som de srnailiindska Handbörd och Stranda agde adeln omkring 80
procent av gardarna (se rridase Isartan s 793.
Kyrkojordens andel var generellt sett hög i ungefar samma landskap som
fralsejorden, men med en i m h g a fall olikartad förde3ning. Ostergötland
var detlandskap som vid mede-tidens slut hade h6gst ande8 kyrkojord,

"/op.

(C) Scandia 2008

75

www.scandia.hist.lu.se

ars-OM Lasson

Skattejord P procent av det totaia gardetalet E början av Gustav Vasas regering. D e norrIandsl<a iandsitap som faller utanför kartan har haft mer i n 60% skattejord.
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Viirldsiig frälsejord i procent a.v.det totala g i d e i a l e t i b0rjr;i-iav Gustav Vasas regering (inklaasive de gärdar som aterbördats frår. l<yrEiiln f6re 8590). De norrlandska landskap s o n faller
atanför kcrtan har helt ca!cne; varldslige fr2lsegocis.
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drygt $0 procent. En tyngdpunkt fanns kriiag de stora kyrkliga bnstitutionerna, Vadstena, Alvastra, Skanninge och Vreta kloster jamte domkyrkan
4 LinkGping, dar mer an halften av girdarna 4 flera harader (Aska, Dal,
Gullberg, Hanekind och Valkebo) utgjordes av kyrkogods. Detsamma
galler i Valla, Kikand och Skåning i Vastergötland i nara anslutning t194
stifskyrkan i Skara och Varnherns kloster. Samma mönster gir Egen aven
i Upplarad, dar girdetalet 1 ett par av haraderna krinag Uppsala till mer an
halften har utgjorts av kyrkogods vid medeltidens slut, och i Wlcers harad
i Sgiderman4and runt Strangnas (se vidare kartan s 79).
Kronojordens andel var vid medeltidens slut anm2r4cningsvärt lag, omkring sex procent. Det har fatt flera tidigare forskare, daribland Eli Heckscher, att f6rrnoda att en kraftig avs6ndBng av kronans gods till adel och
kyrka hade agt ruim tidigare under medeltiden s i "att den ej hade mycket
i behall". Som Jerker Rosén senare visat scaknar denna f6rmodan stGd i materialet frin s e n m e d e l t i d e ~ ~ . ~ ~
Bestindet av kronans gods vid medeltidens slut hade vidare en mycket
spjaunmn f6rdelning. Inte i nigot landskap kan man tala om aigon mera pstaglig anhopning. Dock lig p&%.%lande minga utmed Sveriges ostkust mejlan Stockholm i norr och Kalmar B söder och 75 % av samtliga Bronogirdar
fall p i Götalandskapen. Bide har ock B de bida andra lanaskap dar det
fanns ett större antal kronogirdar - Södermanland och Uppland - kan man
dessutom notera flera lokala koncentrationer (se kartan s 809.Den mest
pitagliga var de 545 gårdarna i socknarna rulat Kalmar, vars slott var ett av
Aven p5 andra håll 1 Smiland fanns Lokala koncentrarikets ~iktigaste."~
tioner av kronogods vid medeltidens slut, namllgen pi Vislngsti i Vattern
och i angransande fastlandsdelar av Vista harad, vid JCPaaköping, runt Vastervik samt i Ostra och Asbolands harader. Bortsett frin det sistnamnda
fallet rör det sig om bygder, dar kronan vid medeltidens slut hade viktiga
slott ejler tidigare hade haft det.49
H Vasterggitland kan itminstone i stora drag ett likartat mönster iakttagas vad galler koncentrationer av krsnogardar. Den mest pitagliga fanns K
Marks härad, framst i Viskadalen och socknarna kring kronans slott Bresten. kangst i vaster, krifig kronans Alvsborg, fanns likasi pafal1ande
minga kronogirdar; det galler 99 girdar 9550 4 de tre s m i haraderna
AsEiim, Savedal och Vatie. Samma mönster gir ,gen i Kinds harad kring de
under senmedeltiden ödelagda borgarna Clpensten och IGndaholrn, likasi
1 Vallla och alagransande harader kring Kronans huvudfaste i Vasterggitland
fram t111 1460-talets slut, Awevalia, En annan pitaglig lokaly koncentration,
50 girdar, fanns i Ale harad kring gamla EGd6se stad.50Senast vid 1200-talets barjan hade kronan han Etit asBa gca en kastal som Iangne fram under
arhiindradet byggdes ut till en borg.' Andra srnarre koncentrationer av
kronogardar i Västergötland, sarskilt i Vadsbo och Vartofta harader, kan
inte entydigt relateras till fasta borgar men itrninstone delvis till ett 5Idre
skikt av adminkstrati~iacent4-a.s2
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Kyrkojord P procent av det toaah gårdetalet i barjan av Gustav Vasas regering (exltPusi~~e
de
gardar som frälset aterbördat före 1540). D e norrländska landskap som faller utanför kartan
har haft mil~drean 20% kyrkojord.
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BCronojord i procent av det totala gårdetalet i bbrjan av Gustav Vasas regering. De norrliinciska landskap som Saller utanhbr kartan har haft mindre 88 5 % kronojord.
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H Ostergötland lag kronog5rdarna tamlagen jamnt fördelade Gver landskapets harader men med itskilliga lokala lconc~entrationer.% etii fall fiianeir
vi en koncentration kring en medeltida borg, nämligen Stegeborg. Det
stora antalet kronogårdar i Lysings harad kan relateras till den viktiga och
tidvis befästa hamnplatsen Hastholmen vid Viittern och till n2rheten till
borgen Niis p6 Visingse (se aven ovan s 78). H amdra fal%kan ko~~centrationerna sannolikt relateras till ett 2Idre skikt av administrativa centra.
H Södermanland och Uppland kan utan sv5righet t v i stora koncentsationer av kronogirdar noteras, kring slotten i Nyköping och Stockholm. 1
häraderna RQine,SQnikea och O-punda kring Nyköping lag drygt 200 kronogirdar. Runt Stockho4m fanns dels B Bro sch Farenanna drygt 180kronogirdar, vilket var merparten av kronogodset B Uppland, dels 80 girdar i
SvartlBts och Sotholms härader i $badermanland strax s6dea om staden. I
övriga delar av Uppland och Södermanland lag kronogardarna daremot
utspridda, men på ett shdant satt att man delvis kan skönja rester av ett
Adre administrativt systern uppbyggt kring husr~byair.~"
Kronogodset vid medeltidens siut var saledes inte sarskilt omfattande
men bildar ett p5 flera satt intressant mQnster. Mest pitaghg och entydig är
anhopningarna kring kronans fasta borgar, entydigt s5 tillvida att det uppenbarligen har varit angeliiget för kronan att Snrseha egna gsrdar i nara anslutning tal! borgarna?inte minst us underhållssynpunktt Diirernot ar det en
oppen fraga om kronans godsinnehav har gar Bangt tillbaka i tiden och kanske varit en faktor som bidragit ti41 borgens anliggning, eller om kronan efterhand har funnit det angelaget att bygga upp en godsl~oncentirationgenom k6p eller byten ji anslutning till sina borgar. Sannolikt kara man rakna
med att bida alternativen har gjort sig gallande.
H kronans godsinnehav vid medejtidens sjut kan man i viss m i n aven
skönja konturer av ett d d r e administrativt system9uppbyggt kring husabyar i en godsmassa som redan i medeltidens gryning stod till kungaopiaktens "rfogande. E n mera inträngande analys av detta mönster eller av kronogodsets proveniens i övrigt faller dock utanfbr ramen för denna studie.
Redan de iakttagelser som h i r har gjorts ger dock en mycket klar antydan
om de möjligheter som det 2Idsta jordeboksmateria1et ger för retrospektiva analyser. IEn brett upplagd undersokning av det svenska kronogodset i
aldre tid framstar av flera ska%som en lockande och angelagen farskwingsuppgift.

Med utgingspunkt i det kvantitativa mbanster son1 jsrdiigofbardelnlngaan under Gustav Vasas rege~lngerbjudit, har det sarskilt i den pedagogiskt inriktade historieskrivningen varit vanligt att anviinda detta som en utgingspunkt f8r jamförelser med situationen Sangre fram i tiden och p2 s i satt ge
en klar bild av Börskj~tningarnatill f6ljd av 1600-.taletsvaxande adelsmakt
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och den darpi f6Pjande reduktionen. Aven B-nar har Heckscher varit föreghngaren. Dennes berakning att adeln f6sfogade över 63 % av Sveriges och
Enlands jord 1 6 5 4 ~brukar
~
ofta framhilas som ett mycket iskidbgt begagg för hur adeln farvarvade en dominerande ställning i riket under 1680talets krigiska epok o& hur kronans finansiella bas blev undergravd.
Heckschers statistik &er jordagandet omkring 1700, med ungefar en tredjedel av jorden firdelad p i vardera skatte, krono och fralse, brukar p i ett
motsvarande satt f5 sta som en summering av laget efter den stora karolinska reduktione~a.~'
Relaterat till Baget under Gustav Vasas tid ger siffrorna
för 1700 samtidigt ett starkt intryck av hur de fria bönderna- skattebönderwa - har fatt sin andel av jorden kraftigt minskad.
I Hecksehers siffror fair 1654 %rdet emellertid fraga om nigot annat asa
vad som speglas i den beraknade jordfi9rdelnlagen 1520 och 1560. Det galler har 43 % av rikets mantal, som adeln antingen agde som gammalt friilse, hade f6avärvat aganderatten till, vanlagen genom köp eller s K feodala
donationer, eller innehade skatteratten till. I det sistnamnda fallet hade
kronan genom försaljning eller donation enbart iivenlatit sin skatterätt
("r%nta") till adeln.
Weckscher ar gavetvis; p i Bnteb satt omedveten om dessa grundlaggande
förhillanden men tillmater dem uppenbarligen en narmast formell betydelse. Han menar att far de skattegardar, vars ranta 6verlatits till adeln,
hade i sjalva verket aven aganderatten de facto överförts. Han nöjer sig
dock med att som belagg kassavisa till ett par lösryckta och tiB%spetsadeuttalande av ett g a högadelsmain
~
och ti11 bondeståndets oro vid riksdagen

1450~
Problematiken kring de sociala och agandemassiga konsekvenserna av
1600-taBets omfattande krsnoavs6ndringar kan val inte tail fullo anses vara
kartlagda. Men de resultat som de senaste decenniernas omfattande forskningar has utmynnat E kan Brate sagas stödja Heckscbers teser, att kronans
donationer och f6rsaljningar av skatteratten tald adeln mera generellt skulle
ha inneburit att bönderna ("~kattefralsebönderna~~)
aven berövades s h
aganderiiet till gardarna; tvartorn framstif detta som undantag, i i t vara att
vi saknar en saker kunskap om
Följaktligen ger Heckschers siffror "r 1654 av hur sko; del av riket som
"15g under adeln" inte uttryck för deras "jordbesittning9' utan för deras
"jordbesittning och ranteinnehav9?.Det ar i sig ett mycket intressant och
viktigt mattom man vi81 belysa avsöndringarnas omfattning men summan
av dessa och adelns reella godsinnehav ar inte nigot som %rjamförbart
med jordagofördelningen 1560.Om Heckschers siffror f6r P654 skullá:
j%mfö.nasmed nagot motsvarande 1560 boade snarare fiiljande ekvation
upp"a"l8as:
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mantalet av fralsejorden + skatte- och kronojorden E de
till adelsrniin förlanta territorierna
-

= friilsets ande!

-

= kronans andel

rikets totala mantal
mantalet av skatte- och kronojorden P icke f6rlanta
territorier
rikets totala mantal
Det enda inte helt kommensurabla ligger 1 att förkanlngsformerna 1560 och
avsöndrPngsformerna under 1600-talet inte ar likartade, att kronans förPiningar i det förra fallet utgjorde en mindre saker tillging for adelsmannen
an i det senare fallet. Aven i andra avseenden f6-religgeri och f6r sig differenser vad giller friPsepriviEegier m m , men aveni om privilegierna pro forma var avsevirt bättre under 1600-talet an tidigare tvangs adeln vid seklets
mitt till upprepade avsteg genom att g i med p5 talrika bevillningar till kronan.''

Stalles 5 andra sidan enbart sjalva jordagandeti centrum for intresset, s i
som fallet ar B Meckschers siffror för 1520, 1560 och 1400, miste en mossvarande jamf6relsepunkt vid 1400-talets mitt inriktas mot att faststalla
vad bGnderna, kronan och adeln verkligen "agde". Att s i inte har skett
hiinger uppenbarligen samman bide med de bearbetningsrn%ssiga svkrigheter som finns i Rcallmaterialet och med den problematik sorn ligges i
"agandet" under den period d i kronavsejndringaa-na %u1missera~-.~~
För sekelskiftet 1700 har Eli Heclsseher raknat fram följande iigofördelninag av jorden i procent, avseende Sverige utom ~iazland:'~
Skatte 31,s

Krsns 35,6

Fralse 32,9

H "Svenskt arbete och &iv" ger Heckscher f61janide lcommentar till dessa
siffror: "En $2stor andel som böderna hade hak p5 1500-talet itervunno de
. . . icke. Avsöndringarna gingo förmodligen genom reduktionen i cdet
stora hela ti11 kronan99~ 6 0
Skattejordens klart lägre andel 1700 an under 1500-talet blir alitsa med
Reckschers tolkning ett sammanlagt resultat av iskattejordsavsöndringarna till adeln under den me1lanliggande tiden och av att kronan ensidigt fönsett sig vid reduktionen. Detta ar emellertid eri ensidig uttolkning som
bortser frin en helt grundliggande brist p5 jamforbarhet mellan siffrorna
för 1560 och 1'700. K det senare fallet galler fördelningen ett detvis annat
och vida större territorium an 1560.Ser man enbart till "det egentliga Sverige" har ju detta utaskats med Skine, Halland, Blekinge, Gotland, Bohuslan, Sarna och Idre socknar, Higrjedalen och Samtland.
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Det ar alltsi Praga om stora omriden som tillfdjrts riket genom frederna
i Brö~nsebrooch Woskilde. Det ar samtidige omraden med en sins emellan
starkt skiftande jordagofördelning vid tidpunkten far &t svenska farvarvet och frarnftir allt en fikdelning som B stora drag starkt avvek f-in laget i
det gamla svenska kiarnomradet. I Skine var adein den stora jordiigxen
och adelsgodset var tämligen omfattande aven i Halland, Blekinge s c h Bohuslan. Sarskilt Blekinge och EIalland hade dessutom ett stort inslag av
kronojord, medan sjalaragande b6nder i dessa landskap utgjorde en minoritet. Darernoa dominerade sjiilviigande bönder starkt jordinnehavet p6
Gotland, i Samtland, Harjedalen och Skrna/Idre. ,
!
andra
l sidan var det lotala antalet girdar i dessa senare omraden e2mWigen ringa, Totalt innebajs
det att de av Sverige nyfOrvairvade landskapen hade ett klart dominerande
inslag av fralse- och kronojord.
OtviveBaktigt har detta IB9rhiElande bidragit t111 att f8rstiirka krono- och
fralsejordens andel i Sverige vid sekelskiftet 1700sch minska andelen skaftejord. Med a l sakerhet erbjuder det "religgande jordebolcsmaterEaIet
goda möjligheter att mera detaljerat berajkna storleken av de nyfarvarvade
Iandskapens jordmantal sch hu; detta har paveakat jordf6sdelningew. Men
uppgiften faller utanfar denna uppsats
Sannolikt kan emellertid f8rvawet av nya landskap inte fbirlclara heia
den ökning av kronogodsets andel och minskning a17 skattegodset som
framtrader vid en jamförelse mellan 1560 och 8700. Aven andre faktorer
har pkverkat utvecklingen. Den fortgiende kolonisationen hade resulterat
i skaedlaggning av nya gardar som i första hand har bjivit k r s n ~ g a r d a i .Vi.~~
dare har sakerlagen reduktionen, som redan Heckscher §6rmodat, 1 m5wga
fal3 resulterat H en indragning "s11kmon av f d skattegandar som tidigare hade köpts av adeln. Slutligen har uppenbarligen talrika gardar i framf6r allt
Norrland63- och annu mera i Finland" - blivit skattevralc och som sadana
tillfallit kronan. Kronans ökade andel mellan 4560 sch 4700 kan sgledes
fardelas p5 flera faktorer, dar det kravs mera grundforskning, delvis p i individrelaterad niva, innan det ar möjligt att faststiilla de olika faktorernas
verkningsradie.
Ett motsvarande omdöme kara aven fallas om bakgrunden fil%sásattejordens relativt laga andel och till att fra9sejorden trots reduktionen har omfattat ngstan en tredjedel av jorden ar 11700.P samtliga fall har som redan
framhallits tillskottet av nya landskap varit en faktor som medfört vasentjiga fgPr5ndringar i jordagofaPrde%wingen.Det gör en direkt jiimfhBreHse mellan siffrorna för 4568 och 1700 tairnligen meningslOs - ona-s avsikten samtidigt ar att förs@kaantyda ett entydigt kausalsammanhang.
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Det kan vara angeliiget att sammanfattningsvis understryka följande. Eli
Heckschers starka betoning av hur skattejordens andel minskade kraftigt
f r i n Gustav Vasas tid fram till sekelskiftet 1700har ~ t g i tft i n en klar överskattning av dess andel vid Vasatidens bCYrjan och en underskattning av
i~rono-,&yrko-och frilsejordeas andelar. Fi ett motsvarande satt har han
inte beaktat, att det å de nyförviisvade landskapen har funnits en jordagofördelning som vid beräkningen av situationen 1700 har förstarkt kronooch friilsejordens andelar och reducerat skattejorden. Dessa felkiillor har
samverkat i en riktning och bidragit Bi41 att ge en överdriven bild av skattejordens tillbakagang under det dynamiska skede som faller mellan Gustav
Vasas reorganisation av statsmakten och den karc~linskareduktionen. Det
ar samtidigt en slutsats som ligger i Brnje med andra kritiska invandningar
som den moderna forskningen kring 1600-talets samhal8sutveck3ing har
haft anledning att rikta mot Heckschers helhet~syn.~'
D e förandrade relationerna har slutligen aven piiverkats av andra faktorer som tidigare lämnats helt obeaktade, sarskilt clen kolonisation som enbart under Gustav Vasas regering har lett till skattlaggning av flera tusen
nya g6rdar.66Detta har sedan fortsatt B stor skala fram till slutet av Gustav
11 Adolfs regering feDr att sedan avmattas. I vilken utstrackning detta kar
piverkat relationerna mellan de stora agargrupperna ar innu inte möjligt
att avg6ra i sin helhet. Uppenbarligen finns det avsevZrda variationer "sade
liings tidsaxeln och regionalt. Ett mycket klart markerat inslag ar likvd att
en stor ande! av de nya girdarna har blivit skattlagda som krono genom en
juridiskt tamligen diffus men i sak konsekvent til8ampning av regalrattsliga
krav,
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NOTER

1. Rörande Finland se dock nedan s 73.
2. H Forssell, Sveriges inre historia frcin Gustaf den förste, 1 (1869) bilaga s 12ff och 23 H.
3. E Heckscher, Sveriges ekonomiska historia 1:1 (1935) s 131 ff och bilaga IV s 14.

4. Heckscher 1935 bilaga IV s i 6 (anm i}.
5. L-O Larsson, Kolonisation och,befolkningsutvecklingi det svenska agrarsamhallet 15001640 (1972) c 36f och 67 f . - E Osterberg har dock pivisat att termen torp i västra Varmland under 1500-talet i vissa fall kan avse enbart temporär bosattning (Kolonisation och
kriser (1977)s 170). L-O Larsson, Bönder och girdar istorrnakfspolitikensskugga (1983)
s 142f.
6.

E Heckscher, Svenskt arbete och liv (1941) s 41 och 88 samt Ala Economic History ofSweden (1954) s 67 (jfr Appendix i 2 och Följande upplagor av Sveiiskt arbete och liv s 94).

7. Heckscher 1935 bilaga IV s 16 (anm) ock Forssell bilaga s 32.
8. P i Bergfalk, O m svenska jordens beskattning. . . (1832) s 17ff.
9. Det gäller främst i Ås, Redvags och Vartofta hasader (Vgt H 0540~3,1542:1, 1547:4,
1558:l och 2 och 1561:2, RA).
10. Larsson 1983 s 133 ff.
11. Slutsatsen baseras på en specialstudie av samjegårdarna i de härader som 1560 hade de:
största antalet: Ostra, Norra Möre och Södra Möre.
12. Overenssiammeisen galler dock enbart med jordeboksenheter som uttryckiigen anges
som gårdar, torp, etc. Andra jordeboksenheter sasom ndetorp, odejordar, u t j ~ r d a r ,
m fl har däremot naturligt nog ingen motsvarighet i mantalsregistret (se aven E Osterberg, Gränsbygd under krig (1971) s 28f). - Stickprovskontroller har företagits för sex
härader i Smaland, tre i Ostergötland, ett i Siamland, ett i Vastergötland och sju i u p p land. Som exempel på utfallet kan följande anföras:
Uppvidinge

Jordeboken 1560
hela skattebonder
halva ckattebönder
skattetorpare
kyrkolandbor
kyrlcotorpare
fralselandbor
halva fralselandbor
arv och egetlandbor

Mantalsregistret 1560
298
E8
8
102

ckahteb~nder

315

skattetorpare
kyrkoiandbor

7
103

fralselandbor

250

1
235

17
22

arv och egetlandbor

22

13. G Wirsell, O m kronans jordeböcker 1541-1936 s 82 ff och S A Nilsson, Krona och frälse
i Sverige 1523-1594 (1947) s 39 ff.
14. I 1560 års manialsregister ingår en separat längd over den skatt som betalats socltenprasterna, vilka är individuellt redovisade. Totalt finns has 448 (Strödda kamerala handlingar 107 f 102 ff, RA), men luckorna ar talrika. Det galler i fbrsta hand hela Skara stift med
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cirka 150 pastorat/pïastg2rdaP. (Det medeltida Sverige. Allas över Sverige 133-134 s 7,
1967) och sju härader i Småland med cirka 50.
5 . Siffran 190 innebar en uppskattning baserad på förhallandena i Uppsala och Växjö. Den
inkluderar förutom biskoparnas huvudgardar främst huvudgardarna för de kloster och
prebenden som i första hand fanns i anslutning till stif skyrkorbiaoch som undantagsiöst
synes saknas i jordeböckerna för Gustav Vasas ta,t ex S:t Anne prebendegård i Växjö,
som var belagen vid stadsgransen och till vilket hördi: ett omfattande jordbruk (L-O
Larsson, Småländsk bebyggelsehistoria 1,:1(1979) 19 f och G Dahiback m fl, Det medeltida Sverige. Uppland 1:2 (1984) s 247 ff).

16. J Samuelsson, Adeln i Sverige undet Gustav Vasa. Uppsats i histosia 41-60 p. Högskolan
i Vaxjö 1980 (stencil).
17. En grundläggande studie av hur kungen byggde upp denna godsmassa föreligger i IJ Söderberg, Gustav 1:s arv och eget i Uppland - en godsmassas franrvdxf organisation och
förvaltning (1977).
PM. Larsson i972 och 1983, E. Osterberg, Kolonisation och kriser. Bebyggelse i västra VdrunLand ca 1300-6600 (19773, O Skarin, Gransgårdar i centrum I . Studier i Västsvensic bebyggelsehistoria (1979), J Brunius, Bondebygd iförandring. Bebyggelse och befolkning
i västra IVärke ca 1300-1600 (1980), K Båith, Ode sedan stora döden var. . . Bebyggelse
och befolkning i Norra Vedbo under senmedeltid och 1500-tal (1983) och E JutiEckala,
The W a y up. Desertion arnd k a n d Colonization in thto N o ~ d i cCoutries ca 1300-1600
(1981).
19. Se i not I8 anförda arbeten samt L-OLarsson, Småli!indsk bebyggelsehistoria I 1:B-4
(1979-81).

20. Gårdetalet kan definieras som summan av gärdar, torp, nybyggen och andra motsvarmde enheter (Larsson 1972 s 70).
21. Forssell bilagor s 36 och 60 f.
22. ICPnda och Ydre Siiirader har raknats till Ostergötiand.
23. Siffrorna för Västergötland baseras på jordeböclcer f6r f~ljandeår: Mark 1540, Egoliebygd 1544, Sävedal, Askim, Vätle och Flundre 1550 (Skarin 1979 2 s 113ff), 'Vadsbo
(VgtH 1540:7), Vartofta (VgtH 1541:3). Redvag o c h k (VgrH 1545:12), Måkind (V&tFI
P542:9), Vilske, Viste och Valla (VgeM 1545:4), Veden (VgtH i545:9 A), Kaliand, Ase,
Kinne och Skaning (VgtH 1546:11), Mo (VgtH 1547:15, Gudhem (VgtH B549:14), Bjarlte och Gäsene (VgrH 1550:15), Baine, Laske, Ale, Vane, Kulling och Kind (VgtVW
1550:18). I vissa fall har kompletteringar för kyrltolandbor och arv och eget mist garas
ur andra handlingar.
24. Nordmarks härad har raknats till Dalsland.
25. Siffrorna för Närke baseras på Närkes handlingar 154!):7, 1554:12 och 1555:12 samt på
Ostergötlands handlingar 1550:13 (Sundbo härad).
26. Siffrorna dör Södermanland baseras på Södermaniancls handKngar 1549.4-(oster- och
Vasterrekarne), 1550:6 (Daga, Oknebo och Hålebo), 1.550:7 (Aker och Selbo), 1559:10
(Röne och Jöniker) samt Forssell bilagor s 26, 35 och 60 f.
27. Ett försök till sammanstailning av gårdetalet i Uppland o m k r i ~ g1527 återfinns i C Dahlback. Uppsala kyrkas godsinnehav . . . (1977) s 261 ff. Resultatet sammaniailer nara med
siMorna i tabell 3.
28.

Gastriklands handlingar 1542:5 0611 B544:1, RA.

29. HalsingSands handlingar 25422 och 1544:1, RA.
30. AngermanPands handlingar 15433, RA.
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31. Vasterbottens handlingar 1543:1, RA
32.

Sarniaelsson 1980 s 19.

33. Forssell s 67 ff.
34. Ett intensivstudium av uivecltlingen under 9500-talets första decennier fram till 1540 kan
i gynnsamma fall ge mycket konkreta belägg för omfattningen av den pågående kolonisationen. Det galler sarskilt för områden med bevarade jordeböcker för dessa decennier. Et: exempel är Södra Möre härad med jordeböcker av statlig proveniens bevarade
från 1530-talets mitt, v i k a ger belägg för en omfattande skattläggning av en redan inträffad kolonisation (Larsson i972 s 89 ff). 6 andra fall kan aven privata jordeböcker från tidigt 4500-tal, särskilt nar de relateras till de ikdsta statliga, ge många klara belägg för en
pågående kolonisation frin friilsets sida som efterhand har resulterat i att gårdarna aven
har hamnat i kronans jordeböclcer (Larsson 1981 s 484 ff)).1de småländska områden som
har ár aktuella ger materiaiet belägg för ett nytilisltott genom kolonisation av nästan
samma storleksordning som för tiden 1540-1560. O m samma tendens har präglat landet
i sin helhet väster om Bottenhavet skulle det ha inneburit att cirka 3000 nya gårdar tiltkommit under tiden 1520-40.
35. Larsson 1981 s 486 f .
36. Det finns i kronans politik darernot en mycket målmedveten strävan att söka skattlagga
en påfallande stor del av kolonisationen som kronogårdar, särskilt frin och med 1550-taPets början, ehuru tydliga ansatser i samma riktning är märkbara redan omkring 1540 (LO Larsson, Det medebida niarend (1964) s 274 E). Hur stor del av kolonisationen som
blev skattlagd som kronojord har visserligen varierat men tendensen ar omisskännlig
överailt utom i en del härader i Varmland (Larsson 1972 s !44,,
Skarin 4 s 240, Brunius
s 112, Osterberg 1977 s 185 och Bååth s 166). I de områden i Smaland, Ostergötland,
Västergötland och Värmland som ingår i Larssons undersökning har mer än 50 % av de
fram till 1650 etablerade gårdarna skattlagts som krono. I Skarins undersökningsomrade
i Västergötland ligger kronojordens andel av de efter 154011550 skattlagda girdaina på
45 %.
37.

Den terminologiska distinktionen mellan gårdetal (antal gardar eller hemman) och mantal är i tidigare litteratur långt ifrån klar. Det har delvis sin förklaring i käilmaterialets
egen teminologi. Har används ofta termen mantal synonymt med "antal gårdar, man,
etc". Ett exempel på denna från de: ditida källmaterialet Pigade terminologin ger S A
Nilssons exkurs, Frälseökningen under senare 1500-talet enligt mantalsregistren (Krona
och fralse E Sverige 1523-94. . . (1947) s 387 ff). D e i texten använda termerna fralsemantal, totalt mantal. etc, star har i själva verket för antalet gårdar och uttrycker således inte
summan av mantalet som jordmått. vilket däremot ar fallet i t ex. Heckschers siffror över
mantalet 1654 ekler 1700 (nedan s 82).

38. E Jutikkala, Bonden -adelsmannen - kronan. Godspolitik och jordegendomsföi.hi1landen i Norden 9550-1750 (1979) s I 1 ff och dar anförd litteratur.
39.

Osterberg 1977 särskilt s 259, S A Nilsson, Landbor och skattebönder. En studie av exaraskatternas fördelning under 1500- och 1600-talen. Historieforskning p4 nya vägrar.
Studier tillagnade Sten Carlsson (1977) och E-OLarsson, Bönder och girdar i stormake§politikens skugga (1983) s 76 ff och 221 Ef.

46. Det visar sig aven att ett flertal jordeboksenheter av typ ödejordar, ödetorp och utjordar
har erlagt fodringsskati och följaktligen också bör raknas med mantalskvoter. Totalt blir
dock mantalstillskottet härigenom litet.
41.

FUr varje härad eller motsvarande står särslciit angivet: "Huar man 1 isdit s61fF'

42.

Den felkälla som ligger i beräkningssättet torde vara mycket obetydlig.
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Jordägofördelningen i Sverige under Gustav Vasas regering
43.
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D e alctuella sätesgårdarna blir inskrivna i jordebolten med angivet mantal först vid 1600talets siut. Som ett exempel kan anföras Bergkvara E Bjergunda socken, KiranevaPdc harad, som då åsattes 5 mantal. I detta fall har sätesgårdeiz inte förstorats genom att ytterligare hemman inlagts under säteriet utan motsvarar i princip samma agorymd som vid
1500-talets mitt.

44. E Anthoni, Frälser och frälsegodsen i Finland vid ingangen till Vasatiden, FHT 1969 s
81 ff och Jutiltkala 1979 s I I .
45. Prästgirdarna i Finland har uppgatt till drygt 100vid 1550-talets början vartill kan fogas
ett 20-tal kyrkliga huvudgardar, framst kring Abo. För luppgiften siar jag i tacksamhetsskuld till fii lic Eljas Orrrnan: Helsingfors.
47. För 1520 anger Heckscher 1935 bilaga HV s 14 följande procenttal för riket P sin helhet:
krono 3,9, kyrko 15,P och frllse l 4 , I .
Skatte 66,9,
48.

Heckscher 1935 s 131 och 1941 s 36 och J Rosén, PCrononvsöndringar under iildre medeltid (1949) särskilt s 51 f f .

48a N Blomkvist, Kalmars uppkomst och aldsea tid. Kalmar stads historia H (1979) s 225 ff.
49.

Stiikeholms slott var vid medeltidens slut fortfarande tämligen intakt. Rumlaborg utanför Jönköping hade däremot övergivits f6re medeltideris slut och Niis slott på Visingso
redan under 1300-talets första decenilier.

50. Skarin 2 s 113 u.

51. I Lundahl, Det medeltida Viistergötland (1961) s 44f och R EkreIK Carlsson, L ö d ~ s e .
Medeltidsstadein 21 (1980).
52. Lundahl s i O f .
53. A Steinnes, Husebyar, N H T bilaga 1955 och S U Palme, Hövitsman och husabyrniin,
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54.

Heckscher. Sveriges ekonomiska historia 3:2. S A Nilsson har senare funnit det av
Hecltscher iberopade materialet behiiftat med fel och anför istället följande procenttal
IOr år 1655 (På väg mot reduktionen (1944) s 88):

Gammait frälse och till
adeln avshindrat mantal
Kronan behallet mantal

Sverige

Finland

Sverige och
Finland

65,3
34,7

58~4
41.6

63,5
36,5

55. Se nedan s 83.
54. M Revera, 1600-talsbönderna och deras hemman. Rdltshistoviska studier. Serie I I , band
IX (1984) och S A Nilsson, "Den karolinska militärstaten", Tre Karlar (1984).
57. S A Nilsson, På viig mot reduktionen (1964) s 33 och 90 Ef.

58. Se Revera 1984 med en sammanfattning av forskningsläget.
59. Heckscher 1935 bilaga IV s 14.
60. Heckscher 1941 s 144.
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61. Sedan detra skrevs har S A Nilsson publicerat en uppsats, där det förmedlade frälsemantalet för 1700 framtagits ur landsböckerna för de svenska lanen, varvid de nyförvarvade
landskapen frånräknats. Uttryckt i procent har frälsets andel uppgått till 41,4 eller 1,5 %
lägre an i Weckschers siffror (Nilsson 1984 s 41).
62. Se ovan i not 36 anförda arbeten.

63.

A Hermansson, Hur böndernas jord

blev kronans. Bördor, bönder, börd i 1600-talets

Sverige (1979).

65. Revera 1984 och där anförd litteratur.
66. Denna benägenhet att bortse från kolonisationen och en därav föranledd ny skattläggning av gårdar, som har ökat såväl g8rdetaI som mantal, finns aven hos andra f6rfattare
ock piverkar menligt siutsatsernas hållbarhet. Ett påtagligt exempel erbjuder S A Nilssons analys om friilsejordens expansion mellan 1560och 1592. Förf har funnit att ökningen i absoluta tal i riket har varit cirka 3500 viket läggs till grund f6r slutsatsen att fralsejordens andel av rikets "totalmantai" har ökat från 15 till 19 %. Den utrakningen utgår
emellertid från läget 1560 och förutsätter ett oförändrat "totalmantal" 1592 (Nilsson
1947 s 398).

