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Lands bygden under
1700-talets första hälft

LAT oss TÄNKA oss en svensk by i början av 1700-talet. I byn finns
kanske fem eller sex gårdar, var och en med boningshus, flera eko
nomibyggnader och uthus. Med sina omålade trähus måste det ti
diga 1700-talets bondbyar ha gjort ett grått intryck, även om det
gamla virket, och inte minst taken av halm, gräs eller torv, skifta
de i olika nyanser. Närmast invid husen i byn låg kålgårdarna,
dåtidens nyttoinriktade trädgårdar. Runt byn låg åkrar och ängar.
Utanför dessa låg utmarkerna. De användes som betesmark men
där kunde också växa skog.
De som bodde i gårdarna var till större delen bönder, ett begrepp
som i detta fall inkluderar inte bara husfäderna utan också deras
familjer. Böndernas försörjningssätt kunde variera inom ganska
vida ramar, beroende på naturförutsättningarna. Ändå var bön
derna, som vi ska se, en väl avgränsad grupp i det dåtida samhäl
let - samtiden visste mycket väl vem som skulle räknas som bon
de, eller inte.
I byn låg kanske en prästgård, eller ett boställe för en officer eller
en kronans ämbetsman. I närheten av byn låg kanhända ett säteri,
ägt och bebott av en adelsman. Prästen, officeren och ämbetsman
nen räknades liksom den adlige säteriägaren till en annan samhälls
klass än bönderna. Deras gemensamma beteckning var ståndsper
soner. En del av ståndspersonerna tillhörde adeln som var en sam
hällsgrupp med särskilda ekonomiska privilegier. En eller flera av
byns bönder brukade förmodligen jord som tillhörde adelsman
nen på säteriet. Övriga bönder skulle med sina skatter bidra till
underhållet av en officer eller ämbetsman.
Ståndspersonerna befann sig således över bönderna i samhälls
hierarkin. I 1700-talets samhälle var de sociala skillnaderna mel
lan de två grupperna stora. Såväl ekonomiska resurser som levnads
stilar var olika, något som bland annat yttrade sig i namnskick,
klädedräkt, möbler, vilken typ av fordon man kunde tänkas åka i
och byggnadsstilen på huset man bodde i.
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I närheten av säteriet låg säkert några torp. Ett eller annat torp
låg också i närheten av byn. På allmänningen låg kanske en eller
två backstugor. Om det från böndernas sida gick en social och
ekonomisk gräns "uppåt", mot adel och övriga ståndspersoner,
gick det också en gräns "nedåt" mot de obesuttna som bodde i
torpen och backstugorna. Till de obesuttna räknar vi vid denna tid
torpare, backstugusittare och inhyseshjon. De obesuttna var ännu
i början av 1700-talet relativt få. De förfogade vanligen inte över
tillräckligt med jord eller andra produktionsmedel för sitt uppe
hälle, utan försörjde sig delvis eller helt genom lönearbete eller
produktion av slöjdalster åt bönder och ståndspersoner, eller i vär
sta fall genom tiggeri.
Den övervägande delen av Sveriges odlade jord brukades av
bönder. Men i ett stort och geografiskt omväxlande land som
Sverige levde bönderna under mycket olika villkor, både när det
gällde de förutsättningar naturen givit för jordbruk och i fråga om
jordägande och jordbesittning.
Om bönderna fanns nästan överallt där jordbruk bedrevs, gäll
de detta knappast adeln som var koncentrerad till den södra riks
halvan. Stora regionala skillnader fanns alltså i fråga om vem som
ägde jorden.

ODLINGSLANDSKAPET - FRÅN SÖDER TILL NORR
Sverige utgör tillsammans med Norge, Finland och västra Ryss
land de nordligaste områdena på jorden där åkerbruk bedrivs i
någon större omfattning. Övriga delar av världen som befinner sig
på samma latituder som Sverige är av klimatskäl föga lämpade för
jordbruk.
Den 60:e breddgraden löper strax norr om Uppsala och Oslo.
Om vi på kartan följer den västerut, kommer vi så småningom till
Grönlands sydspets och förs vidare in över områden med perma
frostdominerad tundra i Nordamerika. Efter att ha passerat söd
ra Alaska, norra Kamtjatka och den sibiriska taigan når vi odlade
områden först väster om Uralbergen, som bildar gräns mellan Asien
och Europa.
Vad som gör åkerbruk möjligt i Nordeuropa är den varma havs
ström som passerar i havet utanför och ger ett förhållandevis milt
klimat. Solljusets fördelning över året gör att odlingssäsongen ändå
blir kort. Under stora delar av vinterhalvåret är det inte ens möj
ligt att bearbeta jorden på grund av tjälen. Under sommarhalv-
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Nästa uppslag: En by i
sydvästra Sverige en
majdag i början av
1700-talet. Husen är
av sydgötisk typ med
en eller två loftbodar
som sticker upp på var
sin sida av den torv
täckta stugan.
I kålgårdarna när
mast husen pågår
trädgårdsarbete. På
åkrarna därutanför
ärjer man och harvar
för att så korn. V år
rågen, som såtts fiera
veckor tidigare, har
redan skjutit upp.
Vid sidan av åkern,
innanför gärdsgårdar
na, ligger ängsmark.
Där får ännu inga djur
beta, eftersom gräset
ska slås till hö.
Äker och äng är till
sammans skyddade av
gärdsgårdar mot lös
gående djur.
På fägatan, som för
binder utmarken med
byplatsen, syns kor på
vandring mot byn.
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året går växternas biologiska processer å andra sidan mycket has
tigt på grund av det stora antalet ljusa timmar. Åkerbrukaren har
därför korta höst- och vårsäsonger på sig att bearbeta jorden, så
vida han inte låter en stor del av åkern ligga i träda och därmed
kan använda sommarsäsongen till att förbereda åkern för nästa
sådd.
Sverige befinner sig alltså i utkanten av de delar av världen där
det går att bedriva åkerbruk. Landet var i början av 1700-talet
föga uppodlat. Åkern utgjorde omkring två procent av den totala
landytan. Detta kan jämföras med genomsnittet för västra halvan
av Europa, där åkern vid samma tid utgjorde 14 procent av land
ytan.
Det är emellertid en ofta upprepad sanning att Sverige är ett
vidsträckt och avlångt land. Från Sveriges nordligaste punkt till den
sydligaste är det fågelvägen lika långt som från Sydskåne till Rom.
Naturförhållandena, och därmed förutsättningarna för jordbruk,
är med andra ord högst olikartade från söder till norr. I sydligaste
delen av landet finner vi ett åkerbrukspräglat landskap som i sto
ra stycken påminner om det kontinentala, medan förutsättningar
na för åkerbruk allra längst i norr är små eller obefintliga.
Låt oss nu snabbt genomkorsa landet från söder till norr, för att
få en än så länge ganska skissartad bild av landet som det såg ut i
början av 1700-talet. Vår viktigaste enskilde ciceron blir Carl von
Linne. Denne skarpt iakttagande man for i flera etapper genom
riket på 1730- och 1740-talen , delvis på riksdagens uppdrag. Hans
färdvägar sträckte sig från Lappland i norr till Skåne i söder, och
från Gotland i öster till Bohuslän i väster.
Skånes åkertäta slättbygder
Längst i söder, på de skånska slätterna, karakteriserades landet av
en för dåtida svenska förhållanden hög uppodlingsgrad. I sydväst
ra Skåne bestod redan i slutet av 1600-talet mer än hälften av den
totala landarealen av åker, i vissa socknar två tredjedelar. Likarta
de förhållanden tycks ha rått över större delen av de sydskånska
slätterna.
På resa genom Sydskåne 1749 skriver Carl von Linne att "det
var en slätt utan berg, backar, stenar, floder, sjöar, träd eller bus
kar". Landskapet var svagt kuperat, böljande. Om sommaren var
all mark "betäckt med den härligaste säd av vinterråg och korn",
förutom trädesfälten. Ängarna, där det gräs växte som skulle bli
hö till vinterfoder, var i Skåne som regel lågt liggande, och täckte
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markpartier som var fö r blöta för att odlas s o m åker_ Den höga
uppodlingsgr a den och det intensiva behovet av betesmark hade
medfört att all skog sedan länge var försvunnen - som vi nyss såg
sakn ades till och med buskar. Virke och bränsle måste alltså föras
in från skogsby gderna, något som var mycket kostsamt på grund
av den tid ens dåliga transp ortförhållanden .
Spannmålsproduktionen dominerade p å de skånska slä ttbygd
erna . Trots a tt en dåtida iakttagare ku nde slås av den må ngfald av
dj ur s om gick och betade p å trädesfälten, hade man på slä tterna
inte tillräckligt med fod er åt alla de dragare s om krävdes för åke r
bruket. Dragarn a l ä mn ades därför ofta b ort över vintrarna ti ll fo
d errikare områ den .
By arna i de skå nska slätt bygd ern a var för svenska förh ålla nden
stora . D e fles ta skån ska s lätt bya r tyck s ha b estått av 1 0-2 0 går
dar, men det förekom byar med 4 0-5 0 gård ar.
All j ord brukades inte i böndernas regi . I S kåne fanns omkring
1 3 0 s äterier, de t vill säga egend omar s om ägdes och be bo ddes av
a delsmän och var befria d e frå n skatt ti ll kronan . Linne va r impo
nera d a v de ss a skånska herresäten, vars hus h an menade i många
fall liknade " de vackras te slott " med sina murar, torn och vind
bryggor. D e störs ta och äldsta säterierna, de av medeltida urs prung,
låg u tanför de u tpräglade slättbygderna, ofta i rand bygderna mel-
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Det bö ljande lan dska
pet i sydös tra Skånes
s lättbygder har sin
frä ms ta 1 700- ta ls
sk ildrare i Carl A ugust
Ehre nsvärd (1 7451 8 0 0) .
P å åkra rna syns fyra
oxspann m ed fem eller
s ex par dragare var
dera.
Det som liknar
vimp lar ovanför det
närmaste spannet är
pisk or som hålls av
p ojkar eller män med
u ppgift att driva på
oxarna.
D et är godset Tos
terups h errgårdsåkrar
som p löjs här. B ön
derna k unde knappast
hålla sig med en pådri
vare f ör varje par oxar.
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Kiviks by i östra Skåne
1 760. På betesmarken
utanför byn går flockar
av kor och vad som ser
ut att vara svin.
En kvinna kommer
gående på vägen med
två spänner i ett ok
över axlarna. En vagn
förspänd med två
hästar är på infart till
byn.

Högsta kustlinien.
De brunfärgade om
rådena har aldrig varit
täckta av hav. Ovan
för högsta kustlinjen
har jorden inte varit
utsatt för vågsvall och
därmed inte heller sor
terats. Under högsta
kustlinjen, däremot,
har de finkorniga jor
darna samlats till det
som nu är dalbottnar.

lan slättland och skog, dit adeln en gång dragit sig undan grann
skapet av de stora bondbyarna.
Det som lade grunden för åkerbrukets starka ställning i Skåne
var de där förhärskande jordarterna. Större delen av Skåne ligger
över högsta kustlinjen - området har alltså efter istiden aldrig va
rit havsbotten . Som överallt annars i sådana delar av Sverige do
minerar moränen, en j ordart som bildats av inlandsisen. Men me
dan moränen på de flesta håll i Sverige ger dåliga förhållanden för
jordbruk har den mj uka berggrunden i Skåne givit upphov till en
finkornig, kalkhaltig morän med hög lerhalt, kallad moränlera.
Områden med denna j ordart ligger ofta förhållandevis högt i ter
rängen, och har därmed god naturlig dränering. Sammantaget gör
dessa förhållanden moränleran till mycket god åkerj ord som un
der årtusenden givit hög avkastning även med primitiva bruknings
metoder.
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Sydsveriges öppna skogsbygder

I norra Skåne vidtog ett helt annat landskap, och ett delvis annor
lunda sätt för befolkningen att livnära sig. Nordskåne bildade i
börj an av 1 700-talet den sydliga änden av det sammanhängande
bälte av skogsbygd som sträckte sig vidare genom Småland och in
i södra delen av Västergötland och sydligaste Östergötland. Na
turen har här skapat tämligen dåliga förutsättningar för åkerbruk.
J ordtäcket består till stor del av den blockrika, grovkorniga, sura
morän som bildats av det svenska urberget. Här och var, ofta på
höj derna, förekommer dock finkornigare j ord som är lämplig för
odling. Ofta uppgick åkern här inte till mer än någon eller några
procent av totalarealen.
Trots de små åkerytorna var det inte något slutet, mörkt skogs
landskap som mötte en dåtida resenär. Ängen upptog ofta ytor som
var omkring 8 gånger så stor som åkern medan betesmarken var
20 gånger så stor. Förutom gräs växte på ängarna i skogsbygder
na också en hel del lövträd och buskar som gav landskapet en delvis
p arkliknande karaktär. Till omväxlingen i landskapet bidrog ock
så att stora skogsytor regelbundet svedj ades, det vill säga röjdes
med hjälp av eld för att bilda tillfälliga odlingsytor och därefter
betesmarker. Svedjeröj ninga r, säger Linne på resa genom Småland,

Vy från Kisa i södra
Östergötland. Som
näs tan överallt i be
bodda trakter in tar
gärdsgårdarna en vik
tig pla ts i landskaps
bilden.
Teckningen ur en
sk issbok av Jonas Carl
Linnerhielm är date
rad 14/8 1 795.

30

1700-TALETS JORDBRUKSSAMHÄLLE

Till vänster: Befolk
ningens fördelning i
Sverige år 1 700. Varje
punkt motsvarar 40
personer.
Till höger: Over
och underskottsom
råden för spannmål i
Sverige omkring 1 770.

- Överskott
� Varken över� eller underskott

Bl
'

underskott

- Stort
underskott
r-7 Detaljer
L___J outforskade,
men i huvudsak
stort underskott

© Lennart Andersson Palm
"sågs ömsom om vägen", kringstängda med gärdsgårdar gjorda
av halvbrända trädstammar.
I skogsbygden var spannmålsproduktionen otillräcklig, och säd
fördes därför in från slättbygderna. Särskilt i övergångsbygderna
mellan skog och slätt fanns vidsträckta ängar och betesmarker där
man producerade ett överskott av animaliska livsmedel: kött, ost
och smör.
Längre in i skogs bygderna bidrog dessutom ofta tillverkning och
försäljning av slöjdprodukter till försörjningen. De senare verksam
heterna bedrevs som säsongarbete av lantbefolkningen i stora de
lar av det sydsvenska skogsbygdsområdet. Produkterna såldes med
hjälp av kringresande bondehandelsmän i övriga Sverige och Nor
den. Särskilt stor omfattning hade saluslöjden i ett mer eller mind
re sammanhängande område, som sträckte sig från norra Skåne
genom centrala och västra Småland och i det inre av Halland till
södra Västergötland (Sjuhäradsbygden). Saluslöjden kunde här på
sina ställen tävla med jordbruket om ställningen som huvudnäring
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för lantbefolkningen. Östra och nordöstra Småland hade till sto
ra delar karaktär av övergång mellan slätt- och skogsbygd med den
för sådana områden karakteristiska stora animalieproduktionen.
Oxdrifterna från Småland, inte minst från dess östra del, var ett
viktigt inslag i Stockholms och Bergslagens livsmedelsförsörjning.
Stora byar, som karakteriserat den skånska slättbygden, lyste i
skogstrakterna med sin frånvaro. Gårdarna låg ibland ensamma,
men oftast i små byar i sydlänta höjdlägen. Eftersom varje gård
var försedd med flera byggnader kunde antalet hus i dessa byar
ändå vara ansenligt.
De långa kusterna
Längs Götalands västkust - särskilt Bohuslän och stora delar av
Halland - låg områden som var i stort sett skoglösa, men som sak
nade de verkliga slättbygdernas stora spannmålsodling. Även här
betydde kreatursskötseln mycket för försörjningen. I Bohuslän
fanns redan i början av 1 700-talet en specialiserad fiskarebefolk
ning av betydande storlek, men den rapporterades vid denna tid
vara mycket fattig på grund av dåligt fiske. Förhållandena skulle
bli annorlunda under den drygt halvsekellånga period av stor till
gång på sill som inleddes strax efter 1 750. Betydande fiskelägen
fanns även i Skåne. Längs den svenska kusten i övrigt bedrevs fis-
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Gård i skogsbygden
omkring år 1 800.
Betesdjuren är ute
stängda från inägorna
närmast gården av en
gärdsgård. En gärds
gård löper även när
mast gårdstunet.
Som av en tillfällig
het har konstnären,
Gustaf Silfverstråhle,
ritat åtta kor och en
häst - ett sällan upp
nått ideal för den syd
svenske skogsbygds
bonden.
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Också i kusttrakterna
var kreatursskötseln
viktig. På bilden ses
några k or och en häst
utanför Varberg i
Halland omkring
1 71 0.
Stengärdsgårdar var
redan nu vanliga häg
nader i dessa trakter,
präglade av skogsbrist.
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ke, säljakt och annan fångst som deltidssysselsättning av kustbön
der, eller av enstaka fattiga strandsittare . På grund av den tidens
dåliga landkommunikationer, betydde även kustseglationen mycket
som näringskälla för kustborna.
På Gotland fanns ett på många sätt särpräglat samhälle. Till
skillnad från övriga Syd- och Mellansverige saknade ön både fräl
sej ord och adel. De gotländska bönderna bodde i ensamgårdar el
ler i sådana små gårdssamlingar som uppstått i relativt sen tid ge
nom uppdelning av ensamgårdar.
Västsveriges kreaturstäta slättbygder
I norra Götaland öppnade sig på nytt stora slätter. Som framgår
av kartan på s. 28 ligger ett brett bälte genom delar av Göta- och
Svealand under högsta kustlinjen. Området sträcker sig från nor
ra delen av västkusten in i Vänerbäckenet, smalnar av och utvid
gar sig därefter på nytt för att omfatta östra Svealand och stora
delar av Östergötland och ostkusten. Vid sidan av Skåne är det
framför allt i dessa områden som de mer betydande slättbygderna
finns . I de lägre liggande partierna har havet lagrat leror som vis
serligen ofta var svårbearbetade med dåtidens redskap, men som
kunde ge odlaren god lön för mödan.
Vi ska först se på de västra, därefter de östra delarna av dessa
slättbygder.
Flacka, lerj ordsdominerade låglandsområden finns i Västsverige
runt Vänern, särskilt i Skaraborgs län, söder och sydöst om den
stora sjön. I samma län ligger den mer höglänta Falbygden som
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med sin moränlera i många avseenden påminner om Skånes slätt
bygder.
I början av 1700-talet var spannmålsproduktionen i de västra
slättbygdsområdena ännu förhållandevis begränsad. Avkastning
en på utsädet kunde som regel inte riktigt mäta sig med den som
jordbrukarna fick i de östsvenska eller skånska slättbygderna. Pro
duktionen på de ofta fuktiga, gräsrika västsvenska slätterna var
till stor del inriktad på kreatursskötsel. Stora mängder slaktoxar
såldes från Skaraborgs slättbygder på 1 600-talet och ännu i bör
jan av 1 700-talet.
Förhållandena i Närkes slättbygder tycks i detta avseende ha
liknat dem i Västergötland. Följaktligen var uppodlingsgraden
väsentligt lägre än på de skånska slätterna. I Närkes slättbygder
utgjorde åkern cirka 1 5 procent av den totala landarealen omkring
år 1700, och ett exempel från Skaraborgs slättbygder antyder un
gefär lika mycket. På grund av ökande efterfrågan på spannmål
var nyodlingen på de västsvenska slätterna emellertid mycket
snabb, och boskapsskötseln höll på att trängas tillbaka, eftersom
åkrarnas utvidgning gick ut över ängar och betesmarker. Som van
ligt i slättbygdsområdena var skoglösheten ett problem. Liksom i
de skånska slättbygderna var det i de västsvenska vanligt med sto
ra byar.
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Trakten vid Gudhem i
Falbygden, ett av
Västergötlands slätt
bygdsområden.
Teckning av L. W
Kylberg 1 836.
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Bondgårdar och åker
mark runt gamla Upp
sala högar 1 709. Konst
nären har i första hand
varit intresserad av att
avbilda fornlämningar
na. På köpet har vi fått
en bild av två östsvenska
byar i fågelperspektiv_
Till skillnad från sam
tida lantmäterikartor är
gårdsbyggnaderna nog
grant utritade på kartan.
Vi ser mangårds- och
ekonomibyggnader och
till och med brunnarnas
hävstänger_ Även åkrar
nas tegar är markerade.
Till höger i bilden
ligger Gamla Uppsala
bys gårdar i ett band.
Centralt i bilden ses
prästgården. Längre upp
till vänster den lilla byn
Myrby.

1700-TALETS JORDBRUKSSAMHÄLLE

35

36

17oo�TALETS JORDBRUKSSAMHÄLLE

I stora delar av Västergötland och norra Småland fanns av gam
malt många säterier, fast de sällan kunde konkurrera med de skån
ska i fråga om storlek och utstyrsel. Vid mitten av 1700-talet var
adeln i norra och västra Götaland förhållandevis fattig. Adeln hade
under 1600-talet koncentrerat alltmer av sitt jordinnehav till lä
nen runt Stockholm. Många västsvenska säterier kom under 1700talet att arrenderas ut, eller skötas endast av förvaltare, och det
förekom att säterijorden styckades upp och brukades av bönder.
Dåligt underhållna, mer eller mindre förfallna herrgårdar med från
varande ägare blev med tiden ganska vanliga, i varje fall i Väster
götland.
Östsveriges mosaiklandskap
I östra Mellansverige - dit vi förutom Mälarlänen även räknar
Östergötland - utbredde sig områden med hög uppodlingsgrad.
Regionen kännetecknas av ett småbrutet landskap, där moränhöj
der och bergsklackar sticker upp ur de leror havet en gång lagrat.
Uppland karakteriserades enligt Linne av "vidlyftiga åkerfält, vil
ka liksom med långa vikar voro utsträckta emellan små med sten
och barrträn belagda kullar". Skillnaden mellan mer utpräglade
slättbygder och andra områden var i Östsverige mer glidande än
på andra håll, och snarare en grad- än en artskillnad.
Mest utpräglade var slättbygderna i södra och mellersta Upp
land och i ett stråk tvärsöver Östergötland. Här och i Skåne låg i
början av 1700-talet Sveriges mest betydande överskottsområden
för spannmål. Bönderna på de östsvenska slätterna fick högre av
kastning på utsädet än vad som var vanligt i övriga landet ovan
för Skåne. Linne anmärker, då han 1746 passerar Uppsalatrakten:
Äkerfälten, som bredde sig vida och långt omkring Uppsala,
lyste nu i sin bästa prydnad; de äro allmänt bekanta för det
de rike/igen betala åkermannens möda och sällan slå felt,
vilket torde komma ur dess uråldriga hävd.
Även här finner vi det trädlösa landskap som karakteriserade slätt
bygderna. På färd genom södra Uppland 1742 noterar naturveten
skapsmannen Per Kalm att fälten han reste över "voro så vitt ög
nasiktet kunde sträcka sig skoglösa och endast beväxta med små
enbuskar; här och var några små hasselbuskar". Uppodlingsgra
den i Östsverige kunde ändå inte mäta sig med de skånska slätter
nas. I början av 1700-talet utgjorde åkern omkring en fjärdedel
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av totalarealen i Östergötlands mest utpräglade slättbygder, och
inom Östsverige låg endast södra Uppland på samma höga nivå.
I Östsverige var byarna mindre än på de skånska och västsven
ska slätterna, men de låg å andra sidan tätare.
I närheten av huvudstaden var det gott om säterier. Adeln hade
under 1 600-talet stärkt sin position som jordägare i länen runt
Stockholm, vilket bland annat yttrat sig i en rad säterigrundning
ar. Södermanlands län var i början av 1700-talet Sveriges herrgårds
tätaste område. De sörmländska och uppländska godsen var van
ligtvis inte särskilt stora jämfört med de skånska, men de var
många.
Bergslagen - järn och magra moränjordar
Norr och väster om de östsvenska slätterna vidtog det område
inriktat på j ärnproduktion som kallades Bergslagen. Dess kärna
var norra och västra Västmanland, södra Dalarna och sydöstra
Värmland, men även i näraliggande landskap fanns områden som
på sin tid räknades som bergslag.
Bergslagen bestod huvudsakligen av skogsbygdsområden med
magra moränjordar. Ännu in på 1500-talet var stora delar av dessa
skogsområden nästan utan mänskliga boningar. Men här fanns
järnhaltiga bergarter som, i kombination med det bränsle de sto-

Smed vid stångjärns
hammare. Högbo
bruk i Gästrikland.
Akvarell av A. U.
Schutzercrantz år
1 829.
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Järnvågarna var upp
tagsplatser som allt
exportjärn skulle
passera. På denna
akvarell av Elias
Martin syns järnvågen
i Stockholm under
1 700-talets senare del.

ra skogarna erbjöd, kunde ge upphov till rikedomar. Alltsedan
medeltiden hade man här brutit j ärnmalm som smälts till tackjärn
i masugnar och därefter vidarebearbetats till smidbart järn. För
utom malm och träkol fanns i Bergslagen gott om vattenkraft i de
många åarna och bäckarna i den kuperade terrängen. Vattenhjul
användes nämligen för att driva såväl masugnarnas blåsbälgar som
de stora hamrar som användes vid tackjärnets förädling till smid
bart stångjärn. Ytterligare en naturresurs var i realiteten de långa
och snörika vintrarna och de många vattenvägarna som gav goda
transportmöjligheter.
Under tidernas lopp hade det inom järnhanteringen uppstått en
arbetsfördelning mellan samhällsklasserna. Gruvdriften och fram
ställningen av tackjärn i masugnar sköttes på 1 700-talet till stor
del av bergsmän. Dessa kombinerade oftast järnframställningen
med jordbruk, och hörde socialt hemma hos bönderna. För den
mer kapitalkrävande stångjärnstillverkningen stod nästan alltid
bruksägande ståndspersoner.
Järnexporten och järnproduktionen hade mångdubblats under
1500- och 1600-talen och skulle fortsätta att öka under 1700-
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talets första del. Järnet stod vid 1 700-talets början för omkring 70
procent av Sveriges export. Järnexporten genererade betydande
inkomster, och Bergslagen med vissa angränsande områden var
ännu i början av 1 700-talet ekonomiskt mycket expansivt. Den
växande järnproduktionen medförde ökande efterfrågan på arbets
kraft. Bergslagen var sedan århundraden den region som hade den
snabbaste befolkningstillväxten i Sverige. Trots en omfattande
nyodling kunde det lokala jordbruket inte tillfredsställa den stora
efterfrågan på jordbruksprodukter. Bergslagen var därför Sveriges
största införselområde för livsmedel, såväl spannmål som anima
lier. De senare transporterades till stor del genom oxdrifter.
Områdena i norr - skog och bördiga åda/ar
I norra och västra Svealand vidtog stora, skogsdominerade, gles
befolkade områden som fortsatte in i Norrland. Naturvetare och
etnologer har ibland talat om en limes norrlandicus, en biologisk
och kulturell "Norrlandsgräns" som går ungefär längs linjen
Strömstad-Karlstad-Gävle. Naturgeografiskt bildar denna nord
gränsen för vildväxande ek och ask, och den bildar sydgränsen för
fäbodväsendet på 1 800-talet. Norr om denna gräns fanns mycket
lite frälsejord, och dessa delar av landet var i början av 1 700-talet
glesbefolkade.
Vi bör inte underskatta det norrländska åkerbrukets betydelse.

Mora år 1 794. Mora
kyrka med sitt karak
teristiska torn sticker
upp ur den skogklädda
omgivningen.
Akvarell av A. F.
Skjöldebrand som i
andan av ett gryende
allmogesvärmeri gjor
de en resa till Dalarna
i Gustav IV Adolfs
följe.
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Jordarna i flod- och ådalarna var bördiga och kunde med sädes
slag som tålde det hårda klimatet ge hög avkastning. Det var fram
för allt i älvdalarna ut mot kusten som åkerbruk bedrevs. Dessut
om var trakten kring Storsjön i Jämtland med sin kalkhaltiga mo
ränlera en uråldrig jordbruksbygd. Ändå var åkerns andel av land
arealen endast en bråkdel av den söder om Dalälven. I de mark
områden som hörde till ett tiotal byar i nedre Luledalen - som i
egenskap av kustnära område tillhörde de mer uppodlade delarna
av Norrland - utgjorde åkern omkring år 1700 cirka 0,3 procent
av den totala landytan.
Genomgående led man i Norrland, liksom i de sydsvenska skogs
bygderna, underskott på spannmål. Däremot såldes ofta animalie
produkter och skogsprodukter. De stora skogsmarkerna var inte
grerade i jordbruksproduktionen genom fäbodväsendet, i vilket de
spridda men betydande betesresurserna utnyttjades under sommar
halvåret. Sommarbetena kunde ligga på många mils avstånd från
hembyn. Större delen av hushållens kvinnliga arbetskraft följde
med korna till fäbodarna, och var över sommaren sysselsatt med
att valla djuren och ta till vara mjölken genom smörkärning och
osttillverkning.
Över huvud taget förde de nordliga bönderna ett rörligt liv, där
de extensivt utnyttjade mycket stora markområden. Sysslor som
slåtter, nävertäkt och fiske bedrevs ofta på långt avstånd från hem
byn, och männen kunde vara borta från hemmet i veckor.
I södra Norrland och stora delar av Dalarna idkade bönderna
även mycket saluslöjd, och Dalarna var även centrum för vand
ringsarbete - under delar av året gav sig stora delar av befolkningen
ut på vandring för att söka arbete på annan ort.
I dessa nordliga skogsområden fanns virke i överflöd. Den eko
nomiskt sinnade Linne såg på sin resa genom Dalarna på 1730talet med ogillande att i skogarna "ganska många nedhuggna, av
barkade tallar ... ligga nere och ruttna bort, fast de till ved eller
något annat kunde employeras". Allt man hade tagit vara på var
alltså barken, noga räknat dess inre skikt, som användes till djur
foder och i skogstrakter med spannmålsbrist också som ett tämli
gen regelbundet inslag i brödet.
Längs norrlandskusten, där vattnet gav goda transportmöjlig
heter till virkesbehövande trakter, var skogen redan i början av
1700-talet en viktig inkomstkälla. "Invånarnas mesta pengar göra
de av bräder ... och tjära", skriver Linne på resa genom Västerbott
ens kustland. Flottningen av timmer höll vid denna tid på att öka
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starkt i omfattning, ofta till förfång för äldre verksamheter som
laxfiske.
Trots att både Småland och länen norr om Dalälven (Dalarna
och Norrlandslänen) kan betecknas som skogsbygd, skiljde det
mycket i folktäthet. Norrland norr om nuvarande Gävleborgs län
hade vid 1 700-talets mitt mindre än en tiondel av folktätheten i
Smålandslänen (se karta s. 30). Den låga folktätheten i norr illu
strerar de dåliga betingelserna för jordbruk i dessa delar av lan
det, men förklarar också den stora betydelse som jakt och fångst
hade för försörjningen. Detta näringsfång förutsätter nästan all
tid en mycket gles befolkning, eftersom uttaget av vilt knappast
kan ökas med tilltagande folkmängd.
Linne skriver om jakten och fångsten på färd genom $ärna sock
en i norra Dalarna. Invånarnas "kött och mat tages mest av sko
gen, av fisk, fågel, renar och älgar och flera vilda skogsdjur". Ännu
fanns alltså, enligt Linne, vildren i dessa trakter. Hur viktig jakten
var här, visas av att det till och med fanns regler för hur prästen
skulle få del av fångsten. Han hade "av vart stort djur en bog,
skottbog kallad, samt 1 0:de penningen av vart skinn" .
Jakten och fångsten betydde mycket även för samerna, den

Skatteuppbörd hos
samerna. 1 700-talets
första hälft. Sedan
slutet av 1 600-talet
svarade de så kallade
lappbyarna för att
skatten betalades till
kronan (se s. 239-240).
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nordliga folkgrupp som befolkade Norrlands inland. Under före
gående århundraden hade samesamhället undergått en omvand
ling där jakt och fångst, särskilt av vildren, så småningom ersattes
av storskalig renskötsel. De små tamrensflockar som samerna haft
sedan århundraden utvidgades, medan vildrenen blev alltmer säll
synt.
Enligt Linnes beskrivning av de för honom exotiska samerna
levde de under delar av året på fisk, under resten av året till stor
del på renkött. Det stora animaliska inslaget i kosten frapperade
Linne, som snabbt räknade ut att en same konsumerade ungefär
tio gånger så mycket kött som en vanlig svensk bonde. För Linne
var detta ett tecken på överflöd. "Aldrig såg jag något folk hava
så goda dagar som lapparna", skrev han på besök i norska fjällen,
men hade å andra sidan en dryg månad tidigare beklagat de svenska
skogssamerna för deras periodvis ensidiga fiskdiet.

VEM ÄGDE JORDEN?
Bönder kunde äga jord, men långt ifrån alla bönder gjorde det.
Bland ståndspersonerna var det i början av 1700-talet framför allt
adeln som ägde jord, men inte heller alla adelsmän var jordägare.
Bönder och adel ägde jord under olika betingelser, bland annat ifrå
ga om beskattning. Den svenska odlade jorden var indelad i skat
terättsliga kategorier, jordnaturer. Antalet jordnaturer var på 1700och 1 800-talen tre, nämligen skattejord, kronojord och frälsejord.
I landet som helhet omfattade de vardera ungefär en tredjedel av
jorden.
Skattejorden ägdes och brukades ännu vid 1 700-talets ingång
huvudsakligen av bönder. De betalade skatt till kronan för sina
gårdar, och kallades därför skattebönder.
Kronojorden ägdes av kronan, men brukades till större delen av
bönder, kronobönder. De betalade avrad (en dåtida motsvarighet
till arrende) till kronan. Dessutom var delar av kronojorden upp
låten som boställen åt präster, officerare och civila ämbetsmän.
Frälsejorden, slutligen, ägdes i början av 1 700-talet av adelsmän.
Adelsståndet hade vid 1700-talets början ensamrätt till denna jord
natur, som helt eller delvis var befriad från skatt till kronan (se även
s. 76-79, 95-98). Liksom kronojorden brukades frälsejorden till
större delen av avradsbetalande bönder, kallade frälsebönder. Deras
avrad gick till den jordägande adelsmannen.
Kronans skatt och avrad från skatte- och kronojorden brukar
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sammanfattas med beteckningen grundskatt. Beteckningen kan
förefalla förvillande, eftersom vi hittills har skilt mellan skatt och
avrad. I dåtida språkbruk skilj de man inte alltid mellan dessa två
begrepp, utan inkluderade i många sammanhang avraden i begrep
pet " skatt" . Ett annat begrepp som innefattade såväl skatt till kro
nan som avrad till krona och frälse var " ränta " eller " j ordränta " .
De delar av grundskatten som kallades j ordeboks- och mantals
ränta var antecknade i kronans j ordeböcker. Avgifterna i fråga var
formellt lagda på hemmanen (jordebokshemmanen ) , det vill säga
de fastigheter som var bokförda i j ordeböckerna. Vi ska återkom
ma till dessa begrepp. Här räcker det att påpeka att ett j ordeboks
hemman på 1 700-talet inte sällan utgj ordes av vad som i realite
ten var flera bondgårdar.
Fördelningen av jordnaturerna
Bakom den j ämna fördel ningen av jordnaturerna på riksplanet vid
1 700-talets börj an dolde sig stora regionala skillnader.
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Fördelningen av j ord
naturerna år 1 700.
Skattejorden domine
rade i Dalarna och
Norrland. Kronojor
den var relativt om fat
tande i s y döstra Sve
rige, frälsejorden i
Skåne, Halland och
östra Svealand.
J ordnatur
i p rocent

80-90
70-80
60-70
50-60
40-50
30-40
20-30
1 0-20
0-1 0
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Skattejorden dominerade starkt i Norrlandslänen och Dalarna,
och omfattade där i de flesta län över 85 procent av den odlade
jorden. Följaktligen var skattejordens andel lägre än riksmedelta
let i övriga delar av landet: i Svealand utom Dalarna drygt 30 pro
cent, och i Götaland något över 20 procent. Särskilt lite skattejord
fanns längst i söder, där den i Malmöhus län utgjorde mindre än 5
procent av jorden.
Kronojorden var i början av 1700-talet den största jordnaturen
i Götaland, med över 40 procent av jorden. Den hade en särskilt
stark ställning i öster och sydöst - Östergötlands, Kalmar och Ble
kinge län - med 50-70 procent av jorden. Den var omfattande även
i Skåne. Kronojorden var däremot obetydlig i Norrland och Da
larna.
Frälsejorden var på det hela taget lika stark i Götaland som i
Svealand, men med betydande variationer mellan länen. Den hade
sin största utbredning i Öst- och Sydsverige. I Stockholms, Söder
manlands, Malmöhus och Hallands län utgjorde frälsejorden över
eller omkring hälften av jorden, och i Uppsala och Kristianstads
län över 40 procent. Gotland, Dalarna och Norrland saknade helt
eller nästan helt frälsejord, och det fanns ganska lite av denna jord
natur i Blekinge och Bohuslän.
Denna fördelning av jordnaturerna innebar att de jordägande
bönderna vid 1700-talets början utgjorde en mycket liten del av
bondebefolkningen i Skåne, och var en minoritet även i övriga
Götaland och södra Svealand. Bondemajoriteten i dessa delar av
landet var landbor på krono- och frälsejord. Från Dalarna och
norröver utgjorde de jordägande bönderna däremot en klar ma
joritet.
Den största koncentrationen av adliga godsbildningar fanns där
frälsejorden hade störst andel, det vill säga i Skåne och Halland
samt i östra Mellansverige. I stora delar av övriga Götaland var
en relativt stor del av bönderna landbor utanför stora godsbild
ningar, på kronojord eller på ströfrälse.
Kyrkojorden
Kyrkan disponerade sedan gammalt jord som använts som bostäl
len åt prästerskapet, samt dessutom vissa hemman anslagna åt präs
ternas avlöning (i de gamla svenska landskapen kallade stommar,
eller stomhemman). Formellt var kyrkohemmanen sedan reforma
tionen kronojord, och de var införda under denna jordnatur i 1700och 1 800-talens jordeböcker. Kronans förfoganderätt över den jord
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som disponerades av kyrkan var dock i praktiken begränsad_ Sta
ten hade nämligen ställt sig som garant för att jorden enbart skul
le användas till kyrkliga ändamål. Till skillnad från annan krono
jord kunde den jord som disponerades av kyrkan därför aldrig
säljas.
Långt efter reformationen uppfattades jorden ofta, både i lag
formuleringar och på det lokala planet, som "kyrkans", fast den
var bokförd som kronojord. Till de gamla prästhemmanen som
oftast här5tammande från katolsk tid hade omkring år 1700 lagts
hemman som kronan ställde till förfogande som komministerbo
ställen. Den vacklande synen på äganderätten till kyrkohemma
nen har fortsatt fram till vår tid, och nu, år 2000, går denna jord
åter formellt över i kyrkans ägo.

INDELNINGSVERKET
Genom reduktionen blev det möjligt att fullfölja det system för
avlöning av ämbetsmän och militär personal som påbörjades re-
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En mängd lantmäteri
kartor gjordes från
1 620-talet fram till
1700-talets början
med den huvudsakliga
avsikten att reglera
beskattningen och
klargöra ägogränser.
Här ses ägorna till
prästgården i Ovansjö
i Gästrikland. Kartan
är gjord år 1701.
Längst ner syns
"Stora Landzwägen
ifrån Falun till Gefle"
och där ovan en häst
hage. Centralt i bilden
ligger prästgården.
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dan på 1 600-talet och som går under namnet indelningsverket.
Ramarna för såväl den svenska krigsmakten som den civila admi
nistrationen lades fast, så som de skulle bestå i närmare 200 år,
fram till 1 800-talets senare del.
Bakgrunden till indelningsverket var att skatterna till stor del·
erlades i naturapersedlar. Detta var en uppbördsform som inte sak
nade fördelar. Bland annat blev statens skatteinkomster relativt
okänsliga för inflation. Men naturauppbörden var otymplig och
gjorde det svårt att flytta skattemedlen över stora avstånd. Ett sätt
att minska transport- och lagringskostnaderna var att tillämpa så
kallad indelning, som innebar att varje ämbetsman eller officer
anvisades räntorna från ett antal hemman som lön. Befattningsin
nehavaren, den så kallade indelningshavaren, skulle själv uppbä
ra räntorna från bönderna på hemmanen ifråga, men han var i lag
förbjuden att på egen hand öka uttaget över vad som stod i jorde
boken.
Indelningshavaren försågs även med ett boställe med tillhöran
de jord, som han kunde bruka i egen regi eller arrendera ut. Indel
ningen följde befattningen, inte personen. Om en kapten avance
rade till major, medförde detta ett nytt, större boställe och räntor
na från andra och fler bondehemman.
Det militära indelningsverket omfattade, förutom avlöningen av
det militära befälet, även rusthållet och "det ständiga knektehål
let", det vill säga anskaffningen och underhållet av soldater och
båtsmän.
Rusthållet innebar att vissa stora skatte- eller kronohemman
hade befriats från grundskatterna i utbyte mot att de anskaffade
och underhöll en ryttare med häst och övrig krigsutrustning. Hem
manet kallades då ett rusthåll och innehavaren (eller innehavar
na) kunde titulera sig rusthållare. Inte sällan var det svårt att fin
na hemman som var tillräckligt stora för att kunna åtaga sig rust
ningen. Därför förekom det ofta att ett rusthåll tillerkändes rän
tan även från näraliggande hemman, så kallade augmentshemman,
vars bönder således blev ränteskyldiga till rusthållet. Till skillnad
från indelningshavarna var rusthållarna ofta bönder. Särskilt gäll
de detta Skåne och större delen av övriga Götaland. I östra Mel
lansverige dominerade dock ståndspersoner som rusthållare.
I fredstider, då omsättningen på ryttare och stridshästar var låg,
tycks skattebefrielsen mer än väl ha täckt kostnaderna för rusthålla
rens åtaganden. Innehavet av rusthållet var då en lönsam affär. Men
i krigstider, då ryttare och deras utrustningar gång efter annan gick
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förlorade, riskerade rusthållaren att lönsamheten vändes i förlust .
Rusthållaren var alltså gynnad skattemässigt, men han löpte en
ekonomisk risk.
Det ständiga knektehållet ingick från börj an inte under beteck
ningen indelningsverk. Det kom ändå så småningom att uppfat
tas som en del av indelningsverket, och detta till den grad att de
indelta soldaterna " av eftervärlden kommit att es som indelnings
verkets främsta kännetecken.
Upphovet till det ständiga knektehållet var annorlunda än det
ursprungliga indelningsverket. Här var det inte fråga om att reg
lera användningen av grundskatter, utan en ersättning för de ut
skrivningar av soldater som dittills skett, framför allt under krigs
cider. Bönderna befriades nu i princip från sådana utskrivningar,
och knektehållet förvandlades i praktiken till en skatt på j orden .
Utskrivningarna hade ofta drabbat de delar av landet hårdast som
hade relativt låg grundskatt, det vill säga framför allt Norrlands
länen . Även det ständiga knektehållet drabbade oftast hårdare i
amma områden. Trots det ständiga knektehållet riskerade lösdri
rnre och andra som undanhöll sig skattskrivning att bli tvångs ut
skrivna till de garnisoner som fanns i vissa städer.
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Korprals bostället
Haknäs tillhörande
Sigtuna kompani i
Uppland. Den agrara
prägeln är tydlig med
årdret i förgrunden,
lien på stugknuten och
spadarna mot hus
väggen.
Teckningen är gjord
1 833 av A. C. Wetter
ling, militär och
konstnär - en för då
tiden inte alltför ovan
lig kombination.
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Indelningsverket och det feodala aroet
Orden "feodal" och " feodalism" är mångtydiga och har använts
på delvis olika sätt av företrädare för olika historiska skolor.
En definition, eller en grupp av definitioner, tar sikte på politis
ka förhållanden i samhället. Man utgår då från samhällsinstitu
tioner som fanns i medeltidens kontinentala Västeuropa. Under
perioder med förhållandevis stark centralmakt hade stormän gi
vits län, varifrån de kunde hämta inkomster när de fullgjorde mi
litära eller civila tjänster för kronan. Under tider av politiskt sön
derfall kom länen att bli ärftliga, och bindningen till kronan mer
eller mindre fiktiv. På det lokala planet uppstod system av över
och underordnade stormän. Det är denna typ av politisk splittring
- uppdelning i en rad små enheter av statsliknande karaktär - som
har kommit att känneteckna den bild av feodalism som blivit den
gängse.
I Sverige fanns knappast någon fullt utvecklad feodalism i den
na bemärkelse. Indelningsverket är dock ett exempel på att vissa
av feodalismens former och beståndsdelar existerade även i Sverige.
Kronan anslog boställen och räntan från vissa hemman till olika
befattningshavare (indelningshavare) att försörja sig på. Fast stats
makten på ett övergripande plan behöll rätten till räntorna, upp
bars de i praktiken av enskilda indelningshavare som därmed kom
att likna länsinnehavare.
Även sättet att organisera rytteriet har feodala drag. På medel
tiden hade rika män givits skattebefrielse för att de skulle hålla
stridshästar och ryttare. På liknande sätt blev nu välbärgade svens
ka bönder i egenskap av rusthållare skattebefriade av samma or
sak - de fick också rätten att ta upp räntan från vissa grannar.
Från kronans sida var man medveten om risken för ekonomiskt
sj älvsvåld hos indelningshavarna gentemot bönderna, och vidtog
lagstiftningsvägen åtgärder mot detta. Den svenska kronan förfo
gade vid 1 700-talets början över en stark administration, och dess
övergripande kontroll över skatteuppbörden var långt starkare än
de medeltida, tidigfeodala monarkernas. Indelningshavarnas "län "
var dessutom alldeles för små för att kunna leda till någon som
helst politisk splittring.
Feodala ekonomiska former
Ett annat sätt att beskriva feodalismen utgår från produktionen
och produktionsresultatets fördelning i samhället. En springande
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punkt är att bonden förfogar över produktionsmedlen och därmed
till en början även över hela produktionsresultatet. Det finns dock
ett tvång på bonden att lämna ifrån sig ett överskott i form av jord
ränta, ofta kallad bara "ränta". Som regel upprätthöll feodalher
ren ett principiellt krav att räntan skulle utgöra allt som bonden
inte oundgängligen behövde för att kunna fortleva med sin familj.
Bondebefolkningar som har varit tvungna att lämna ifrån sig sitt
överskott till en överklass har funnits på många håll i världen. Vad
som skiljde de europeiska bönderna från många andra bondebe
folkningar var den relativt stora självständigheten för de individu
ella bondehushållen. Trots att bönderna samarbetade i byalag var
det de enskilda bönderna som individuellt förfogade över produk
tionsmedlen, liksom de enskilda bondgårdarna i huvudsak var in
dividuellt skattlagda.
I ekonomiskt avseende kan Sverige beskrivas som feodalt vid
1700-talets början. Bönderna var tvungna att lämna ifrån sig rän
ta till jordherrar. Ett exempel på de former detta kunde ta var när
självförsörjande frälsebönder med sina egna redskap gjorde dags
verken på herrgårdens jord. Även skatte- och kronoböndernas
avgifter till kronan betalades i form av jordränta (fast huvudsak
ligen in natura eller i pengar), och kronan blev på så sätt ett slags
överordnad feodalherre.
Eftersom ordet feodalism brukar förknippas med olika former
av förtryck måste det understrykas att de svenska bönderna hade
en starkare ekonomisk och politisk ställning än de allra flesta bön
der ute i Europa. Inga räntetagare i Sverige, varken indelningsha
vare eller frälsejordsägare, hade till exempel domsrätt över bön
derna. Den personliga ofrihet (livegenskap) som brukar förknip
pas med feodalism - och som var avskaffad i de flesta delar av
Europa vid 1 700-talets början - har aldrig existerat i Sverige.
Fixeringen av grnndskatterna på skatte- och kronojorden
Även om indelningsverket, som det utformades omkring år 1700,
hade feodala drag, så kom det inte desto mindre att bli ett viktigt
instrument för samhällets avfeodalisering. Långsiktigt stärktes
nämligen böndernas position till följd av indelningsverket. Den
svenska statsmakten hade för framtiden gjort sig direkt beroende
av att varje hemmans produktionskapacitet långsiktigt bibehölls.
_-\v bland annat militära skäl måste kronan därför undvika en ut
armning av bönderna. Till detta kom att hela indelningsverkets
�-srem av skatteuttag och hur skatterna sedan användes, hängde
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ihop som ett intrikat komplex, där en del inte kunde ändras utan
att helheten förrycktes.
Allt detta samverkade till en fixering av grundskatten på skat
te- och kronoj ord i början av 1 700-talet. För att försäkra sig om
hemmanens långsiktiga förmåga att bära upp skatterna tillät kro
nan att vissa hemman förmedlades, det vill säga fick sitt mantals
värde och därmed sin grundskatt sänkt. Oftast förmedlades kro
nohemman.
För att höj a de skattebetalande böndernas villighet att accepte
ra j ordräntans nivå, försäkrade man från kronans sida att några
höjningar av räntan inte skulle komma att ske, även om ett hem
mans produktion och därmed skattekraft ökades. Grundskatten
hade ökat kraftigt under 1 600-talet, men efter reduktionen ökade
j ordräntebördan knappast ytterligare.
Fixeringen av frälsejorden
Under 1 500- och 1600-talen hade i princip all jord som ägdes av
adel behandlats som frälse. En väsentlig förändring, som skedde
efter reduktionen på 1680-talet, var att frälsefriheten begränsades
till vissa fastigheter så att frälsej ordens omfattning därefter förblev
oförändrad. De skatte- och kronohemman som adelsmän hädan
efter köpte blev alltså inte frälsejord, utan behöll eller fick skat
tenatur. Likaså behöll frälsej orden från och med nu sin natur, även
om den köptes av icke-adliga personer. År 1 723 naggades nämli
gen adelns ensamrätt till frälsej orden i kanten, då också ofrälse
ståndspersoner fick lov att förvärva j ord av denna natur. Detta
avsteg från adelns ensamrätt till den skattebefriade frälsejorden
skulle följ as av flera under 1 700-talet och i börj an av 1 800-talet.

