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Anteckningar af 

J. 0. Th. von Engeström. 

För styrelse och folk förelåg vid frihetstidens början en svår 
uppgift. Manspillan utan gränser under decennier af krig och för
härjande sjukdomar hade ödelagt näringslifvet. Adeln var utarmad 
och allmogen hjälplös. Statsfinanserna befunno sig i sämre skick 
än någonsin både förut och efterflt. Förtroendet var å alla sidor 
undergräfdt. Bristande köpeförmåga hos höga och låga stäckte handel 
och rörelse. 

Viljekraft och insikter påkallades under dessa omständigheter hos 
de ledande i landet för återupprättelse af näringsverksamheten i dess . 
skilda grenar. Å folket, höga likasom låga, ankom det efter suverä
nitetens afskaffande att uppbygga det nya samhället, hvilket emellertid 
ej syntes kunna ske utan traditionel samverkan af de enskilda stånden, 
af hvilka ett hvart hade sin uppgift att fylla. Den bes11tna adeln och 
allmogen hade därvid att föregå de andra genom att bringa tillgång 
å lifsmedel, som kräfde arbete å jorden. I tid måste man ock foga 
anstalt för social lyftning utanför det egentliga jordbruket. Man hade 
behof af mer än lifsmedcl. Att de högre stånden härvid kommo att 
gynnas, var naturligt och må ej beklagas. Törhända öfverskred man 
i vissa afseenden behofven; men det står alltid kvar, att utan för
måner för de högre siånden ledande och bildande förmåga blifvit i 
långt mindre grad att tillgå än för samhällsutvecklingen var nödigt. 

I hvarje fall triider tydligt fram, att man med mer framgång, än 
det till en början var att vänta, grep sig verket an, likasom att rätt 
snart ordnade förhållanden erhöllos, trots det särskiljande inflytandet 
af s lånd rättigheter, som isynnerhet å landsbygden med dess skatte
friheter för den adliga jordbesittningen samt tyngande skatter och 
tjänstbarheter i afseende å bondejorden gaf sig tillkänna å ett ödes
digert sätt , allt under det att slädernas borgare, om än delade i 
skrån, gent emot medstånden kände sig förenade af gemensamma in
tressen. 



Adel och prästerskap, som företrädde den bestående rikedomen 
och den högre bildningen, stödde båda sin makt å jordbesittning, som 
från den ena tiden till den andra bibehöll sig någorlunda lika hos 
båda stånden, dock med den skillnad, att inom adeln fördelningen in
om släkterna företedde återkommande skiftningar, under det att inom 
prästerskapet ändringarna hänförde sig till ombyte af tjänsteinnehaf
vare. I det senare ståndet mötte ej heller samma äfventyr af förlust 
i följd af individuellt obestånd och åsamkade gravationer som inom 
adeln. Sambandet emellan jordbesittning och politisk makt, hvaraf man 
hade århundradens erfarenhet, gaf naturligtvis uppkomst till en ständig 
sträfvan hos stånden att trygga sig mot afbräck vid denna jordbesitt· 
ning från utomstående vare sig i andra stånd eller från kronan, hvars 
maktområde i väsentlig mån bestämdes af den skattskyldiga allmogens 
och eget jordinnehaf. 

För prästerskapet, som genom Gustaf Vasas tiondereduktion 
förlorat en hufvudsaklig del af sin inkomst, gällde det att värna hvad 
stod åter af tiondena och boställena, hvilket ock tidigt ernåddes. Be
träffande de senare likasom kyrkans öfriga jord gåfvo nämligen 16 7 5 
års privilegier § 5, den snart därpå utfärdade kyrkolagen samt förtyd
ligande, senare förordningar ståndet försäkran . om skydd emot hvarje 
rubbning af det bestående, en försäkran, som allt framgent tillmätts den 
kraft, att minskning af den ecklesiastika jordbesittningen ytterligt sällan 
ifrågakommit, tills omsider i våra dagar• de .gamla formerna för be
sittningen fått lämna rum för en förändrad disposition af ·boställena. 
Det är lätt att förstå, hvilken betydelse tlen tryggade jordbesittningen 
hade för prästerskapet, så länge det i egenskap af riksstånd hade 
sig anvisadt att å riksdagen vid sidan af de öfriga stånden uppehålla 
lag och rätt, ofta gent emot den konungsliga makten. 

Inom apeln kände man i än liögre grad, att dess bestånd och 
·hela maktställning hade sitt underlag uti jordbesittningen och · sin 
mätare i dess omfattning. Ståndets hela uppträdande gent emot med
stånden och konungamakten bestämdes också däraf. Hvad släktjor
den var för den enskilda släkten, det var frälsejorden för hela ståndet. 
Med samma intresse, som . man inom släkten vakade öfver, att jord, 
som en gång kommit i dess ägo, ej skulle frångå densamma, 
uppträdde ståndet i dess helhet em9t befarad minskning af frälse
jorden såsom en tillhörighet för ståndet, något, som gång efter annan 
än skedde, än hotade och efter vanligheten hade samband med makt
begär å konungens sida. Omtanke om den politiska friheten, sådan 
den fattades inom samhällets högre lager, anslöt sig d,lrvid till det 
egna ståndsintresset. 

Mycket hade adeln geno.m Carl XI:s reduktion förlorat; men en 
betydlig del af det förlorade återförde indelningsverket i form af 
·officersboställen och berustade säterier till adeln. I dess besittning 
kommo äfvenledes ett flertal förlänade eller å arrende upplåtna redu
cerade adelsgärdar. Det ena i förening med det andra uppehöll 



adeln å landsbygden och förklarar till ej ringa grad dess kraftulveck
ling å skilda områden. 

Genom 17 23 års privilegier §§ 24, 25 och 26 gafs försi1kran, 
att kronan ej skulle till adelsståndets försvagande köpa eller tillpanta 
sig » fritt och fräl st gods», med tillägg a lt, om friilsejord komme i 
kronans hand, det förutsattes hafva tillfällig varaktighet och fånget 
omsider gi'.'t »till bakars ». Ilade ft•[ilseman genom högmålsbrott eller 
annorledes gjort s ig förvunnen till förlust af sitt gods, borde godset 
gifvas någon af den brottsliges släkt. Säterier, ladugårdar samt rå
och rörshemman, som i följd af paotsättniog kommit lill ofrälseman, 
vore und erkastade lösningsrätt och bibehöllo, intill dess denna togs i 
anspråk, egenskapen af panlgods, § 27. 

Den adliga exklusiviteten lill frälsej ord bragte under Kungl. Maj:ts 
pröfning fl era uppkomna frågor, hvarpå svaren i.i.ro upplysande för 
tidsförhl\.l landena. Den 4 fcbrnari 1755 tillades säterfagare lösningsrätl 
till säteriet förut nntlerlagda hemman, som afhUndts detsamma till gäl
dande af friherre von Pulbus' utflytlningsafgift. Ålervioningsrält gafs 
friilseman den 24 april 1781, belriiffancle hemman, som år J 682 från
gått lians s äteri för kronoskuld och indragits lill kronan. dock med 
förbehåll om ersättning till åboen för förbättringar utöfver dem, hvar
till han hade laga skyldighet. K. br. den 17 augus ti 1782 gaf- lös
ningsr~ilt till ett säteri und er förfluten lid lillhörande hemma n, hvilket 
såsom danaarf öfvergåll till kronan. Den en gå ng lämnade frlilsefri
helen till jord ansf1gs vara gifven för besWndigl, då, såsom man läser 
i k. hr. den 30 maj 1773 om s tadfiistelse af' ett säteri och frälse
frihetsbref' af 'å r 16 7 9, äganderätt rj k:rn genom s tillatigande förver
kas eller en förmä n · förloras för det att densamma ej blivit ny ltjad. 
Också sades det ultrycklig t i del k. br. af den 19 mars 1787, hva ri
genom general Siegrolh fö 1· egen och hus truns lifslitl fick siilerifrihet 
till elt ru thåll, alt här förelage ett undantag, som ej borde erhålla 
efterföljd för a ndra. I -enlighet med den flskädning om friil sejordens 
okränkbarhet, som sålunda:. uppe hölls, anslöt man lill förvärf för 
kronans r lik1ning af något adelsgods utfäs telse ,1 kronans sida af veder
lag till adeln i annan jord eller ränta. Så möta i k. br. den 6 no
vembet· 1772 om öfverlålelse af det ga mla adelsgodset Tullgarn till 
kronan orden: » Wi till Ridd erskapet och adeln vele afstå så mycket 
uti kungsgård och kronohemmans rtinlor, som chircmol svarar». En 
illustration till den rådande uppfattningen om kronan och adeln såsom 
två motsalta poler på jorclbesitlningens område utgör ock bondestån
dels, såsom det eljest skull e synas, egendomliga begäran å r 1789 om 
inhibition af skatte- och fräl s~ränlefordringens betalning i afbiclan å 
utredning om kronans genfordringar hos adeln, hvarpå Ki1ngl. Maj:ts 
svar i k. bt·. den 31 mars 1789 e mellertid hlef, alt ell sådant l1and
lande s trede mot »fides publica» m. a. o. den enskild e f'rälsemanne n 
skulle l'ttnj uta den rätt, som honom lillkomme oberoende af tällningen 
till ståndet. 



Person, som medelst goda och nyttiga tjänster till det allmänna 
gjort sig därtill värdig, kunde af Kungl. Maj:t fä tillåtelse att förvärfva 
frälsejord. Ej sällan afslogs det. Så fick kronofogden C., som ansökt 
vare sig adelskap eller besittningsrätt för sig och arfvingar till frälse
jord, enligt k. br. den 21 mars 1781 nöja sig med besittningsrätt för 
sin lifstid. Däremot var man mer eftergifvande i fråga om tillstånd 
för ofrälse person att äga bruksegendom, säkerligen af det skäl, att 
för bruksdriften erforderligt kapital ställde sig mindre lätt att prestera 
inom adelskrelsarna med öfvervägande jordbruksförmögenhet, som af 
gammalt varit föga rentabel, än för borgare, af hvilka åtskilliga tidigt 
hade riktat sjg å handel och industri. Dylikt tillstånd gafs den 1 
augusti 1749 och 11 dec~mber 178 7. 

Fördelen för frälseståndet af den exklusiva rätten till frälsejord 
motvägdes emellertid af olägenheten för den enskilde frälsemannen 
utaf frälsejordafnämarnes fåtal, då fråga var om försäljning. Från 
synpunkten häraf har man att bedöma den rätt vanliga upplåtelsen 
af frälsehemman till bönd.er mot fö rbehåll åf evärdlig frälseränta, 
hvarå tillkomsten af de bibehållna s. k. f'rälseskattehemmanen är be
roende, likasom ock af de i södra Sverige fordom öfliga förpantnin
garna af jord, hvilka enligt privilegierna bibehöllo egenskapen af för
pantning, så länge de innehades af ofrälseman, och ej fingo, såsom 
var stadgadt om pantsatt jord i allmänhet med införsel, af pantinne
hafvaren uppbjudas och lagfaras,· då återlösen ej skedde å utsatt tid. 

Å säteriet J)led underlydande rå- och rörshemman, som allt var 
i sambruk förenadt, utgjorde landbohemmanens åboer efter ortens 
sedvana sina tjänstbarheter i dagsverken, och de hade äfven där att be
tala i penningar eller varor sin afrad, så vida ej annorledes förord
nades, hvilkel senare var snarare regel än undantag. Varornas värde 
berodde nämligen i väsentlig mån af platsen, där de aflätos. Häri
genom kom forslingsskyldighet, längre eller kortare efter ortens för
hållanden, att ingå i landbons skyldigheter, ocll huru besvärligt än 
detta var för brukaren, stod, det ej att undvika, då varan mången
städes hade ringa viirdc,' förrän den kom till afsättningsplatsen. 

Bruttoafkastningens storlek betydl.le å säteriet gemenligen mindre 
än det, som där åtgjorts för driftkostnadernas nedbringande. Särdeles 
angeläget var det att hafva sörjt för tillgång å den nödiga arbets
kraften, i första rummet under skördetiden, då många armar togos i 
anspråk för ängshöets och sädens inbergancle. Äfven för en mycken
het andra arbeten ansågs gårdens folk vara otillräckligt. Betingade 
dagsverken till stort antal med eller utan dragare syntes under dessa 
omständigheter ej kunna undvaras. Gagnet var så mycket större, 
som de dagsverksskyldiga presterade både dragare och vid sitt ar
bete erforderliga åkerredskap, hvarigenom för jordherren bereddes en 
afsevärd .minskning jämväl af inventariekapitalet. Landbohemmanen ä 
ej alltför lfmgt afstånd, eller efter allmänna meningen inom två mil 
från hufvudgården, borde sålunda finnas och kommo, där de voro att 



tillgå, att_ med hufvudgården bilda en ekonomisk enhet. För det dag
liga arbetet hade man i växande antal, utom drängar och pigor, tor
pare å lägenheter i gårdens omedelbara närhet, ibland också inne
hafvare af hemman i hälftenbruk. Mångenstädes tillkommo dags
verken af backstugusittare med bostad i egna hus å ägorna. 

I hvilken omfattning landbohemrnan syntes behöfliga, kan be
dömas däraf, att, då Tynnelsö gods år 1724 afläts till betalning af 
en kronas skuld, medföljde 27 1/ 3 mantal kronojord, hvilkas åboer förut 
varit d~ir clagsverksskyldiga (k. br. den 26 oktober 1724). Till öfverste
bosfället Lilla Bjurum i Västergötland voro enligt k. br. den 26 
juni 1792 anslagna 21 hela hemman, hvilkas 36 »stycken bönder», 
såsom det heter, med dagsverken och körslor utgjorde hemmanens 
jordeboks- och mantalsränta. Efter hvad k. br. den 22 juni 1798 
upplyser , tillhörde det arbetsbönderna å Lilla Bjurum enligt dem emellan 
träffad ·fördelning att försvarligen häfda och bruka boställets åker med 
inbegrepp af såväl jordens körande, plöjande och tillreclande samt 
gödselns utkörande och kringspridande som ock af sädens utsående 
och nedmyllande, grödans skördande och inbärgancle afvensom annat, 
som till ett ordentligt åkerbruk hörde. Ängen skulle bönderna om 
våren rödja, afslå gräset samt förrätta allt erforderligt arbete, med 
räfsning och inbärgande, och det ålåg dem slutligen att dika och hägna, 
på satt boställshafvaren funne nödigt. Den nyodlade åkern undantogs 
likväl, och angafs, att dikningsskyldigheten ej sträckte sig till ändradt 
läge a·r de gamla dikena, men väl till upptagande af nya diken, som 
påkallades. 

För ägare af säteri stod icke, såsom för kronan beträffande kungs
gärdar, och en del större boställen, till buds att medelst omvandling af 
orngifvande krono- och kronoskattehemmans räntor utfylla behofvet af 
dagsverken och körslor, om än spekulationen i riklning af krono
räntots upplåtande var verksam och ibland kröntes med framgång. 
Det gällde fördenskull vid förvärf af en herrgård all hafva synnerlig 
omsikt, att lill densamma funnos anslutna hemman och torp af erf'ol'
derligt antal och storlek. I sådant afseende rådde ingen menings
skiljaktighet. Kronan själf tvangs till och med af brist på arbets
hemman någon gång att sälja en kungsgärd. Detta fall förelåg vid 
försäljning af J ulita gård i Södermanland. Såsom man läser i Rikets 
Ständers skrifvelse den 1 oktober 1734 berodde nämligen ständernas 
tillstånd till försäljningen på att dels den person, som anmält sig så
som köpare, vore ägare till de omgifvande frälsehemmanen, dels krono
heminan icke på något mils afständ frän gården voro att tillgå, som 
tillsammans befarades medföra, att egendomen "i mangel af nödiga 
arbetare» skulle helt och hållet förfaras eller till inkomst förminskas 
(k. br; · elen 8 oktober 1 734). Motiverna till k. br. elen 3 januari 
17 84 om tillstånd för ofrälseman till f'örvärf af säteri äro ock här
utinnan upplysande . Vid det förhållande, säges det i anförda k. br., 
att säteriet omgäfves af kronohemman och enskild man tillhöriga 



skattehemman, medgafs tillståndet och tilli.i.gges, alt frälseståndct ej 
skadades gcnöm till tånds meddelande, enär en frälseman ej kunde 
vara beHHen med slit eriet, om han ej ägde förmögenhet och tillfälle 
att förvärfva skattehemmanen, hvilka emel lertid utan den nuvarande 
ägarens samtycke icke kunde honom frånlösas. 

En gifven följd af sambandet mellan hufvudgård och underlagda 
hemman var, att vid försäljn ing och arfsdelning det gamla godskom
plexel om möjligt bevarades oförminskadt. Skildes ett hemman från 
sin herrgftrd, blef det ett strö- eller utsodrnehemman, som föga gag
nade tigaren. JHirigenom kommo dessa hemman, tills de omsider 
fästes vid en ni.i.rbelägen hufvudgårcl, alt utgöra ett slags cirkulerande 
kapital, som man bibehöll allenast i af'biclan å lämplig placering. En 
ii.ldre tid hade hemman vid de stora stråkvi1garnc varit skjulsstationer 
för jordberren, men delta upphörde, sedan gästgifverierna gjort dem 
obehöOiga. En fö rmånlig användning fingo ströhemrnanen v id ri.i.nle
byte med kronan, l1vartill utsikt gafs adeln i § 28 af pl'ivilegierna, 
likasom vid arfskifte, då arfvinge, som ej var lillerkänd tagelott i 
sätesgården, skulle ullösas med li llgängliga s tröhemman. Huruvida 
sätesgården tillhörande landbohemman i gemen, del är utan undan
tag för dem som bcfunnos inoli1 de två milen, kunde såsom ströhem
man fränskiljas sätesgårclen, vållade nog ofta vid arfsdelning stridig
heter. Häfdades, såsom väl i allmänhet skedde, samhörighelen emellan 
sätesgårclen . och underlydande hemman, beredde tageloltsförelrädet 
större rätt tin 0rclen angifva. I hvarj e fall ökade det olika värclel af 
ett hemman, såsom lillbchöt· till närbelägen si.i.lesgårcl och skildt 
därifrån, svårigheten a tt komma till rätta med och undvika slitningar 
inom de adliga stärhhusen, därvid slåncls intresset och det agrono
miska intresset ej sällan torde hafva gjort sig gäl lande pil bekostnad 
af yngre arfvingars billiga anspråk. 

Med el en år 1789 in trädda rii.ttigheten för alla till förvii.rf af 
frälsejord förutom sllterier fi ck elen besutna adeln en förändrad sli.ill
ning, som i olika afseenclen var densamma till skada. Afnämame 
till friilsejorcl utanför frälseståndet tvungo nämligen den, som öfverlog 
ett gods, till beräkning af högre värde å de underlydande hemmanen 
ulan åtskillnad mellan arfskifle och köp, till en början i l'inga grad, 
men alltmer, ju · mer köpeförmågan inom bondeklassen s tegrades. 
Skulderna för de inom adeln tongifvancle goclsägårne fingo sålunda en 
tendens att ökas-, och såmedelst unclergriifcles elen egen tliga aristo
kralien, allt tm~er det att de utlösta arfvingarne diirpå vunno. :Med 
upphäfvancle af elen exklusiva besitlningen till friilsejord hade alltså 
konungamakten djupt ingripit i de bestående förhållandena. 

Förtrytelse öfver elen skedda vålclshandlingen, som knappast lät 
försvara sig af då gällande rätt, och berättigade farhågor , alt jord
brukshushällningen å de adeln forlfarancle förbehållna säterierna skulle 
komma a tt lida genom landbohemmanens förutsatta frånskiljande i en 
snar framtid, verkade ett ytte1·st allmänt anlitancle af fid eikommiss-



institutionen för alt medelst denna under evärdlig tid bevara det be
stående jordegendomsförhållandet, som, då detsamma både :'.It adeln 
bibehöll skuldfri jordförmögenhet och beredde säkerhet för den såsom 
nödig ansedda tillgången å landbohemman, gaf ett fast underlag föt· 
dess maktställning. De under tiden efter å.r 17 89 talrika fideikom
missen uro ett vittnesbörd om nu antydda ,1.skådning, som ytterligare 
friimjades af anloppen inom och utom landet emot » l'ancien regime». 
Den fria förvärfsrälten utsträcktes såsom bekant 1809 till säterier och 
1810 förbjöds att stifta nya fideikommiss . 

Å krono- och krnnoskattejord intog krnnan till hemrnansåboen 
en sriarlik ställning, som den, hvilken go<lsHgaren hade gent emot 
frälsehemmansåboen, så. till vida att å båda slagen af hemman jord
räntan, eller för frälsehemmanen afraden, ni.lrmade sig t ill eller ut
gjorde jordens behållna afkastning. Beträffande kronojord var också 
kronan ägare med dennes intresse af hemmanens uppehållande, under 
det åboen ä kronoskaltejorden åtmins tone hettes vara ägare ; där bor
gade den erlagda skalteköpeskillingen fö r räntans ulgftende. I jorde
boken upptagna räntor med inbegrepp af frälseskallejordsrilntor an
sågos . utgöra en från jordbesillningen särskild förmögenhet, som var 
föremål for olika form af öfverlåtelse. Såsom pant för kronans län 
anvisades räntor. Sä fick Adrian Tripp 1653 i förpantning af kronan 
en myckenhet riintor i Halland, och bestod förpantningen ännu i slutet 
af 1'7 00-talet. I k. br. den J 7 januari 17 82 gafs öfverste Toll rält 
till inlösen af hemmansräntorna. Skatteräntan af kronoskaltehemman 
likasom räntan af krouohemman ntgjorde lillika för kronan e tt icke 
ovanligt betalningsme<lel för allehan<la skuld särskildt sådan, som 
tillkommit genom omvan<lling af frälsejord i kronojord. SkaUerälts
fordringar voro öfverlfttbara och eftersöktes på skilda håll såsom er
bjudande tillfälle till förvärf af kronan. Så kommo sådana till be
tydligt belopp ut i rörelsen efter det omförmäJda Tullgarnsköpet. 

Af räntegifvarens årsprestation utgjordes gemenligen det mesta i 
persedlar och dagsverken, lever erade in natura eller betalade efter 
markegångsvärdet efter rHntetagarens bestämmande. Han kunde 
emellertid ,ej blott fordra räntan in natura utan äfven pfi.kalla dess 
utgörande ä anvisad plats med gräns , åtminstone belräffande indelad 
ränta m. ·a. o. sådan, som var anslagen till tjänsteinnebafvare, af 
plats inom lag agan, men i öfrigt öfvedämnades det å t räntetagarens 
godtycke, hvar det skulle ske. 

Hvarthån detta kunde leda, fi ck man omsider klart genom be
teendet af en kammarherre von Bock, i hans egenskap af räntetagare 
efter erhållen införsel på grund af räntefordran, å ett skaltehemman 
i Östkinds härad af Östergötlands län. Han anvisade nämligen åboen 
att aflämna -af hemmanets skilda skattepersedlar 1 ½ famn ved i 
Stockholm, små partier säd i Jönköping, Västerås och Arboga samt 
fläsk i Örebro, bvarjämle åboen förelades alt utgöra dagsverken äfven• 
som betala det kontanla beloppet i Sala. K. br. den 11 juni 1794, 



som närmare angifver förloppet därvid och de usla motiven, bragte 
emellertid rättelse medelst uppbäfvande af införseln i det annan till
höriga skattehemmanet. I s tället lämnades införsel i ett von Block 
själf tillhörigt skattehemman, dock med tillägg, att beslutet ej finge 
» lända andra räntefordrare till förfång i den rätt, som dem efter för
fattningarna må tillkomma». Genom förordning den 22 juli 1803 
sattes snart därefter vissa gränser för all forslingsskyldighet, hvar
med sådana missbruk som det anförda omöjliggjordes. 

Efter hvad i sakens natur ligger, beredde själfva beskaffenheten 
af de utlagor, som ålågo innehafvare af skattejord, en fast grund 
för oss från utlandet tillförda föreställningar om bondeklassens tjä
nande ställning, hvilken grund ytterligare stärktes af det vanliga för
hållandet, att skatterna någorlunda svarade emot hvad af jordens af
kastning återstod, efter det bonden med familj fått sin tarfliga utkomst. 
Hurudan åskådningen var äfven mångenstädes i det gamla Sverige, 
. belysa de anspråk, som framkommo gent emot allmogen. Så hade 
Kungl. lVIaj:t den 19 juli 17 80 att besluta öfver klagomål från Skara
borgs län i fråga om skyldighet för arbetsbönder, m. a. o. innehaf
varc af kro'no- och skattejord, att hos enskilda jordägare personligen 
utgöra sina tjänstbarheter; klagomålen villforos emellertid icke utan 
förklarades, att bönderna ej kunde förvägras att med legdt folk och dra
gare utgöra sina dagsverken, dock blott så vidt dessa utgjordes rirnd 
så duktigt fålk och dragare, som å hemmanen funnes. Äganderätten 
i afseende å · skattejord tedde sig sålunda i en rätt egendomlig dager. 
Jordägare i allmänhet, utan åtskillnad ens för frälset, hade dock af 
gammalt erfarenhet af sin underlägsenhet gent emot kronans mer eller 
mindre oafvisliga intressen, då jordägarne ibland fingo finna sig i att 
lämna fri jord; åtminstone gällde detta under en äldre tid än den, 
som här kommer i betraktande. Så förmiiles i k. br. den 23 juli 
1728 att Carl XII tagit Blomsholms gods i besittning för fästnings
anläggning vid Strömstad emot tilHHnkt ersättning till ägaren i annan 
jord. Stor skillnad gjordes emellertid städse emellan fr~ilse och 
skattejord. · 

Nära samband med den rådande uppfattningen om bondens ställ
ning gent emot s tatsmakten hade de bestämmelser, som i minsta de
taljer reglerade alla besittningsrätten åtföljande, för en senare tid 
ofattliga förpliktelsee, hvari man under äldre tid såg en gatanti för 
skatteförmågans b'evarande. Vid sidan däraf förekomma ock åtskilliga 
inskl"änkningar med feodalistiskt ursprung, ibland bemängda med ett 
visst förvärfsintrcsse för kronan. 

Jaktprivilegiet, på grund hvaraf rätt i större eller mindre utsträck
ning förvägrades den ofrälse jordinnehafvaren att tillgodogöra sig det 
matnyttiga villebrådet under fortsatt skyldighet att deltaga i rofdju
rens utrotande, bar alldeles uppenbart prägel af feodalism, dock utan 
att, om däri ej ingick djurfång, i högre grad skada allmogens närings
intresse. Men betänkligt var, att kronan, men ej frälsemannen för-



mentes att hafva husbehofskvarn. I ej ringa grad bidrog härtill ange
lägenheten alt bibehålla de skattlagda odalskvarnarna vid deras be
räknade förvärf, detta så mycket hellre som kronan af förvi.i1-fvet log 
en hufvudsaklig del , ofta en fjärdedel a f den antagna bruttoinkoms ten. 

Hvilken vikt tillmä ttes skatteutlagorna, kan bedömas af a tt deras 
försummade utgörande under tre å r i rad kunde föra med sig. att 
hemmanet såsom ska ttevrak .\lerföll till kronan ; lika paföljd hade 
enligt. lag förmedling af skatten utan anledning af någon inträffad 
naturhändelse. Den eventuella möjligheten af äganderältens förlus t 
utan föl'egående rättegfmg på admini. trativ väg lä t knappast förena 
sig med gälland e s ladganden om inteckning för lån. Dessa sup
plerades ock beträffande allmogens hemman af panlsättning med till
hörande införsel, som bragte borgeniir•en i besittning af jorden och å 
denna öfverflyttade äfventyret af eftersatt ska ttebetalning . Huru till
fällig åboens äganderält betraktades, framgår ytterligare af den kronan 
förbeh ållna rätten till å ter vinning af skattejord vid dess upplå tande 
af åboen till oskyld person. Här äro slutligen att märka i lag med
delade föreskrifler om jordens häfd, skogens bruk och åbyggnadernas 
aµtal och beskaffenhel, hvartill anslöto sig påbjudna periodiska syner, 
likåsom det äfven roterade frälsehemman af eende förbudet mot a f
hysning. 

Till lycka för skattejordsägaren var det mesta Mraf tomma ord 
utan någon s tr~ing efterlefnad. Mer sällan å.terkommo skallehemman 
i jordeboken under kronotitel vid försummad skattebetalning och 
skedd förmedling. Äfvenledes. skyddade statens dåliga finanser emot 
å.terlösen af uppbudna ska ttehemman. Beträffande hemman å. Kol
landsö p å.bjöds det, af hänsyn till närheten till Leckö i k. br. den 10 
mars 1768, och likaså är tal därom i k . br. den 1 maj 1775 i fråga 
om ett hemman, som lämpade sig till skogvaktareboställe, men M da 
utgöra enstaka undantag. Syner å. skattehemmen upphörde tidigt. 
I Väs ternorrlands län synas de hafva länge fortgått, och inkomna 
klagomål öfver yner , som g:'.\fvo landshöfclingen anle<lning erinra, att 
han under resor i länet bemärkt vanhäfd såväl å krono- som skatte
heµirnan , · a fvisades väl i k. br. den 10 februari 1770, men det skedde 
under anmärkning, att det skulJe få bero på landshöfdingen att låta 
ett och annat skattehemman undgå syn. Å afhysningsförbudet hölls 
mer strängt. Ej ens till stad , som förvärfvat skattejord för att fä 
m !:)r mulbetesmark, hade man alltid tillit att roteringsskyldighetens 
fullgörande ej äfventyrades genom medgifven afhysning. Så medgafs 
afhysning Borås i k. br. den 15 april 1772, men nekades Sundsvall 
i k. br .. den 22 augusti 17 49. Afhysningsförbudet fick utanför för
svarsverket betydelse genom att sUilla gränser för den en gång till
komna hemmansklyfningens bevarande gent emot en annars mer till
dragande sammanslagning af två eller flera hemmansdela r i ändamål 
a f jordbruk. Fåtalet storbönder bero kanske å den förbjudna a f
hysningen. 



Förordningen den 21 februari 1789 bragte i flera afseenden än
dring af det förut bestående tillståndet. Skatteman tillförsäkrades då 
uti allt lika orubblig ägande- och dispositionsrätt, jämväl med hänsyn 
till jakt och djurfång, som frälseman, hembud till kronan vid för
säljning utom börd medelst uppbudslistornas insändande till länssty
relsen behövde ej vidare äga rum, och skattevrakspåföljden bortföll 
vid utskyldernas försummade utgörande; de skulle såsom annan for
dran utsökas. 

Af stor betydelse för skatlebemmanens ekonomiska frigörelse 
voro och tid efter annan lämnade eftergifter med hänsyn till den 
del af skogen, som föll under bärande trän, däribland särskildt ek. 
1742 tillades åboen hälften af den uppväxande ekskogen. 1762 med
gafs honom utkröning af ek och bok, som voro hinderliga för åker' 
bruket, 17 89 frigafs allt med undantag af för kronan behötliga ek- och 
bokträd, och så fortgick det, tills omsider 1830 lag om ekskogslösen 
tillkom och _18 7 5 anspråket därpå nedlades. 

Vid tillämpning af de gjorda eftergifterna förfor man likväl ej 
så noga. Skogsvården blef på grund af förordnanden 1790 och 1793 
ej längre å skattejorden så fri, som år 1789 ställts i utsikt. Jakten 
återföll ock, såsom det tyckes, under privilegiestadgandena. I k. br. 
den 26 oktober 1796 tillades nämligen en ofrälse högre tjänsteinne
hafvare öfver honom tillhöriga skattehemman » full disposition eller 
frälserätt». Under den nya tid, som med ingången af 1800-talet 
ingick, kom likväl mer och mer af de gamla buden att höra till det 
förflutna; så återfinnes ej i nya jaktstaclgan af 1806 det adliga jakt
privilegiet. En framtida återgång med vanhäfdslag och kommunalt 
eller statligt tillägnande af jord, hvaraf det förra finnes och det se
nare ifrågasättes, likasom vid jorden fästa skatter till motsvarighet 
med de gamla och kanske så stora, att skattevrak ej skulle höra till 
det omöjliga, hade man ej då kunnat ana, men förestå möjligen i en 
mer eller mindre aflägsen framtid. Det talas i 17 89 års förordning 
märkliga ord om det, som under den förflutna tiden brustit med hän
syn till » säkerhet och nyttjerätt» för skattehemmans åboer, däruti 
konungen lofvar ändeing. Vid sidan af de lagliga stadgandena, som 
redan voro för åboarne rätt vådliga, hade man utan all fråga emot 
dem mycket förgripit sig. Hvad Kungl, Maj:t ej tilltrodde sig - den 11 
februari 17 48 förklarades betänkligt att tvinga en skatteåbo till att taga 
lÖSen för sitt hemman, huru lämpligt det vore till kapellansbol - det 
företog sig riksdagen år 17 66, i det att den fattade beslut om att under 
den föregående tiden skedd skatteförsäljning af bostallshemrnan och 
lägenheter under kungsgårdar skulle »gå tillbakars», hvar:om verk
ställighet påbjöds i k. br. den 27 augusti_ 1766 till kammarkolle
gium. 

Den berättigade oro, som ett sådant beslut väckte bland alla 
intresserade, blef emellertid icke länge utan följder. Det gällde snart 
att återställa det rubbade förtroendet, och från synpunkten häraf gick 



k. br. den 2 ·mars 1769 ganska långt i motsatl riktning, i det alt 
di:lr rättslig kraft tillades en auktionslista från år 1702 å skalleköp. 
Motiven äro af intresse. Det angafs ske på grnnd däraf, att den, som 
vid auktion gjort högsta anbudet, erhållit en fullkomlig och laglig 
äganderätt, som ej gjordes om inlet genom skatlebrefvets underlåtna 
utfärdande. Något prerogativ för stalsmakleo att under åsidosättande 
af rätt och billighet handla funnes sålunda icke. Det fullkomliga 
omslaget kom året därefter. I bref den 13 mars 1770 kunde näm
ligen Kungl. Maj:t med Riksdagen bakom sig påbjuda, att alla på 
grund af 17 G6 års bref li.imnade skaHebref skulle återfås af ägarne. 
Föregående Riksdags öfvergrepp fick sålunda ett snöpligt slut. 

Villkoren, unde1· hvilka skatleförsäljningen skedde, ställde sig 
ganska fria. Med afseende å elt stort antal hemman blef redan den 
i 1723 urs skalteköpsförordning in tagna klausulen om införande i 
skaltebrefvet af skyldighet för köparen till utgörande af dagsverken 
till kungsgårdar, boställen och ruslhåll efter hvad förr vanligl var, 
af ödesdiger innebörd, ulom det alt däraf vållades · ålerkommande 
stridigheter med fullständig frigörelse såsom det slutliga målet för skatte
jordsägarne, hvilka med fog hänvisade å gamla arbetsöfvcrenskornmel
sers ·egenskap af tillfälliga uppgörelser utan förbindelse för all fram
tid. Näringskraf vid tiden för skattebrefvens utfärdande föranledde 
ock förbehåll, som sedan måste förlora tillämpning . . Åtskilliga gånger 
förelades åboen underhåll af utländska får, i k. br. · den 4 augusti 
1752 med tillagd förbindelse att till skäligt pris aflåla afvelsdjur. 
Till skatteköp för fiskeri societet anknöls i k. br. den 23 mars 1756 
skyldighet alt ej rubba äboerna. Vid upplålelse af några öar i Vä
nern till · staden Åmål fästes i k. br. den 5 september 176G förbe
håll, att skogen blott finge efter utsyning användas. . Då hemman i 
ni.irhelen af Drottningholm och Svartsjö skulle till skatte säljas, fäs
tes i k. br. den 23 oktober 1766 del villkor, alt skogen ej finge till 
afsaln användas, på det atl nödig ved blefve emot betalning atl tillgå för 
behofven å lustsloU.en. K. br. den 11 januari 17 58 tillät skatte
försäljning af vissa Uppsala uni versitet tillhöriga hemman med vill
kor om ·· framtida skyldigllet för äboerna till aO.ämnande af limmet· 
och bjälka1· till antal, som efter medium under 20 a 30 år lHgått 
till universitetets publika byggnader vid äfventyr af skat lerältens förlust. 
Å Kollandsö förbjöds all skatteförsäljning i k. br. den 8 november 
1751, »enär skogar:ne och djurs Wnden gemenligen genom skattekö
pen i längden fördärfvas och utödcs». 

Det är lält att först/i, h urusorn den okunnige bonden mången
slädes behandlades af myndighelcr utan ktinsla för annat än egen 
makt och eget intresse med lagbcsli.irnmelser i det oändliga till sitt 
förfogande. Rältslös var bonden likväl ej, tack vare den ålerhål
lande makt, som farhågor för efterspel vid Riksdagen ulöfvade. Öf
ver greppen kunde där stå den felande och hans parti rält dyrt. Or
tens representant uti bondeståndet hade i sådanl afseende en hög upp-



gift, och han kunde under den fortgående kampen emellan partierna 
göra sig tämligen förvissad om atl bliva hörd, då det, som han 
hade att förmäla, verkligen förtjänade uppmärksamhet. 

Många orsaker till oro funnos för allmogen, frånsedt de egentliga 
öfvergreppen af gifna sladganden. En af dessa utgjorde de med rätta 
fruktade räntebytena med frälseman, som bragte skattejordsägaren i 
beroende af enskilda foilsemän med påföljd, som var oberäknelig, 
en annan dagsverkskyldigbeten å kronans slott och gårdar, hvartill 
ytterligare kom utnyttjande af förpliktelsen till allehanda vid jorden 
fästa tjänstbarheter å ett ruinerande sätt; så skjutsen. 

Räntebytenas upphörande begärdes gång efter annan, men af
slogs under erinran, att äfven kronan för sina gårdar hade intresse 
af åtkomst till närbelägna hemman, som vid räntebytena ernåddes; 
bytet medförde allenast en omflyttning af skyldigheten. Så tedde 
sig ock saken i stort sedt, då inga missbruk förelågo; men för den 
enskilde ålloen var nog kronan alt föredraga framför den adlige gods
ägaren. Motståndet var alltså naturligt å allmogens sida. Genom 
föreskrift om anmälan af skedda byten vid nästföljande riksdag er
hölls för visso en hämsk9 å otillbörliga byten, som säkerligen annars 
fått en stor utsträckning i följd af de förvärfsmöjligheter, som ränte
bytena erbjödo för enskilda frälsemän. Särdeles under tider af inre 
slitningar var regeringen varsam och förvägrade ofta begärda ränte
byten. Detsamma gäller disposition af kronohemman till betalning af 
skatterättsfordrån, som äfven förändrade åboens läge. 

Arbetsprestationen å kungsgårdar, slott och fästen hörde af gam
malt allmogen lifl och kunde knappast vid äldre tiders lokalisering af 
den tillgängliga arbetskraften undvaras, synnerligast där prestationerna 
afsågo landets försvar eller kräfdes för att konungen någon tid å 
orten kunde taga sitt residens. Betingelserna för beståndet af ett 
sådant åliggande .bortföllo emellertid, i den mån kungsgårdarna under 
ena eller andra formen upplätos till enskilda personer och ej längre 
gagnade försvaret eller innehades af elen kungl. familjen. Anspråken 
gent emot allmogen å tjänstbarheter så i ena som i andra afseendet 
stegrades det oaktadt, och därhän gick det, att det arbete, som utkräf
des för byggnader, stängsel och mycket annat mångenstädes syntes 
vara nästan utan gräns. Läge invid gammal eller genom reduktion 
vunnen kungsgård bragte i verkligheten åboer å krono- och skattejord 
i ett slags landboförhållancle till innehafvaren af kungsgården, hvarvid 
följde rätt för denne till hjälp ibland å traditionella villkor men ibland så, 
att dess omfattning reglerades genom ömsesidig öfverenskommelse på 
initiativ vare sig af kungsgårdens innehafvare eller de lokala myn
. digheterna. Om dylika ej sällan långt tillbaka { tiden träffade öfver
enskommelsers giltighet under sedan förändrade värdeförhållanden 
tvistades i det oändliga. Särdeles i Skåne blef denna form af hof
veri tryckande; men man hade äfven annanstädes en dyrköpt erfa
renhet af hvad skatte- och hjälpcdagsverkena, körslorna m. m. hade 



alt belyda. Missväxt, vanskötsel och skada, heter det i ell insändt 
yttrande till 1793 års kommillerade för la ndthushällningen, 1dmärkle 
hela · landss tri.iclrnn omkring en kungsgård. I sin egenskap af jord
ägare gjorde skalteltboerna, såsom förul antydls , å terkommande an
satser med allt slörre framgång för att undgå å lmiostone de s . k. 
hjälpedagsvel'kena, trols skatleköpsf'örordningen fa s tslagit den en gfmg 
tillkomna dagsYerksskyldigheten. Föt· myndigheterna var emellertid 
l1 varj e eftergi ft betänklig, dit därmed tl'ycket ökades för kronoallmo
gen , sft li.i.nge det före liggande arbetet ej minskades och tillfälle till 
dess öNerOy ltande å inneha fvare af tillkomna lorp ej var för ban
den. - Dessutom hindrades ofta .'.l.tgär der i sislberörda syfte af gällande 
upplålelsev illkor. l\fotslilnd ft myndigheternas sida fick häraf sin för
klaring och var ufven så till v ida lyckligt, att däl'förutan intresse
motsalserna inom olika lager af a llmogen skärpts , i det all krono
och skatteallmogen ställls mot hvaranrlra, som sedan visat sina verk-
11ingar vid Riksdagen. · 

Af de olika ljäns lbarheterna, som vot·o fös ta vid jorden, til ldrog 
s ig · skjutsen isyni1erhet uppmi:i.rksamhet, till den grnd att, då fn'tga 
var om orsakerna till fa ttigdomen inom allmogen, man tillmälle skjuls
s kyldighelen därutinnan en föl'ni.im lig skuld. Ehuru s tora lokala olik
heter Yoro för handen, fa11n s nog fö r s tol' del af landet fog för en 
<lylik; anklagelse, på hval's berättigande man i framstfillniogar af orts 
myndigheter och klagomltl af enskild a personer får bekri.iflelse. Gent 
e mot den lidande allmogen s tod dock här hela elen resand e öfver
klassen 111 ed myndighelerna i spetsen . En och annan af de senare 
gjorde emell erlid s itt bi:is ta för att bereda lindring. Så la ndshöfdingen 
i Stockholm. län. Under uppgift, all skjutsMstar ofta missfores eller 
ihjälkördes utan utsi kl för ilgm·en lill e r•si.ittning efter de i ämnet 
gällande · beslämmelser , ha de han föl'eslagit, all det skulle öfverlå tas 
ål goclem~in att besluta vid dylika ers~itlningsans p1·ak ; men i k. br. 
den 6 mat·s 1780 afvisadcs frams tällningen under förklarande a tt 
gäs tgifverista.dgans' föreskrifler säsom i alla de.tar lä mpliga IJorde föl
jas. Mer framgång hade samme landshöfding il e n lill r egeringen 
gjord !rem lällan .om ätgärd i ändamål alt föl' de skj ulssky ldige Lill 
Stockholm underlälta å lerbekommandet af 11Wimnadc rillhi.is tar, i del 
alt. k . br dqu 5 mars J 782 anbefallde h~i.slarnes afhimnande i\. nägot 
af de lvå gästg ifverier a ootT och söder, mellan hvilka för den fö l
jande tiden skjutsen i lrnl'vuds ta clen skulle fördelas. 

Skjutslegan var alldeles o lillr~1cklig, och ökades ogärna, då där-
. med hade följt utbetalning af stön e belopp för· del allmunna eller 

ökade kos tnad~r för den enskilde. I Uppland lii.r man hafva räknat 
:\ 24 skjutsar per mantal under årcl med lidsutdri.ikl för hvarjc skjuts 
af 2 it 3 · dagar, som ofta und er den brådas te tiden togos från jord
brnkel. Å den betungande skjulsskyldig heten gafs skulden till bon
dens lradilionella hat gent emot herremannen. Äfven i atläg na 
Iandsorter kunde skjutsen varn yllerst b9svi:irande. Vid regements -



möte ä Axvall uppgifvas 40 a 70 hästar hafva frän ett gästgifveri 
dagligen utgått (k. br. den 22 februari 1771). I Stockholms omgif
ningar var tillståndet naturligen · värst, synnerligast å tider, då den 
kungl. familjen residerade å mer aflägsna gårdar såsom Ekolsund. 
Skjulsskyldigheten kändes för krono- oeh skatteallmogen så mycket 
tyngre, som ·adelns landbönder enligt § 9 af privilegierna åtnjöto 
stora förmåner, hvilka skattades så högt, att därmed följde en viss 
benägenhet hos allmogen att komma under adeln. Å orter där detta 
skedde, stegrades emellertid bördan för krono- och skatteåboerna, och 
detta gaf anledning till k. br. den 25 oktober 1779 om varsamhet med 
räntebyten mellan kronan och frälset i Stockholms län. Detta likasom 
ett k. br. den 24 april 1797 med afslag å en officers anhållan om 
åläggande för bydelägare att utgöra re:\ervskjuts vid hans vistelse å 
sitt boställe ådagalägger myndigheternas tilltagande insikt om behof
vet af skonsamhet. År 1789 blefvo adelns land bönder i afseende å 
håll- och reservskjuts likställda med krono- och skatteåboer. 

Kronohemman, upplåtna emot öflig ränta åt åboer, skilde sig 
från skattehemman genom den olika riUtsgrund, hvarpå besittningen 
hvilade. Medan successionen beträffande de senare bestämdes af la
gens stadganden om arf och laga fång i allmänhet, var i afscende å 
kronohemman inrymdt en viss pröfningsrält åt myndigheterna, innan 
en person på grund af arf eller öfverlåtelse fick tillträda kronojord, 
visserligen under tilhimpning af därom meddelade föreskrifter, men 
dock så, att det var Kungl. l\faj:t obetaget att afvika från dessa. Så
som uttryckligen framhålles i k. br. den 20 maj 1788, var besitt
ningsrältcn till kronohemman icke ärftlig, hvilken omslHndighet dock ej 
hindrade, att otaliga hemman öfvergingo från fader till son i många 
generationer under iakttagande, att hemmanet efter faderns död inne
hades af hans änka och först efter hennes död kom till någon af 
sönerna · eller döttrarna med företräde för son framför dotter, och 
den äldre framför den ypgre. Ovanligt var ej, att en bondesläkt till 
stöd för sin besitlning af visst hemman hade att åberopa ett s. k. 
bördsrättsbref, som likväl ej ansågs mer bindande, än att konfirma
tion af detsamma plägade begäras. Donationshemman bedömdes å 
lika sätt. K. br. den 17 jnni 1783 afser etl hemman af det senare 
slaget, som Kungl. Maj:t den 1 7 december 16 77 tillagt en viss per
son, hans hustru, barn och arfvingar, men då arfvinge ej längre fanns, 
återföll till kronan. Ordalagen i bördsr~ittsbrefven växla. Den 15 
april _ 1.761 gafs stadfästelse af en besittningsrätt, som erhållits af 
Gustaf II Adolf och bekräftats af Carl XI till förmån för viss åbo 
och hans släkt, i k. br. den 6 september 1779 är tal om ett hem
man, som tillförsäkrats uppgifven person, hans hustru, barn och efter
kommande o. s. v. 

Den tryggade besittningen till kronobemman hade för sig en 
gammal sedvana, som mången gång, ja kanske i de fl esta fall stödde 
sig å odlarens och hans eflet·kommandes rält till den upptagna nrnr-



ken. I det allmännas intresse var ock, au så. förfors, och detta 
trädde i. dagen särdeles, då allmogen ställdes inför tunga bördor. 
Så gafs i militiereglementet af är 1684 försäkran å t äboer å de in
delta hemmanen, att de skulle silta »odrefne», sft länge de icke bruslc 
i del, som dem enligt reglementet tillhörde. Vid ti!Himpningen af 
gällande rätt fa nn öfverheten sig likv~il ej hind1·ad a lt ingripa i suc
cesionen efter åboens död. Så tillerkändes i k. br. den 20 maj 
17 88 stjuffader och -moder , trots anspråk af älds te sonen i ett 
föregående äktenskap å åboskapet a f skä l, att sonen på föräldrarne 
bekostnad fått lära sig anna t näringsfång, dock skulle han efter 
stjuffaderns och -modrens död komma i å tanke, om han befunnes 
skicklig. I ett fall, då fråga var om katteköp för son till a fli den 
åbo, biföll s delta under fö rbe håll, a tt hans stjuffader förbl efve i be
s ittning af hemmanet till sin död eller iråkade oförmögenhet att fö
reslå hemmansbruket, cl[t han borde erhålla skälig t undantag (k. br. 
den 12 feb ruari 17 9fl). Vid fråga om skatteköp för dotler till afli den 
åbo fö rklarades i k. hr. den 11 november 17!)3, alt hennes moder 
och dennes senare man, som s uttit å hemmanet öfrer 20 ,'tr, o~h g il'vit 
döttrarne i modrens föregående gifte föda och uppfos tran, sku lle diit• 
förblifva orubbade, dock utan rätl att använda skogen an nol'l unda 
än efter förfaltningarna. I k. br. den 1 september 17fJ7 ti llbaka
sattes son till åbo i förs ta giflel af skal, all han för 16 år lflmna t 
hemmanet, och föredrogs son i senare giftet, som vid hemmansbruket 
gått fodren tillha nda. 

I de anförda fall en synas afvikelserna fr:1n den normala successionen 
haft för sig goda sk~il. En v iss rällsosäkerhe t förelåg likväl, mindre dock 
på grund af myndigheternas ingripande vid uccessionen än i fö ljd 
af kronans ald rig fr:1nträdda riHt alt, cW dess iulresse de l fordrad e, 
disponera öfver kronojol'den, och denna osäke rhet Logs upp och be
aktad es vid vissa under senare delen af 1700-talel framträdan de 
p laner /i e n för h onan mer förmfrnlig dispos ition a f kronojorden på 
grund val af dess bibehålla nde fö r besUindigl ·åsom en kronans till
hörighet under ulbyte a r det gamla [tbofurhållandet mol jordlcga på 
viss tid. K. br. den 22 mars 1775 talade för en s ._\dan iUgärd, i 
det a lt tlHr uppgafs, att kronohemman vore sämre sköUa än andrn 
hemman. Om talet hade fog för s ig, är dock osäkert. 

Vid de tempori:lra jol'dupplåtelserna, som sö.lu nda ifrl,gasaUes 
för en stor del af den svenska jorden, var ernellel'tid må let mindre 
att förbättra kronoallmogens läge -- man hade t. o. m. tanke il ett 
mer effektivt utnyttjande af allmänna lagens föreskrifter om ett fort
gående förbättringsarbete - än ökning af s talsinkomsterna fr;'\n krono
.jorden. Till förändringen anslöts nämligen förhoppning om s tegring 
periodvis af den Lill jord lega förvandlade räntan. Med kronoåboer
nas förvandling till beroende arrendatorer skull e ock hafva fö ljt s teg
rad konungamakt, som ej heller torde hafva lämnats ur sikte. 

Påbudet år 17 7 3 om ins tällande af katleköpen utgjorde biirvid 
en inledande åtgä rd , och k . br. den 7 mars 1777 upptog frågans 



rättsliga sida. 1723 års skatteköpsförordning, sades del där, innehölle 
allenast en tillåtelse lill skatteköp, men kronans rätt att såsom 
» Dominus fundi » disponera öfvcl' egendomen på sätt, som för riket 
ställde sig förmånligast, vore härmed ej eftergifven. Med detta till 
utgångspunkt, och då handlingsfriheten för kronan gjorde besittnings
rätten för åboen osäker, vore den väg, som man hade att framgå , 
gifven. Vidare följer i k . br. den 15 mars 1779 förklarande om 
kronohemmans upplätelse å 25 a 50 fö· emot städja och jordlega 
efter hvad å de adliga landbohernmanen var öfligt, och angafs att 
anordningen var träffad för att vara en uppmuntran ti11 åboer, som 
visat sig skötsamma vid s itt jordbruk. Härförutom stadgades i bref
vet att fr[rn räntebyte undantoges hemman, hvars åbo vid där före
tagen undersökning kunde uppvisa odlingar i omfattning motsvarande 
ett fjärdedels högre mantal än det åsatta eller förete vissa andra 
utförda arbeten till hemmanets bästa. Odlingsarbete efter föreskrift 
af landshöfdingen tänktes ock ingå i de tillitmnade nya upplåtelse
villkoren. 

Genom kammarkollegiets cirkuHlr af den 9 mars 1780 bragtes 
saken ut till ortsmyndigheterna, hvarefter gjordes en del mindre 
försök att gifva tillämpning åt bestarnmelserna i det anförda k. br. 
af den 15 mars 1779. Så förklarade Kungl. Maj:t i bref den 24 
april 17 80, med afslag å sökt införsel i kronojord och ränta för 
frälseräntefordran, alt äboen emot städjas erläggande enligt förenämnda 
k. br. skulle fä förblifva å hemmanet, och i k. br. den 31 januari 
1781 anbefalldes likaledes i en likvidationsfråga und ersökning om 
det hemman, son1 skulle · af keonan frånträdas, tålde ¼ mantals för
höjning; i detta fall såsom korrektiv emot hemmanets alltföl' billiga 
upplåtande. 

l fråga om det tilltänkta häfdandet af kronans rätt gent emot 
kronojordsåboerna, för hvilka syntes förestå en behandling, som var i 
uppenbar strid med den under föregå.ende tider sedvanliga, möttes 
ingalunda kronans och åboenias intressen på del sätt, som regeringen 
syntes hafva föreslällt sig. Från de makthafvandes sida talades om 
»förmånlig säkerhet» för å.boen men också om gagnet af kronans 
bibehållna äganderätt, som i det omnämnda k. br. af den 15 mars 
1779 föl'klarades vara »i alla tider ny ttig att bevara». Allmogen 
lät dock icke missleda sig utan förstod ganska väl; hvad förändringen 
innebar. Den gaf gifvetvis företräde åt en faktisk bördsrätl med till
fälle till skatteköp framför ett jordlegoaftal med dess ganska åskåd
liga följder af beroende ställning till myndigheterna. Detla kunde 
naturligen ej' undgå att tilldraga sig uppm~irksamhet. Ogärna skildes 
man emellertid frän den tilltänkta nya exploateringen af kronojorden. 
Försök gjordes fördenskull att vinna allmogen för saken medelsl 
utfästelse i k. reskript af den 1 7 novembet· 1788 om företrädesrätt 
för barn vid afgång af åbo å ett enligt 1779 ä rs bref upplåtet hem
man till dess öfvertagande på de nya villkoren om jordlega. Huru 



grundligt man misstagit sig, detta fick m an klart för sig år J i89, 
med det resultat att icke blott skalteförsi1ljning å de gamla villkoren 
då återupptogs utan äfven kronohemmansåboerna erhöllo förs~ikran 
om, att de och deras barn skulle sitta »odrifna man efter man» m. 
a. o. hafva ä rftlig besittningsrätt. Aterigen hade sålunda politi ska 
konjunkturer begagnats af allmogen för det måls uppnående, som mer 
än allt annat intresserade elen icke själfägande allmogen nämligen 
tryggad besittningsrätt till jorden i afbidan vid lämpligt tillfälle å 
skeende skatteköp, hvarmed omsider äganderätt erhölls. 

Kronan kunde i viss mån anse eftergiften sakna större betydelse, 
sä länge kronoräntorna någorlunda motsvarade hemmanens behållna 
afkastning, och det i stort sedt ej var att tänka på en annan dis
position af hemmanen än upplåtelse till mindre brukare, af hvilka 
allenast ett fåtal år efter år förutsatles skatteköpa sina hemman, och 
det öfriga sålunda fanns till disposition fö r statsändamål enligt den 
föregående tidens sedvana. Vid nu ifrågavarande tid likasom förut 
var nämligen kronojorden i förening med de från skattehemmanen 
utgående räntorna kronans hufvudsakliga förmögenhet, som af gam
malt togs i anspråk, då det gällde att anvisa medel för fyllande af 
allehanda ändamål, som kräfde underlag af förmögenhet för att be
stå. Så kom rytteriets och fotfolkets anskaffning och underhåll att 
till hufvudsaklig del hvila ä krono- och skattejord en, med, ehuru 
mindre, delaktighet från frälsebemman, medan de talrika till befälet 
upplåtna boställena besparade statsverket kostnader för dess af
löning. 

Hvilken börda indelningsverket tillförde all i riket varande jord
brnksegendom med undantag för säterier samt rå- och rörshemman, 
har man i närvarand e tid svårt att föreställa sig, och bördan var 
så mycket större, som den mes tadels lades å jord med tunga skatter 
r edan förut. Hemman i gemen roterades och de större af dem 
gjordes till rusthäll under e ftergift å kronans sida af' hemmansräntan 
och ibland med ans lag tillika af ränlor från s. k. augrnentshemman i 
närheten. För alt utfylla den mångenstädes rådand e bristen å till rustl1:lll 
lämpliga hemman förandrades ett flerta l reducerade adelsgårdar till rus t
håll, i hvilken egenskap de sedan uppiätos till herremän och omsider 
efter skatteköp kommo i adelns ägo. Synnerligen talrika blefvo rust
hållen i Skå ne, af· flera skäl, di:iribl and angeHigenheten af anstalter 
till ett snabbt försvar vid de städse fruktade öfve rfallen från dansk 
sioa. l•:n illustration härtill utgör Kungl. Maj:ts afslag i bref den 
11 december 1761 å gjord framsU-illning om viiganhi ggning från 
Ousby öfver Hästveda till Hälsingborg, af omtanke för »att landet 
icke öppnas för anfall i krigstider» . 

Rusthållen voro föremål för styrelsens alld eles särskilda omsorg. 
Abo å kronorusthållshemmanen kund e till- och afsMtas und er sam
verkan mellan landshöfdingen och regementsch efen. J nnu den 26 
mars 1773 t_yekes man ej hafva va rit viss om skatteköp a f rusth{lll 



tilläts, i det att då förelåg för Kungl. Ma.j:t att pröfva, om 1723 års 
skatteköpsförordning med förklaring af år 17 56 vore tillämplig med 
hänsyn till rus thällen, hvarpå svaret blef ja kande. 

S kyldigheten fö r augmentshemmansåboer all utgöra s in ränta 
äfven m ed däri ingående dagsverken hos rusthållaren beredde för 
den förre ett afhiingighctsförhållande till den senare, som ytterligare 
skärptes genom rätl för ru !hållaren till katteköp af ett hvart för 
rus lhållet »omis tligl» augmentshemman, belägel inom en mil från 
rusthåll sstommen, »linea recta ifrån hvarje orts extremitet», såsom 
det i k. br. den 23 juli 1759 utb·yckligen förklarades. När omis t
lighet var för handen, blef, såsom man förstår, ett svårt spörsmål 
för myndigheterna. Till och med egenskapen af augment påstods 
ibland fr il.n ena hållet och bestreds från det andra. 

Det senare fall et förelåg i fråga om vissa I.Jemma n under be
ru s tade kungsgärden Börringe klos ter. I k. br. elen 18 mars 1757 
hade, i samband med tillåtelse till skalleköp af hufvudgården, med
g ifvil innehafvaren förmån rätt till sk atle köp af iUskilliga arbets
hemman och gat uhus såsom augment till Börringe kloster , under det 
att åboerna å de sen are förvägrnts af dem begärda rätt lill okvald 
och beständig besiltningsrält, så Hinge de fullgjorde å ren 1687 och 
1688 slutna arbetskontrakt. Åboerna läto sig emellertid ej nöja 
härmed utan brngte ärendet till pröfning af Rikets s tänder, och re
s ultatet däråf gaf s ig till kunna i en ständ ernas skrifvelse till Kungl. 
Maj :t, hvari de, såsom inhämtas af k. br. den 9 september 1766 
Lill kammarkollegium, anclrogo, hurusom redan vid 17 56 å rs riksdag 
befunnits . all åboerna å ifrågavarande hemman voro kronobönder och 
en del af <lem Börringe till arbete men icke till augmenter vid rust
ningen anslagna och alltså berättigade till skatteköp, vid hvilket för
hållande ägaren till Börringe icke till hemmanen hade elen minsla och 
i hvarj e fall itke lika. s tor rält som åboerna, hvarföre skatteköpsbe
slutet vore »på Ol'iktig grund erhållet », alltså hade ständerna begärt 
att beslutet » till bibehållancle af lika. rältvisa alla undersåtar emellan » 
borde .Uerkallas , hvilket allt delgafs kammarkollegium fö r att genom 
de tsamma bringas lill verkställighet. 

Rus thållsbörclan Lyngd utgjorde esomoftas t eLL försvar för rust
hållarens företrädes ralt lill skatleköp. S.'.'1 erl.Jöll enligl k. br. den 
21 jan11al'i 1755 innehafvarcn af ett rusthåll med höbol af 30 it 33 
lass rätt till skalle köp ar augmentshemman med höbol a f 80 lass : 
och då några år senare förelåg fråga om anslutning af hemman till 
beru:-:.tade kungsladugål'den Linclholmen i Skåne träddes väl ej åbo
crnas förefriide till skatteköp för nära, men gjordes förbehåll om 
ålage n arbetsskyldighet s fortsatta fullgörande {k. br. den 16 juni 
1761). 

Likasom krono- ocl1 kronoskaltejor<len i en alldeles särskild 
grad logs i anspråk för försvaret fi ck den äfven Ljäna andra till sy
nes riltt friimmande andam fd. förklaringen därtill är, a tt finna uti 



det s tatsintresse, som tillmättes förekomsten af allehanda närings
verksamhet å landsbygden vid sidan af jordbruket med behof, såsom 
af en eller annan orsak tillhörande landsbygden, af ett fortgående 
understöd af de omgifvande jordinnehafvarne i form af forselhjtilp, 
skogsförnödenheters tillhandahållande etc. Därförutan likasom vid 
uteblifven tillförsel af näringsmedel hade läget för personalen utanför 
den jordbrukande befolkningen blifvit bekymmersamt. .A ömse sidor 
känd e man hä rvid sitt beroende, och, såsom na turligt var, gällde det 
i främsta rnmmet för de m, som löpte största äfventyret, att skaffa 
sig ett fast underlag af rätt till jord, hva rmed äfventyret hölls inom 
vissa grä nser. 

Å donationshemman fotades i väsentlig grad näringslifvet i !an
dels talrika småstäder, för att borgarne ej skulle blifva alltfö1· bero
end e af tillförseln från om kringboende jordbrukare, icke utan ska rpa 
protester från dessas sida, och man Hinkte sig knappas t en föräd
lingsverksamhet i s törre omfattning å landsbygden utan ett däremot 
sva rande j ordinnehaf, för hvars erhållande statsmaktens mellankomst 
på kallades och äfven gafs , utan att det från synpunkten a f de r å
dande förhålland ena kan klandras , om än den gjorda efterg iften stun
dom. åtföljdes af missgrepp utaf både myndigheter och enskilda. 

Efter beskaffenheten af det mål, som man hade i sikte, rättade 
sig det s tatliga ingripandet. För främjande af fiske icke såsom en 
bihandtering till jordbruket utan såsom en själfständig näl'ing, ut
fä stes, hva d beträffar Öland, förmånen af frälsefrihet å den af 
fiskarne upptagna jorden (k. br. den 1 december 17 61); och man 
hade för skånska kus ten, att döma af k. br. den 17 oktober 17 50, 
tanke å utbrytning af kronojord från byalagen för anvisning af bo
stads tomter å t fiskare. Huru tomtupplåtelserna å Jisklägen innehades, 
känne e man ty värr föga; men antagligt är, att man därvid befunnit 
sig å en fastare grund , än som i senare tid uppgifvits . Glas- och 
krutbrnk gynnades med anslag af kronojord (k. br . den 4 januari 
17 54 m ed villkor, att, om glasbruket nedlades, å boerna emot gamla 
s katteskillingen skulle fä öfvertaga hemman, och k. br. den 9 juni 
177 0 a ng. Torsebro krntbruk). För hemmanens kvarblifvande y ttras i 
de t senare: » Eder (kammarkollegium) nu öfverklagade författning således 
ej allenast skulle försvaga bemälde kruthruk, som likväl för oss och 
kronan är· ett angeläget verk, utan ock rubba ägare n uti en från kro
na n under evärdlig ägo ordentligen vunnen och på god tro nyttjad 
rättighet samt åstadkomma flera skadliga bemulsfrågor, så upp
hä fd cs etc.» 

Det var, såsom bekant, före trädesvis bergshandteringen, som 
upp l;>yggdes . och uppehölls m edelst disposition af allmänningar och 
l<ronohemman. Man var under fortgången a f de tillkomna und er
s töden fullt medveten om det intrång, som såmedels l bereddes jord
bruket. Skogsanslagen medförde afbräck i nybyggesverksamheten , 
och törhiinda led äfven fisket genom uppl åtelse af vattenfall. Nya 



förvärfskällor öppnades emellel'tid för befolkningen, och icke minst 
för statsmakten genom förbehåll å dess sida om bergverkstionde och 
andra afgifter, som, trots de mestadels voro ett vederlag för natur
förm åner, omsider betraktats såsom en irrationell näringsskatt och i 
egenskap häraf af kronan efterskänkts. 

Kronan gick än längre. För malmers bearhetande hade t ill
kommit kro1rnbruk och allmogen i en vid omkrets tvungits alt där 
utgöra både körslor och dagsverken samtidigt med att hemmans
räntor förvandlats till persedlar och varor till gagn vid hruksdriften. 
Kronobruken upphörde, men icke så den gamla grunden af omgif
vande hemmans anslutning till och beroende af bruken, delvis i ut
byte mot pekuniära förmåner för statsverket. Huruvida åboerna 
vunno eller förlorade på bruksanläggniogen blir ett spörsmål, som 
kan olika besvaras. I hvarje fall är visst , att å bruken erbjöds för
månlig afsättning af jordbruksalster, och körslorna, som förnärnligasl 
inföllo under den kalla ,lrstiden, voro näppeligen någon hämsko å 
jordbr uket. 

Med fog talade man om den rika bergslagen. Järnets och 
kopparens betydelse för välståndet i landet och samfardseln med 
utlandet voro ock att beakta, detta så mycket hellre, som den äter
komm,ande tillförseln af säd från utlandet sa att säga förutsatte ex
port af järn och koppar. Under århundraden hade bergshandteringen 
en motsvarande betydelse för vår utländska handel, som i vår t id 
tillkommer trävarurörelsen, och den erbjöd vida bättre utsikter än den 
senare näringen för en uthållig skogsvård; de förs ta ansatser därtill 
mötte såsom bekant i bergslagerna. Bergsdrift blef sålunda öfverallt 
ett önskemål. 

Mer behöfdes också ej, än att en ort syntes blifva s~i.te för 
bergsdrift, för att åtgärder från slyrelsens sida vidtogos till afpass
ning af den lokala hushållningen efter krafven vid bergsdriften. Med 
anledning af funnen guldmalm förbjöds sålunda i k. br. den 7 no
vember 1738 skatteförsäljning i Alsheda, Skedevi och Ökna socknar 
af Jönköpings län långt innan man visste, om det ifrågakom att be-

. arbeta malmen. 
Till en början donerades kronohemman utan något förbehåll om 

fortsatt besittningsrätt för åboerna; men i följd af förordning af år 
174 7 blef åboskapet ärftligt å de af bruken skatteköpta hemmanen, 
på samma gång bruksägarens rält inskränktes t ill skogsfång för 
bruksdriflen och kronoräntans förvandling till tjänstbarheter, dock 
utan retroaktiv verkan i afseende å äldre upplåtelser. Rättsuppfatt
ningen därutinnan under 17 00-talet, då man bättre än nu kunde be
döma förordningens innebörd, synes vant alldeles klar. Med afse
ende å vissa under äldre tid donerade hemman förklarar sålunda k. 
br. den 13 februari 1775, att då de hemman, som där kommo i be
traktande, donerats 1699 och skatteköpts 1767, bruksägaren A »med 
den fria od1 lagliga disposition öfver ifrågavarande hemmanen, som 



honom lika med andra . kalle- och jo1·clägai·e i riket tilll1örer », ägde 
atl »antingen sji.ilf låta bruka hemmane11 ellel' di.irå antaga å bo. » 
!•:huru under något olika omständigheter hlef i ett annat fall s lutet 
detsamma. Afve11 i della fall , hvarom k. bl'. den 4 januari 17 80 
handlar, var fn\ga om hemmnn, som vot·o visst bruk underlagda, 
men skattelösen för dem hade e1fagls 1701 och 17 03, edan de till 
skattelösen för egen del oförmögne ftboerna afsl:\lt skatleköpsrätt en 
M bruksiigaren. Efter meddeland e h[iraf i det k. bl'., och sedan lillag ls, 
alt köpet befiis lats 1754 nlan anna.L förbebäll iin det »i dylika ~katlc
liref e ljest vanliga», att hemmanen skulle ifrån bruket vara oskilj
aktiga, förkl.irade Kungl. Maj:t 1747 ärs förordn ing rj kunna »ti ll 
.",boerna lämpas » uta11 hade de »sf,som Jandbönde1· under » .. om 
si11a villkor öfverc11skomma. Till och med i fall , <lä honan lill bruks
Ugare fråntri.icl t hemman efter 17 4 7, får man ej I aga för g ifvet, all 
,1boriitlen bevarats .. '\t brukaren; så afvisadc k. res . den 18 maj 1773 
l'ramsUillda ans pråk t, ~tboriHt, af ski.il alt klagandens »/\.boende hem
mansdelar» af brnksäg::i r en E'J'hållils i ers~ittning för skatterälts
l'ordran. 

~iedan Ull en tid bruksinlresset aflltgsnade alla belänkligheler i 
fr,)ga om disposition af kronohemman till båtnad för bruken - så 
bortgafs skatteköps rätt i k. br. den 22 februari 1 7 51 till hrmma n. 
som besutits ::if å boens förfäder, under erkiinnande allenast alt åboen 
förtju nade • medlidande ,> - var man 11nder senare delen nf 1700-
lalet mer å lerhåll. am och läl skatteköps tillståndet städse föregås af 
noggrann undersökning, om det verkligen för brnksdriften pålrnl.lades, 
samt afslog bruksägarne begäran , om det befanns, att bruket förnl 
tillhörand e skogshemman skilts från det samma eller begäran i öf'
rigt ej hade för s ig verkliga skäl. 

Genom anslulning af kronohemrmm till bruken tryggades icke 
blott tillgtmg nf körslor och arbetskraft utan vanns ock, efter hvad 
red::in yttrats, gan ska mycket för bevarande af lokal sk ogstillgång, i 
det alt dels åboernns afvcrkning icke längre lämnades fri, dels klyf
ning af hemmaneu med däraf följande ökad skogsålgång s liilldes i 
beroende ::if bruk i:lgare n. Frånsedt den ökade skogs:'\tgången var 
vid klyfning af mindre hemman för bruks[igaren att befara oförm:'\ga 
hos brukarne att llftlla lämpligt antal dragare, Jwarförutan de tunga 
fororna af jiirn och annat ej kunde /\.t dem öfverlålas. I bergsla
gerna hade under dessa omständigheter åboernas skatteköp med efter
följande utskiftning af jorden för visso försvårat uppehållande af där 
t·ådande näringslif, som i sin ordning haft ganska menliga följder 
långt utanför bergslagerna. 

» Gods och gårdar», .under hvilken beteckning s lörre jord egen
dom omförmäles i J. B. 16: 6, och enstaka hemman utan underly
dande bilda hvar sin . s iirskilda typ af jordbruk, de fö1Ta tämligen 
sammanfallande med säterier, kung gårdar och s löJTe boställen; de 
enstaka h emmanen utgjol'des :Her af kronoskatte- och kronohemman 



samt de adliga landbohemmanen mestadels af frälse natur och efter 
vanlig heten likaledes brukade af per;;oner tillhörande allmogen. 

Herre- och bondejordbruken hade alltså s ina någo t:lunda gifna 
kamerala råmärken. Flyttning af siiteri samt rå och rörsfrihet lilläts 
väl, men blott, sedan frälsehemmanen roterats, från och till hemman 
inom samma kompanis stånd , detta för undvikand e af rubbning utaf 
indelningsverket. Inom den enskilda orten upptog under dessa om
ständigheter säte1·ijorden i stort sed l någorlunda samma a real. Huru 
s tå ndsartad uppfattningen var, belyses af, att Kungl. Maj:l i bref den 
31 maj 1782 förbjöd bönder at t innehafva och bruka bernstade sä
terier. 

Likasom hemmansklyfningen under senare delen af 1700-talet 
medförde en numerisk ökning af bondhemmanen, så torde ock de 
s törre gårdarna tid efter annan erhå llit tillväxt. Det skedde antagli
gen först beträffande frälsehemman, af hvilka de större så småningom 
upphörde att vara ell underlydande tillbehör till något säleri och i 
afseende å rustbållshemman med anslutna a ugment. Först i andra 
rummet torde därvid - med undantag f'ör s törre s t~id ers omgifnin
gar - skattehemman i besittning af mer bety dlig areal himnat bi
drag till en ökning af de själfständiga större possessionerna. Skatte
trycket å den senare jorden torde nämligen hafva hämmat förmögen
hetsbildningen och företagsamheten, som i förening med den icke 
ovanliga förekomsten af obehagliga ljuns tbarheter s tällde sig i vägen 
för ett s törre och mer intensivt jordbruk, medan förhållandena voro 
h frälsehemman mer gynnsamma, jämväl i det afseendet, a tt föregå
ende klyfningal' lillba kahål!it af ägarens intresse för s törsta möj liga 
jordlega. Frälsehemman, som utan sammanläggning af särskilda 
brukningsdelar hade lillräcklig ägovidd till att gifva en frälseman 
eller annan herreman med mindre ansprak ulkomst af jordbruk, 
uppstoclo sålunda hä t· och hva1· i lande t, och där utvecklade sig före
trädesvis det s törre jordbruket. I långt högre grad än för närvarande 
föredrog man under förflutna tider bosättning å landsbygden. Äfven 
för personer, som vore boende i s tad, tillförde i olika afseenden för
värfvet af jordegendom gagn. Den tryggade tillgången å ni:irings
medel och skänkte allehanda behag, bvarlill kom, att länge annan 
förmögenhet i.in jordegenclom knappast val' att lillgå, utom det all 
denna i följd af det osäkra penningvi.irclet erbjöd en mer säker pla
cering än de utlånade kapilalen och å tskilligl annat. 

Till en utveckling i antydda riklning bidrog i väsentlig mån det 
tilllagande frånskiljandet af underlydande hemman. Med ökad inägo
areal å dessa och i samband härmed s leg!'ad jordlega blefvo arbets
prestationer för brukaren pä långt afständ alltmer hinderliga, hvilket 
inträffade samlidigt med att arbetsbehofvet å herrgården tilltog i 
j[imbredd m ed odlingens utbredn ing och ökade kraf å en inten iv 
skörd. 

Vid del ombildningsarbete, som härigenom påkallades för all 



bringa lättnad åt hemmansbrukarne å ena sidan och ökad lillgång af 
a rbetshjälp för jordhe1·ren å den andra, bibehöll sig jordupplåtelsen 
såsom godtgörelse för arbetshji.ilpen. Målet var atl i störs ta möjliga 
utsträckning åvägabringa en öfverflytlning af a rbetsbiträdet från hem
manen till torpen , äfven om det fö1· godsi:igaren medförde behof af 
ökadt underhåll af dragare. Hvilken betydelse torpen tidigt hade 
för det adliga godset, blir klart af den medverkan från det allmännas 
si<la, som ibland träder i dagen ; så tillades i k. br. den 25 maj 
1749 ägaren af Tledensiö fyra oskattlagda torp i anseende till säte
ri ets saknad af frälsehemman, hvaraf det »till dess bruk och häf
dande kunde ha fva någon nytta». Den ökade förekomsten af torp torde 
äfven föe skattejorden haft ett lika in()ytande, hvarmed herremun blefvo 
mer benägna att där nedsätta sig. Del dröjde likväl längre. K. br. den 
24 april 1780 upplyser , att hofkamrer D. såsom ägare af fl era skatte
hemman i Adelsö socken forlfarande skulle ulgöra hemmanen i dags
verksreglemente af år 17 32 påförda arbele å Eldgarns kronoäng. 
Dylikt tilltalade naturligtvis ej herremannen och särskildl, sedan frälse
hemman blefvo för alla åtkomliga, gåfvos dem företräde. 

Till å tskillnad från torpen, som :'.\. olika sätt uppmuntrades, mötte 
backstugorna, ehuru äfven från dem ej ringa arbetshji.llp erhölls, öfver
allt hinder, om än förordningen den 20 juli 1762 gaf rätl till upp
förande af backstugor. Innehafvarne af dessa skildras såsom lältje
fulla och mer till skada än gagn. I handlingarna talas dock nagon 
gång om backstugusittare under ullryck, som angifva en ej ringa 
hänsynsfullhet, så i k. br. den 9 januari 1752, där »obeskattade tor
pare med egna hus å Älsfborgs kungsladugård tillhörande mark lill
försäkras att få »sitta odrifna med sina hemvister» samt , njuta sin 
nedlagde kostnad och möda tillgodo ». Huru talrika de här och hvar 
voro, kan bedömas af, att i k. br. den 9 juli 178 1 omtalas 721 tor
pare sftsom boende å Kungsöhrs backe, i etl senare bref af den 5 
mars 1782 b~tecknade såsom orkeslösa s lallbetjänle. 

Å Kungsöhrs backe voro de s ä,1·skildt talrika med anledning af 
kungsgfö·dens föregående användning till stuteri ; men man miss tager 
sig _knappast, om man förutsäller s tor förekomst af »obeskatLade tor
pare» jämväl å s törre och mindre herregå rdar, dä1· de intill våra 
dagar milngens tiides bibehållit s ig och deras lägenheter ibland utgjort 
ursprunget till e tt sedan befintlig t torp. Backstugor tillkommo ock 
af olika anledning å mindre g:'.\.rdar. 

J ordbruket torde i allmänhet å större gårdar bedrifvits för ägar
nes räkning och föres tåtts vare sig af honom själf eller a f annan 
under olika beteckning. Yid arrendeupplåtelse medföljde efler \' an
ligheten behöfiiga lefvande och döda invenlarier. Detta föranlåtes 
man [1tminstone antaga. Det skulle för i.-i.gare och brukare varit för
enadt med alllför s tor risk , om den fas ta och lösa egendomen i 
i.lganderättsligt a fseende särskilts. Så l.1nge köp bröt legosUlmma, 
var en arrendator natnrligen obenägen att förse egendomen med in-



ventarier, und er det alt ägaren, om han nödgades före upplåtelsens slut 
återtaga egendommen, kommit i ett svårt läge under den äldre tidens 
ekonomiska isolering. Inventarierna hade för öfrigl ej synnerligt värde. 
Redskapen var åstadkommen på gården, och, m ed undantag för dra
gare och moderdjur, höllos efter den stora höstslakten ett relativt 
ringa antal djur. 

Kronan tillhöriga större gårdar utarrenderades och åtminstone 
till en början tyckas inventarier hafva m edfölj t. Såsom skäl för 
nedsättning af arrendet för Rådmansö kungsg,\rd anföres sålunda i 
k. br. den 9 mars 1 733, att egendomen mottagits i ett bofälligt till
stånd utan något inventarium af boskap med mera. Vid aftri.ide af 
Sundbyholms och Ribbingelunds kungsgårdar år 1776 hade det en
ligt k. br. den 13 april 1768 varit arrendatorns skyldighet att af
lämna 89 klafbundna nötkreatur och 125 får af spansk och engelsk 
ras, men lindring medgafs h onom därutinnan med anledning af till
stånd till tidigar e afträde, och af k. br. den 22 februari 1751 inhäm
tas, att schi.iferiet å Borgholm skulle såsom ett inventarium vara fäst 
vid gården. K. br. den 22 april sistnämnda år ger vid handen att å 
kronoegendomen Strömsrum sknlle vid aftri.ide finnas »fullt Boo med 
afvel och redskap ". 

Om med hänsyn Lill större gårdar fog finnes till antagande, att 
ntarrendering var undantag, gäller det naturligtvis än mer beträffande 
a llmogehemmanen, trots från lagstiftningens sida intet hinder fanns 
mot e tt jordlegaftal åtminstone i afseende å skattehemman. Såväl å 
de sistnii.mnda som å kronohemman utgjorde dock i flertalet fall 
skatterna en så stor belastning att rum knappast fanns för jordlega 
ofvanpå desamma. Ibland inträffade dock, alt den laglige innehafvaren 
på grund af minderårigbet eller annat förhållande ej kunde själf 
bruka hemmanet, di't anordning var behöflig för jordbrukets uppe
hållande. Mest til I talande torde därvid hafva varit en uppgörelse, 
som ställde brukarens förbindelse i beroende af årsväxten m. a. o. 
någon form af s. k. hälftenbruk. Å kronans sida yppades vid ett 
tillfälle ett uttalande mot elt särskiljande af åbo- och brulmingsrätten 
till kronohemman, som är förtjänt af omnHnmancle. K. br. elen 4 
februari J 7 47 innehåller nämligen förklarand e, att kronans hemman 
»när de led iga ä ro, böra besällas med sådana åboer, som immedie 
sortera under kronan ». Likasom däri låg en anvisning om att krono
hemmanen borde förblifva inom allmogen, kan r iksdagsordningens 
exklusivitet_ i afseende å val af ledamot i bondeståndet gent emot 
tjänstemi:innen och andra stånd, tillmätas ett visst inflytande [1 i:igan
det af skattehemman. 

Svårare än någonsin förut torde det under 1700-talet hafva va
rit för elen enskilde att veta, inom hvilken sfär honom tilläts att 
fritt röra sig. Näringslifvet hade utvecklats och k ontrollen däröfver 
från s tatsmaktens sida var också blifven ytterst omfattande och s lräng. 
För statsmaktens befogenhet till ingripande; kände man knappast 



nagra gl'änsel' ; men lrots lagstifloingens ytterligt kasuis tiska beskaffe11-
het yppades gang efter annan nya fall, inför hvilka underordn ade 
myndigheter och ji.imväl Kungl l\faj:l funno de i i.imnet g ifna gene
rella bestämmelserna icke egnade a tt lända lill efterr~ittelse. I s[1-

dant afseende förekommo följande mkirkliga ord i k. br. den 26 april 
1768 till kammarkoll egium: det vore intet riHt vi:il , om de l, som pä 
Lag och billighet är grundadt, kunde för Eder rnra helt ny tt ; ly 
Lag och billighel i.il' en uråldrig hela Rikets grundval, och om lika 
hiindelser och omsWndigheter exis tera, som grunda sig på lika billig
het och Lag, s ,1 kan och böt· äfven enahanda prejudikal utan äfven
tyr och menliga påföljder appli ceras. 
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