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INLEDNING

I en garderob på godset Fållnäs i Sorunda socken ligger en bunt gulnade brev skrivna av

gå.alfoga"n E.ic Brodin i slutet av 1700-talet. Brevsamlingen utgör inte en brewäxling i

Igentfifmening, eftersom vi saknar breven från godsägaren.' Att det likväl forsiggår en

o-utogii,oo"tuppenbart.Korrespondensavdennatypslldeenradolikafunktioner-Den
holl iodsagaren underrättad om vad som hände under de ofta låLnga perioder när han inte

a*Jpa gJa."t. Ägaren fick möjlighet att fatta beslut och att stödja gårdsforvaltaren2 i hans

ug",und".Brewäxlingarrörandegårdsdriftenblevtroligenvanligareunderi600-talet,när
ei aut stönedel av adelnuppbarhöga ämbetsmannapo ster i Stookholmdär de samtidigthade

sin huvudsakliga bostad. Godsen som de innehade runt om i Sverige' men foreträdesvis i

Östsverige och Skåne, besöktes endast sporadiskt om alls För många tycks de ha fungerat

som "sommarstugor" och fonåd/skafferier'

NärEricBrodinskiverdessabrevstårdesvenskagodseninforstoraforändringar.Ettpar
decennier senare skall många gods i Sverige ha ändrat sin drift från stora landbogods, där

huvuddelen av inkomsterna kom från räntebelagda bönder, till en drift där godsets

huvudgårdståricentrumfbrverksamheten.strukturfbrändringenärisvenskforskningfoga
utredd. Vanligen infogas denna process i det övergripande begreppet "agrar revolution"'

Ett begrepp so- även innefattar en rad andra aspekter som t ex laga skifte' skatteköp'

nyodliig, havreexport m.m. Redan når dessa brev lorfattades fanns det forespråkare för en

god,d,i-ft b,.".ud på arrendebetalande bönder istället för på dagsverken.3 På Fållnäs levde

iystemet m"d dagsverkstyngda bönder kvar och skulle så göra ytterligare några decennier.

Huruddelen av frälseböndema avhyses från sina gårdar under perioden 1825-1850 men

ännul875finns7frälsebondegårdarkvaravdeursprungligaca22stycken.NärEricBrodin
varverksambestodgodskomplexetaavca25mantalvilketijämforelsemedandragodsutgör

en relativt genomsnittlig storlek.5
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GÅRDSFOGDENS BREV TILL BARON 1796.1799

Författare till breven iir gårdsfogden Eric Brodin. Det är utifrån hans perspektiv som den

föreliggande analysen kommer att utgå. I en mer deskiptiv del kommer jag att undersöka

hur ofta, och om vad, han skriver. I studiens mer analyserande del inriktar jag mig i örsta
hand pågodsets produktion for att diirefter undersöka fogdens ställning och relation till sin

omvärld främst godsägaren, men även godsets övriga personal samt de underlydande

bönderna ochtorparna. Därutöver studeraBrodins relation till kyrkans och kronans ombud.

Jag kommer att avrunda den direkta analysen av "Fållnäsbreven" med ett försök till
bedömning och porträttering av gårdsfogden Eric Brodin. Avslutningsvis granskar jag ett

antal svenskagodsarkiv for att forsökabestämma frekvensen av den hålr typen av källmaterial,

och dess användbarhet i den fortsatta historieforskningen.

Tiden fiir brewäxlingen
Vid tidpunkten for dessa brev var mottagaren, baron Carl Göran Bonde, överste och

kammarjunkare hos konungen, ledamot av riddarhusdirektionen, ledamot i general-

tulldirektionen och rikets allmiinna beredning.

Godset Fållnäs var avsett for Bondes hustru Agneta Hildebrand. Parets giftermål firades

också påFållnäs 1784. Brudens fader ryttmästare David Hildebrand6 var ägare till godset och

avsåg att bebygga det ståndsmässigt. Vid giftermålet hade fiirdigställandet av "General-Plan

afFållnäs Sätesgård"7 bara påborjats. Ännu vid Hjldebrands död 1791 återstod åtskilligt att

uppfora. Änkefrunt ville dock inte lämna ifrån sig gården i ofullständigt skick, och fram till
hennes död 1796 uppfordesytterligaretre flyglar.e Diirefter övertog Carl Bondeforvaltningen

for sin sons räkning. När sonen dog 1803 tillloll godset via lottning yngsta dottern Charlotta

Bonde. Familjen Bonde kom efter bröllopet 1784 all vara bosatt på det Hildebrandska

säteriet Håtunaholm. Vilket inte utesluter att familjen tidvis vistades på Fållnäs. i799 iirvde

Bonde också ftidemegården Fituna i samma socken, men tycks ha bott kvar på Håtunaholm

till 1812 når han bortbltte detta gods mot Nynäs (i Bälinge sn). Efter 1799 är det troligt att

Bondes omsorger i forsta hand riktades mot Håtunaholm och Fituna.r0

De bevarade breven börjar sin berättelse i augusti 1796.rr Då har godset en längre tid varit

foremål ftir renoveringar och omfattande nybyggnation. Bre!fitrfattaren har troligen aktilt
deltagit i denna fornyelseprocess. Gårdsfogden Eric Brodin kom till Fållnås som nygift 1784

och var då 32 år. Han var gift med Agneta Öijer. dottern till dåvarande fogden på Fållnäs.

Paret kom från det stora godset Eriksberg som också tillhörde det Hildebrandska

godskomplexet. Frågan är dock om han omedelbart började fungera som fogde eller om han

lorst gick i lära hos svirfadern? Vid det örsta brevets tillkomst var Brodin 44 år och hade

ett bamtillsammans med AgnetaÖijer.l'?Brodinbodde med sin familj på "donationshemmanet"

1/4 mantal Östra Oxnö, och var alltså inte stationerad vid godset.'3Hår kan man konstatera

en form av både intern och "ärftlig" rekrytering till tjänsten som gårdsfogde.
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Godset som Brodin var satt att sköta bestod av hurudgården Fållnäs med underlydande
gårdar och torp och säteriet Ristomta och konoskattegården Billsta, båda belägna uppe i
Sorunda socken och med en rad gårdar och torp.ra Den centrala delen av Fållnäsgodset
var belägen på Lisön där huvuddelen av frälsebondegårdarna låg. Eftersom Brodin kom
redan 1784 och brevsamlingen börjar forst 1796 kan det ha funnits fler brev, men det är
möjligt att han började skriva till Bonde forst hösten 1796. En indikation på detta kan
vara Brodins vana att underteckna breven. I början är han betydligt mer benägen att
skriva ut även sitt ft)rnamn. De ftirsta åtta breven är samtliga undertecknade med hela
namnet. De foljande åren blir han alltid mer återhållsam med hela sitt namn. Jag tolkar
det som om han blir allt mer familjär. Något som åtminstone vid ett forsta påseende talar
emot detta är att Brodins svärfar dör i maj 1794 och att man under två år skulle vara
utan arbetsledare verkar öga troligt.t5 Man frr förmoda att Eric Brodin de två första
åren skev till Hildebrands ånka som dog 1796.

BREVVIDO-INGEN

Intensiteten
De 6? brev som finns bevarade av Erik Brodins hand är relatilt jämnt fordelade över tid.'6
Undantaget är år 1798 då antalet brev är mycket fr, de uppgår inte ens till hälften av antalet
ett "normalt" år. En bidragande orsak till detta kan ha varit att både Brodin och baronen
Bondevar sjuka under längre perioder denna vår. Under dessaca 36 månader somvi kanfolja
Brodins verksamhet, skriver han ca 2 brev per månad. Breven är väl utspridda över året med
någon övervikl for de sista månadema oktober till december.rT Detta beror i huvudsak på att
Brodin under sin forsta höst skrev ovanligt många brev. Jag hade forväntat mig en större
ansamling brevtill jordbruksårets mer intensivamånader men antaletbrev ärungeftir lika stort
under vintermånaderna. I september månad verkar Brodin havarit en mycket upptagen man
eftersom han praktiskt taget inte skrev några brev. Under dessa drygt 3 år har Brodin endast
forlattat ett brev under september månad.r8

Något som kraftigt torde ha påverkat antalet brev, var baronens fysiska närvaro på Fållnäs.
Ingenting i breven tyder på att carl Bonde i någon större utsträckning nyttjade Fållnäs som
bostad eller "sommarstuga". Han har besökt Fållnäs någon gång under februari och juli
1797.t' 1798 sånder han ut barnen men tycks inte sjålv havarit där under sommar en.2o 1799
besöker han Fållnås några dagar i slutet av maj och början av juni., Av breven att döma
upplevde fogden baronens besök som alltför få. Ibland formulerar sig Brodin i nästan lyriska,
svärmiska ordalag -"jagwcintar efternådige Baronsomfoglar efter dagen,22,,,Jag önskar
af alt mitt Jcirta at nådige Baron komme til Fållnös"2. ,Ibland drömmer han om baronen .?

nat tyckesjag tdllawid nådige Baron ",4Ibland är det mer världsliga skål till saknaden ,....

bekldgliget att nådige Baron hawer så mycket a sysla med i stan, så attfogla lekarna ciro
snartförbi." Det framgår attjakten var en sysselsättning de hade gemensamt, Brodin håller
baronen underrättad om tillgången pävilt " En kiader hawer jag waktat för nåclige Barons
nöge..."25
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Börjqn på Brodins brev nr l9

Innehåll
Breven speglar ihög grad Brodins verksamhet eller åtminstone den del av verksamheten som

han önskade att baronen kände till. När jag nu har bearbetat breven harjag valt att i forsta

hand betrakta Fållnäs som en enhet for produktion respektive konsumtion. Jag tror brevens

karaktär lämpar sig bäst for en sådan sammanställning. Men, och det bör poängteras,

innehållet i breven kan studeras ur en rad andra aspekrer.

P r oduhi on - Varuleverans er

Gemensamt for nästan samtligabrev är att de översåndes samtidigt med att varor levererades

till forsäljning eller för hushållet i staden. Det innebar att en av Fållnäsfogdens vanligast

forekommande sysslor var aIt agera skafferiforeståndare. Ofta antecknar han i slutet av

brevet vad som medloljer in till staden, ibland under PS notering'

Jag har tagit mig friheten att parallellt med Brodins brev följa verksamheten på Fållnäs via

de bevarade kassaräkningarna. Detta lor att se i vilken mån Brodins sammanställningar ger

en rättvis och fullständig bild av produktion och konsumtion påFållnäs. I löpande text utgår

jag i huludsak från de uppgifter som Brodin lämnar i sina brev' Jag kommer dock att i ett

in"auna. avsnitt mer i tletalj uppehålla mig vid Brodins uppgifter kontra den bevarade

kassaräkningen. Bokforingssiffroma redovisas mer utforligt i bilagan
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Smör var den produkten som genomgående levererades till forsäljning i Stockholm. Smör
fanns i princip med vid alla varuleveranser. Mångden är hiir nedan angiven i lispund vilket
motsvarade 8.5 kg. Trots att kassaräkningen upptar betydligt mer iin vad Brodin redovisar
i sina brev så utgör smörlorsZiljningen bara en liten del av godsets totala omsättning. Istället
var det spannmålen som stod for de stora inkomsterna. Vill man forsöka bestämma storleken
på forsäljningen stöter man dock på åtskilliga problem.

Tab 1 Smörftirsiiljning 1796-1799 i lispund

enl

l',l96117 9726

179'7 /98

n9a/99

Brodins brev

8.l2
o'7

4.12

Kassaråkningen

s4.t7

50

33:6

Kiilla: Brevsamlingen och Fållnäs kassariikning

Jämfor man de båda kallorna - brev och kassaräkning - uppenbarar sig genast en rad
komplikationer. Dessaär av såallvarlig karaktiir attj ag måste ifrågasätta möjligheten att med
någon störe säkerhet kunna bestämma storleken på godsets forsäljning. Det visar sig att
Brodin i sina brev uppger stora leveranser av spannmål.27 Betalningen for dessa leveranser
sker direkt till baronen Bonde och redovisas aldrig i Fållnäs kassaräkning. I bokforingen
noteras däremot avgiften for tullen.'?E Slutsatsen blir att det inte iir möjligt att via kassaräkningen

bedöma lönsamhet eller dylikt. På samma sätt är det uppenbart att Brodin i sina brev inte
redovisar samtliga forsäljningar. Den 12 november 1796 har bokftirts en försäljning av l6
tunnor råg. Den 10:e och 17:e november skiver Brodin till Bonde utan att nämna något om
denna forhållandevis stora forsäljning. Att småkvantiteter inte nämns i breven är mer
forståeligt, i bokforingen framkommer det att man varje vecka säljer smärre kvantiteter
spannmåI,'ze kanhända till bl.a de "siärkarar" (skärkarlar/fiskare) som Brodin nämner.30 De
leveranser som gårtill forsäljning via konoskattehemmanet Billsta nämnerBrodin inte i sina
brev, dessutom noterar han endast mjölkvantiteter när de skickas till hushållet i staden.sr I
bokfloringen framgår att stora mängder av spannmålen såldes som mjöl (se bilagan).

På samma sätt nänmer Brodin leveranser av gödoxar vars forsäljningsintåkter inte syns i
Fållnäs bokforing, medan kassaräkningen har kreatursforsiiljningar sorn inte Brodin noterar.,2
Slutsatsen är att om godsets bårkraft skall kunna bedömas bör man ha tillgång till Bondes
centrala bokfloring, vilken troligen i sin tur måste jåmforas med Fållnäs egen och de uppgifter
som kan framkomma i fogderapporterna. Uppgifterna som redovisas i kassaräkning/
brevsamling kan endast betraktas som en miniminivå på godsets örsåiljning.

De bristftilliga uppgifterna i Brodins brev om forsålda varor indikerar att det knappast kan
ha varit Brodins uppgift att forsälja varorna på en marknad. Breven skvallrar också om att
Brodin awaktar än baronens direktiv iin Strömbergs besked röra.nde leveransertill forsäljning.33

Förutom spannmål och smör såldes relativt kontinuerligt fisk. Leveranserna gick till både

Stockholm och andra städer som Nyköping.ra Större mängder fisk blev det endast i samband
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med vintemoten och strömmingsfisket på våren. Vinternoten kunde ge allt mellan ca25 kg

och g3 kg fisk. Det iir oftamed den anonyma rubriken - fisk - som Brodin anger leveransetl

namngivna fiskar är sik, flundra, simpor, strömming, skarpsill, torsk och lax 35 Det är också

svårt att avgöra om de mindre mängderna fisk, vanligen 10 marker dvs 4,3 kg, endast iir

avsedda for hushållet i staden eller lorsåldes vidare. Fisket var i huurdsak lorlag till
jordbrukets lågsäsong - vinter/vårvinter (okt-april). Det finns endast någon enstaka leverans

under sommarmånaderna.

Köttleveransema var inte speciellt omfattande, på vårvintern/våren sände man till staden ett

antal lamm lor forsäljning. verksamhetsåret 1796197 som uppvisar den markant högsta

siffran rörde det sig om 26 lamm.3u Under samma period uppger Brodin att 7 st gödkalvar

levererats.3T Den huwdsakliga köttproduktionen bestod av ox- och gödkalvsuppfodning.

Oxarna inköptes under våren i Södertälje eller Västerås, en del av dessa såldes till slakt i

oktober. Antalet djur som inforskaffades varierade, men en trolig genomsnittssiffra är ca l0

djur som figurerar t.ex är 1'19718 därav så{des under hösten 1-7 stycken. Kassaräkningen

stödjer också detta.3e Några enstaka kof och grisar slaktades och örsåLldes till staden.a

ViltkOttet som figurerar i breven kan inte ha bidragit till uppehället varken for hushållet på

Fållnäs än mindre i staden. Under dessa år som Brodin sänder sina brev är det bara vid ett

tillfiille som man fiiller en älg. Algkött verkar ha varit mycket siillsynt och eftertfaktat. När

Brodin i brev 49 berättar om älgjakten, blir han forhållandevis utlorlig och det är inte med

{Jåt,}.nza
.J
l';..f.r'/.-

)

, "/,,A-1-, .U- k-t- ,; e.r,
r åt.o
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skissen Itr lrån 1828 och visar att Follntls vid detta tilwlle hade en mycket soJistikerad

frukuradsanlaggning. Foto i Nordiska Museets arkiv, inv. nr 185 F s'

o
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lite stolthet han m eddelar att"Drinna cilg haver de på alla sidor om l+ring os sprunngit efter.,'
En treårig stut på 16 lispund rent kött dvs ca 136 kg. Delar av detta kött gav man som gåva
till herrskapen påFituna ochDiurnäs. utöverdetta omnämns endast några enstaka harar och
tjädrar.

När det kommer till grönsaker och biir/frukt är miingdema, av breltexten att döma, ringa och
ofta ospecifierade - "lite grönsaker", eller " anat småsaker ifrån trägården".a' Avförklarliga
skäl är det svårt att avgöra vad detta egentligen var och hur mycket det utgjorde. Via
leveransdagarna går det att sluta sig till att man måste ha haft ett växthus eller bra
lagringsftirhållanden. Det levererades "grönt" även under vintermånader som februari. I
huludsak var det varor avsedda for baronens hushåll i staden, det enda som kan tänkas ha
varit laimpligt for forsäljning var en tunna päron (se brev 4). Frukt/bär som nämns i övrigl är
röda vinbär och krusbär.4'? vitkål var en vanlig gröda enligt brevena3, vilken också användes
till surkål.a Andra grödor som redovisas i texten är potatis, kålrötter, blomkåI, rödbetor,
gurka, peppar, rötter och blåkål?.45 Det är möjligt att man producerade betydligt större
måingder med "grönt" än vad som gårattutläsaurBrodinsbrev. Granskarman räkenskaperna
bekräftas dock bilden som framkommer i breven. En trädgårdsmästare var anställd och en
mängd notiser i breven antyder att man lade ner en hel del arbete på trådgården - avplaning,
plantering av frukttrad etc.{ Men detta har inte avsatt några större spår på intäktssidan i
boköringen. Det är egentligen endast päron och vitkål som når en marknad.aT Förutom
nämnda livsmedel levererades agg vid ett frtal tillfiillen. En trolig orsak tilt de ffitaliga
äggleveranserna är att hushållet i staden höll egna höns.a' De resurser Iör självhushåll som
bostaden i stockholm besatt i form av trädgårdar, stallar etc. påverkade behovet av produkter
från dessa lantgårdar.

En vara som man inte kunde frambringa i staden var ull. Få[näs producerade ca 125 kg ull/
år.ae Denna mängd såldes och inbringade en icke öraktlig del av godsets inkomster.5o
Hildebrand hade via sin forvaltare Lidstrand varit den största leverantören av ull vid hallen
i Stockholm vid mitten av 1700-talet. Något av denna tradition lever kvar vid tidpunkten för
brevskrivandet.5' Till hushållet i staden levererades inte enbart råvaror utan ibland förådlade
produkter som lakan och örngott.52 En vara som nämns vid namn vid ett par tiltf?illen ärjärn
iolikaformer- plattbandjärn och platt stångjärn.53 Studerar manbokforingen lorFållnäs visar
den att man varje år säljer stångjärn for ca 50 riksdaler.sa Järnet man sålde kom från Forssjö
bruk i st Malm socken och tillhörde det Hildebrandska godskomplexet. Sedan Lidstrand i
mitten av 1700-talet upptagit järntillverkningen vid bruket transporterades tack- och
smidesjäm viaNyköpingsån och vidare efter kusten till Fållnås, där det sedan lastades om for
vidare transport till Stockholm.55 Delar av järnet behöll man på Fållnäs och sålde vidare till
omgivningen. Man fick dock betala för järnet och Brodin klagar på prisnivån "T'het war
gruflit wad dett giörnnet kostar som i förleden wintel h(imtats iftån Forssiö Brull'56.
slutligen kan nämnas att Fållnäs stundom bidrog med brännvin till hushållet i staden,
mängdennågot kryptisktberäknad i antal krus eller endast betecknad medbrännvin. Möjligen
producerade man brännvin på den mängd såd/potatis som blev över, eftersom tillverkningen
tycks ha skett sent på våren eller ftirsommaren.5T
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Konsumtion

Den tidigare genomgången visade vad ett gods kunde producera, antingen för en marknad

eller for ägarens hushåll i staden. Godset var inte bara en produktionsenhet utan också en

konsument. Vilka slags varor och tjänster inköptes och nlttjades? Tidigare forskning har

poängterat att godsen, lite tillspetsat, "sålde men köpte inte"58. Detta resultat har också sin

giltighet for Fållnäs. Det är markant hur lite som inköptes till godset under dessa år. Nu kan

vi inte veta om Brodin upptagit alla inköp i sina brev. Det visa.r sig att en del varor kommer

via baronen som sänder över t.ex. krut, brädor, kaffe, vadmal, lärft, vin, salt och tjära.5e I
Brodins brevåterkommervid flertillftillen inköp avjarn och fruktträd,60 därutöver inforskaffas

trädgårdsstolar. Naturligtvis inköptes kreatur lor uppfodning m.m. men i stort var inköp for

sjätva driften av jordbruket minimala. Det finns exempel på inköp av medicin åt hästarna,6r

material tillbyggnaderna - sågadebräder och plank och takplåt.6'?Dessutom de redannämnda

varorna sombaronen sändeöver. Utan att överdrivakanman påståatt självhushållet var långt

drivet. Bokforingen år något merutforlig på denna punkt ochvisar att breven inte upptar alla

inköp. Övriga varor som figurerar i kassaräkningen var i forsta hand avsedda fOr hushållet

och köksbestyren.63

Jag nämnde tidigare det vanskliga i att anvånda breven/kassaräkningen för att bedöma

godsets forsäljning. Jag dristar mig dock till att hävda att ett grolt mått på "lönsamheten"

forvarj e år, dvs snarast att likna vid envinst- och forlustberäkning, ffir man omFållnäs utgifter

jämfors med lorsäljningssiffrorna och de summor somBonde erhöllkontant. Samtliga siffIor

är avrundade och angiwa i riksdaler'

Tab 2 Inkomster, utgiier samt kontånt utbetalda medel till baronen vid Fållnäs gods

räkenskaPsåret 11 9 6 -l'7 99.

Utgiftefa

1154

Inkomster Kontantautbetaln.65

1'796197 1400

l?00

2803

3832 2944

4516 3400

t7g7tg8 1095 2854

1798/99 887

r799l00 1002

Källa: Kassar?iknin gföt Fällnäs 2217 1796'l/10 1800

Siffrorna visar att Bonde efter övertagandet av gården 1796 successit lyckades öka

möjligheten till egna uttag ur verksamheten. Troligen har gårdsdriften fätt stå tillbaka under

de år när febril byggnadsverksamhet rådde I den första kassaräkningen som troligen är

upprättad i samband med att Carl Bonde övertog ansvaret for gården, kan man se att

kassakistan troligenvar tom, eftersom "nådiga herrBaronen" då överlåmnade 50 riksdaler.

Därefterharhanintebidragitmednågrakontanter.Tilldettamåstemanfogadestorabelopp

lorspannmålochkreaturslorsäljningsomln/eredovisasikassaräkningen.Baronenficki
realiteten ut betydligt mer än de här ovan redovisade siffrorna. Avkastningen måste betraktas

som mycket god dessa år. Vi saknar eventuella kostnader for lån som belastade Fållnäs66 och

utan Bondes huvudbokforing är det inte heller möjligt att se om några större
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investeringskostnader i form av underhåll och redskap har belastat den centrala bokforingen.

Vad man kan konstatera via brev och kassariikning är att de enda större renoverings- och

byggnadsaktiviteter som genomfordes, verkställdes under somrarna 1797 och 1798.
Kostnaderna verkar till fullo eller åtminstone till största delen ha belastat bokforingen vid
Fållnäs.67

Alla beriikningar av driftsöverskott i ett historiskt material har sina fallgropar bl.a. därftir att
man inte tillämpade sammanställningar och beräkningsgrunder som vi gör idag. Tidigare
forskning på svenska gods i mitten av I 700-talet har dock kommit till liknande resultat som
siffrorna for Fållnäs uppvisar - "att driftsöverskottet i relation till driftsutgifterna måste ses

som avsevärt".68

ARBETE OCH ARBETSLEDNING

För att framställa dessa produkler som levererades for baronen Bondes hushåll i staden eller
for en marknad i främst Stockholm kävdes arbete. Brodins uppgift var att samordna och
verkställa detta arbete. Hur självständigt skOtte han dennauppgift? Var det han som anstiillde
och avskedade folk? Vembesttimde arbetsuppgifterna och i vilken turordning de uträttades?

Hur arbetsledningen vid svenska gods fungerade och var organiserad är foga utforskat. En
av de fii som berört ämnet år Utterström i sin "Jordbrukets arbetare". Titlar som fogde,
gårdsfogde, inspektor, beållningsman och hauptman6e figurerar i forteckningar och brev.
Utterström menar att foriindringen över tid var så stor att"det cir nödvAndigt att skilja mellan
organisationen under I700-talet och under årtiondena kring 1800-talets mitf' .70

Generellt kan man säga att inspektorn var den formellt högst ansvarige. På större gods hade
han befallningsmannen till sin hjä1p.7' På små och medelstora enheter, som Fållnäs, utgiorde
rättaren befallningsmannens motsvarighet. Brodin kallas gårdsfogde och har säkert samma

uppgifter som en inspektor, dvs att ansvara lor driften.72 Begreppet fogde/gårdsfogde har
dock redan i mitten av 1700-talet ofta en sämre status (läs lägre lön) än inspektor.T3 Under
forsta hälften av 1800-talet sjunker statusen än mer, så att fogde och rättare snarast kom att
bli synonyma begrepp. Ta Brodin nämner i flera brev inspektorer vid andra gods och var säkert
medveten om den statusskillnad som forelåg.ö De högre gårdsforvaltarna, inspektor,
gårdsfogde och befallningsman iir skolade och skivkunniga. Gruppens sociala bakgrund är
dock okänd. Enstaka exempel tyder på en vid rekryteringsgrund - från lantmätare till lågre
militarer. En kan vara korpral, en annan kan sluta som borgmästare i Lidköping.76 För att
erhålla en tydligare bild av arbetsorganisationen vid svenska gods och då framforallt den
arbetsledande delen, behöver vi utftirligare studier än vad som finns idag.

PåFållnäs sköttes den direkta arbetsledningen avBrodin som sj älv deltog i arbetet pågården.
På säteriet Ristomta och kronoskattehemmanet Billsta skötte rättarna - Brodins forlängda

l23



arm - den direkta arbetsledningen. På mindre enheter kunde rättaren mycket väl vara en

betrodd bonde som skötte dennasysslavid sidan om sin egen gård. u Lönemässigt hade dessa

rättare fiiga mer betalt än vanliga gårdsdrihgar. Vid Fållnås hade drängarna i slutet av den

studerade perioden lika bra betalt som rättaren.78 Brodin lyckades forhandla upp sin lön

betydligt efter fiirsta året då han erhöll 16:32 riksdaler, året därpå är lönen 25 riksdaler.Te

Brodins kontanta lön skall jämföras med drängarnaVrättarens 8-10 riksdaler.

Trädgårdsmästarna är en annan kategori som var välbetalda, generellt på samma nivå som

fogdar och inspeftlorer. Trädgården måste ha varit en mycket kostsam verksamhet eftersom

den, som tidigare redovisats, inte bidrog till några större intäkier. Något som redan

Rosenhane i sin Oeconomia reflekterade över "...betinkeligit, för dcim stora omkåstnqden

som drir uppå uppgår mdd dyr lön ochförtdring på tv)å dller tre pdrsoner som i trcigårdarna

willia brukts."so

En annan och viktig arbetsledarevar dejan, dvs den kvinna som ansvarade for ladugården och

dess pigor. Det finns exempel på att dejan lönemässig stod över t.ex rättare.8r På Fållnäs

betalas hon dock som de manliga drängarna vilketjag tror var ovanligt lågt.82 Brodin nämner

aldrig dejan, han iir mycket sparsam med upplysningar om övrig personal. Förutom rättarna

vid Billsta och Ristomta som återkommer vid fler tillfiillen måste övriga vaskas fram 'Idag
ins(mderjag gårdsdrängen med ett pdr hdstqr", apropå taktäckning av norra huset"...mdn

alt dritta hawer gordts med godsensfolk," eller"I slutet af fuinaweka kinkerjag atfå dräng

std Bygnadenfardig, så att dt'dngaftrq skola snarl nedflytld' samt"Ladu gårds Anna ör
nu och Bättre och börgar att gå uppe" .Ei Dessa sporadiska notiser ger knappast någon

heltackande bild av personalen vid herrgården. För att skapa oss en om inte fullständig så

åtminstonebetydligt riktigare bild frrvi vändaoss till bokft)ringen ellertill husforhörslängden

(alt.mantalsliingden). Vid Fållniis ånns under dessa år forutom fogden och trädgård smästaren,

en deja, l-2 drängar, 4 pigor, och en fiskare. Räkenskapsåret 1799/1800 fanns påFållnäs även

en rättare. På de två andra enheterna som ingick i Fållnäsgodset - säteriet Ristomta och

konoskattehemmanet Billsta - fanns forutom rättaren en dräng och två pigor.84

Brodin hade dessutom dagsverksskyldigabönder och torpare till sitt örfogande. Magnusson

konstaterar i sin avhandling att lordelningen av dagsverkerVarbete mellan bönder och torpare

kunde variera från gods till gods.85 Torparna användes oftatill allehanda arbeten relatiltjåmt
fördelade över året "kör i åker", "slojdar", "hugger ved", "lastar", "lastar båten",

"smider" etc.86 Bönders arbete var säsongsbetonal och mer koncentrerat till åker- och

ängsbruket.87 Böndernas dagsverksskyldighet bestod vanligen av tre delar resor/skjuts,

körslor och åker/ängsdagsverken. Tyngdpunkten låg ofta på den sistnämnda delen men de

övriga åtagandena kunde vara nog så betungande.s8 Studerar man Brodins brev är det i

huludsak vid transporter/körslor av varor och ved etc. som bönderna nämns. Möjligen kan

det beror på att arbetet på huurdgårdens åker och äng ofta nämns i forbigående "...om

wäderleken glndr os, lcinker jag att Börga med Rågskirirningen,..." eller "I förleden
måndag och tistdng utt kiördes giödslenwid Fållntis.se Här är han återigen mycket sparsam

med upplysningar om vem som har medverkat. Troligen var det självklart for samtiden att
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dessa sysslor i stor utsträckning sköttes av torparna. Läser man breven 6r man det intrycket
att det nästan bara är bönderna som utfor dagsverken:
"omföretwarrar, så kan cinu några ochfyrtio tunor rågi fuinnaweka inseindss medrtiltarcn
wid Bilsta, som nu rir Bönderna fölgahig med ddnnq post..,o

"I söndngs woro alla Lisö Bönder till Åpetgarn och dtirstrides höggo wardera en famn
ahlwed, och i dag eiro de bådsde att höra den ifrån Åpetgatn fram till koo hogen.,'ej

"I dtintnwela hawer Böndernq kiört gol dcir gamla Bygningenförr stådt, hwilket dr en god
gälp för hållq lerhrösar på grilet. " a

"5 timber ståkar riro uttaf godtsens Bönder huggna och ftam kiördq ti Kapelans
Bostale."e3

*Iför ledenfredags far midag åhe jag utt till Torbo örud och fan gat sten, hwarpåjag i
Lördags skikade 3l par hästar samt Pettersson, Nils och olof i Ristomta med Bönderna,
och thet gek Gud ware låf Lyklit för sig."%

"...på thet att nådige Barons bönder i dag heller i mårgon kuna af fuimta spanemålet rill
Fijtutn, så och den nriwer som nådige Baron Befaller tilt Fijtuna.-ss

Det finns endast ett fåtal meningar som entydigt pekar ut torparna:
"Jag hawer til sagdt torpona som driwer oxqrna aft de skolla laga så at de ciro Bitida ine
på morgonen med dem för trc)gnsel skull."o" sant"så ledes foro Malmström och rcittaren
ochentorpare Till relge."eT lagtolkardet som omböndernas dagsverken i stor utsträckning
användes till skjuts och körslor medan torparna blir mer anonyma i den dagliga skötseln av
hurudgårdens åker och äng.

Men det framgår av brevsamlingen att ibland räckte varken den anställda personalen eller de
underlydandes dagsverkentill for syssloma. Somundervåren 1798 när febril byggnadsaktivitet
rädde "Murningen går någorlunnda Bra, mcin jag måste taga alta dagswrirken i frht
Fållnris till Ristomta och i thet stället legaför arbet wid gården.-si

I boköringen for perioden framgår också att man varje år har lejt arbetskraft antingen for
att man behövt någon mer yrkeskunning - snickare, berg-borrning/språngning eller att man
som ovan inte haft tillräckligt med folk.r,

Brodin ger i sinabrev intrycket av att arbetet ihuwdsak flyter problemfritt. Indirekt kan man
utläsa i Brodins formuleringar att t.ex alkohol kunde utgöra ett problem, som när han väljer
Billsta-rättaren lor ett uppdrag "...wilket jag mcist för sin nyckterhet litar på..."t00. Det är
endast i brev 69 som den nye fogden Lars Pettersson visar att det här med arbetsledning och
god arbetskraft inte alltid var vid handen. Här är den underlydande "o lydyd' ochingenting
amat fanns att göra än att "säga up honom i dagl'.



Att ledningen och fordelningen av arbetet inte alltid var en ofarlig uppgift visar ett brev fråLn

befallningsmannen på dåvarande Gäddeholm (Tureholm), där han redogör fiir vad som hiinde

den 20 septembe r 1745 när han var ute med Örboholmsböndema och körde upp ett gärde.

I kritiska ordlag kommenterade han ett arbete. Det kunde inte en bonde vid namn Lars

Jonsson tåla utan blev "mycket oartig och begnnte med mrirjande och många oanstcindiga

ord samt hotelser med stryV' . En annan bonde - Lars Andersson - skyndade till sin kollegas

sida och "alldetes öfverföll migl' med sparkar, slag i huvud och bröst så att den stackars

befallningsmann en "alldels bortsvimmade, och kunde på en stund icke qndal' tol

Ett mindre dramatiskt exempel på problem vid arbetsledning framskymtar i den

arbetsbeskrivning lor fogden på Fållnäs som är upprättad ca 1815. Där han som arbetsledare

skulle uppmärks amma att vid "arbetares utsteillcmde til arbete bör noga iaktagas att fu ej

strjllas så ncira lwarandra att de kunna samtala, emedan gemenligen en altför dyrbar tid

på sådant sätt förspilles, i synnerhet cir detta mrirkbdrt vid qvinfolks dagsverken eller så

lullade srill skap..." I 02

Källkritiska aspekter måste beaktas när man skall bedöma "arbetsfreden" . Skäl finns att anta

att gårdsöwaltaren i rapporterna till sin arbetsgivare gav en gynnsam bild av verksamheten.

Konflikter kan ha tonats ned. Det är forst när de blir väldigt konkreta./långvariga som de

figurerar i korrespondens.

Vilken handlingsfrihet hade gårdsfogden Brodin? Vilka sysslor skötte han på egen hand, i

vilka rådfrågade han baronen? I det vardagliga arbetet på åker och äng handlade han med

största såkerhet efter eget huvtd - " ffinker jag att Börga med Rågskicirningen, . . ." ellet "

Inristaweka tänker jag at hugga och up rödia wader fallen, Bangar och morast i skogarna

til Brtinsle. "103

Vid försäljning och leveranser av keatur och sparnmål till Stockholm är Brodin däremot

mycket beroende av direktiv "Med giöoxarna skal iag göra som nådi Baron befallt" ,

"Wdntar jdg svar ifrånnådig Baron i genom Strömbergl' ,"Om iag skal nöstaweka inscinda

Råg til stan, drirom torde Snc;mberg slcriwa med ncista Bud." eller "Jag wil låta nådige

Bdronweta att jag efter Strömbergs slcfuelse aJden 6 dennes in srint 60 Tunnor korn... " .1u

Även vid forsäljning vid gården rådfrågar han baronen om prisnivån "Jag wil jcirna howa

swar utaf nådige Baron om jag får scilga någon råg wid Fållncis för I0 plåtar Tunan."ta5

Han frågar baronen om lov när det gäller behandlingen av hästar.r06 Underhåll och

nybyggnation skedde efter samtal med baronen.r0T När det gäller anställning, omflyttningar

och avskedande av personal tycks dock Brodin sköta den del som rör landbogodset relatilt

självstaindigt. Han säger upp änkor och städslar nya bönder och torpare.lo8 Han verkar

plötsligt mindre handlingskaftig när det kommer till anställning av tjänstfolket vid Fållnäs

och hänvisar den arbetssökande dr^ngen"att sidlf tallawidnådige Baron dlirom" toe Som

helhet betraktat är tonen i breven mycket hovsam och forsiktig. Han frågar ofta hur han skall

handla" niir han har uträttat något vill han ofta forsäkla sig om att "dcitta måte wara riHit
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utt rcittqt...")10 eller'fåweta nådig Barons tanka om alt samans.ul, Det ärhelatiden fråga
om en dialog där fogden åtgärdar väldigt lite utan att ägaren är informerad . oklart iir om carl
Bonde hade någon övergripande organisation for att styra sitt godsinnehav. Strömberg som
här och var i breven ger Brodin direktiv är troligen Bondes kusk Johan Strömberg. I
mantalslängden for Bondes hushåIl i staden finns inte he er några spår efter några personer
med en mer övergripande funktion, som bokhållare etc. Det kan dock inte uteslutas att dessa
funklioner var inhysta på något annat håll.

vilket arbete utfordeBrodin rent konkret? För år 1797 finns det relativt många brev bevarade
så att det går att lolja Brodins agerade mer i detalj. I det foljande har jag kortfattat
sammanställt vad Brodin enligt breven sysselsatte sig med under första hälften av året 1797:
17 Januad ombesörjer att Billstårältaren transporterar 42 tunnor korn till Sthlm. szint bud efter

trådgårdsstolar.

19 Placerät vinbuteljer i källaren. Skjutit en räv. Varit i Stockholm

16 Februari Pratat med en frålseskattebonde. Baronen har besökt Fållnäs.

20 Riiknat ut skatteböndernas skatt och låtit utlysa detta i kyrkan (fått hjälp av Hane). Fått hem
ekvirke, låtit bönderna hugga ved.

i6 Mars

22

30

Dragit not, behandlat hästarna som år sjukå, sänt efter medicin. Färdigställt staketet påNorra
sidan. Huggit upp en hölada. Sålt någrå rågtunnor. Talat med Toröprästen.

Kört de sjuka hästarna varje dag. Skulle ha ftiljt med till Södertålje 1itr att köpa oxar, blev sjuk.
Köpt en ko. Den 24 mars med länsman i Tible. Troligen fiskat.

Gravyr av
Jean Eric
Relut i Petter
Slrandberg
'Anledning till
dkerbrukels

rtirb.iftring".
1749.
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6 April Sålt 2 kor. Fiskat med not. Kört bräder och plank ftan Kiilsta. Kört sand till sjöbryggan, follt på

mellan staltet och syrgroden. Tak på logar och iingslador täckas och hjälpas vad man kar hinna

med. Vägen mellan Svalsta och Fållnås har grusats och ftirbåttrats.

11 Rummen ftirberedda och uppvärmdå ftir ett kommande besök. Hästarna någorlunda friska.

20 Vårsäden sådd.

odat Maj Kört upp trädan. Råfsat dikesr€nar. Lagt upp jordhögar i trådgfuden. Rörtak täckta. Stora båten

reparerad, tjitad in- och utvändigt, utskjuten på vattnet. Roddsumpen håmtat från Nynäs. Fått

många kalvkor. Köpt bandjärn av bönderna.

25 Varit till Tible med nämndeman och rättaren vid Ristomta och uppläst ett köpebrev. Provat krut.

8 Juni Börjat läggå om taket på norra huset. Rödliirgat alla takbräder. Slagit taktegel.

29 Fiirdiga med taklåggningen.

Brodins arbete bestod dels av huwdgårdens jordbruksdrift, dels av att administrera

landbogodset, dvs fordela och utnlttja dagsverken, se till att gårdar och torp betalade de

skatter och avgifter som var forenade med bruket av dessa. Dessutom var Brodin sin

arbetsgivares representant i allehanda organ som häradsrätten, sockenstämman och

kronostämman. Han skulle ombesörja att präst och klockare fick sina rättigheter/formåner

och deltai husforhören.rr2 Vid flera tillfiillen markerarBrodin att haninte år nöjd med kronans

representanter. Han fär vänta vid en kronouppbördsstämma, de sköter inte väghållningen

som de borde.it3 Brodin blir inte heller informerad när $ärdingsman är på utmätningsbesök

hos en av frälsebönderna.rra En annan och mer svårbestämd funktion är Brodins agerande

vid fastighetsaffiirer. Vid ett flertal tillfiillen informerar han Bonde om låmptiga gårdar lor
inköp."s Här verkar Carl Bonde uppråtthålla en tradition från den fbrre ägaren och dess

forvaltare. När Hildebrand köpte Fållnäs 1738 fanns tjugofem underlydande hemman.

Förvaltaren Lidstrand köpte under de kommande 50 åren, fram tills fideikommisset bildades

1778, ltterligare tjugotvå hemman plus säteriet Ristomta.rr6 I Brodins brev framgår det att

åtminstone 1/8 mantal frälsei Tible inforskaffades, samt att räntan på l/4mantal frål se skatterrT

i Berga skulle komma att tillfalla baronen Bonde.rr8

Det är naturligtvis utifrån denna något rapsodiska genomgång svårt att dra några definitiva

slutsatser rörande Brodins arbetsinsats och arbetstid. En del av sysslorna kan vara så

självklara att fogden inte nämner dem i breven, dessutom kan han ha avrapporterat

genomftirda arbeten vid sina besök i Stockholm eller vid Bondes besök på Fållnäs. Men tar

man därutöverhiinsyn till att vid många av de utförda arbetena som redovisas ovan harBrodin

haft hjälp eller bara initierat, verkar det inte som om han behövde arbeta 40 timmar i veckan.
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FOGDENBRODIN

Breven lämnar ftiga spår av Brodins person/personlighet. Det är ur andra kållor som vi fir
vetavar han bor eller med vem han är gift ochharbarn. Hanshustru skymtar forbi i enpassage

"Wid Oxnö hade min hustru fåt med noten sa många som nu fölier til nådi Baron.-re
Hennes roll som fogdehustru iir mycket oklar. Innebar hennes position att hon skulle utöra
vissa sysslor, vara sin man behjälplig? Bevisligen fiskar hon på egen hand, skötte hon också

jordbruket som hörde till hemmanet? Om nu Brodin också skulle sköta sitt hemman kan man

tänka sig att detta ibland kunde komma i konflikt med hans arbete på godset.

Man kan också utlåsa ur breven att Brodin var forhållandevis frisk. Det verkar som om han

varje vår råkade utfor en infektion som i mars 1797 "...fast jag alt sddan i förledenfre&tg
trarit siuk utqf huvudwärk och rysningaf' och denille inte släppa for någon vecka senare

"åtter igen warit siuk, men nu huwer jag låtit dem sdtta en spanskfluga Bak i naken, och

dcir egenom howver hufwudwcirken någotför swunit ." Det är inte forrän ytterligare en vecka

senare som han kan utropa " ...Gudi ware ewit pris hawer nu åtter wunil ltdlsdn".r2o Även

våren därpå blir han sjuk, dock utan atl" vara"någon hel dag stingliggande" .t2t Under den

svåra våren 1799 (när missviixten sommaren 1798 började göra sig gällande) "Jag hawer

aldri hördt en sådan gcimer och klagan på folket i elmcinhet som nu ör..."122 och dessa

umbärandbna gör folk svaga "Hör ar mycket folk siuka på godset och tiwen på andra

ställen."t23 Dettaverkar inte ha drabbat Brodin som just denna vår verkar ha klarat sig från

sjukdomar.

Han torde ha varit en person som tog "hand om de sina". Det finns flera notiser som tyder

på att han var mån om sitt folk. Brodin låter sin egen dräng hemma på sin gård ffi städsla ett

eget hemman. Han låteri forstahand de fattiga underlydande köpa spannmål under den hårda

vintem 1799 och tillåter att råghalmen på skullarna används av fattiga for att sova i.r2a Han

lorsöker också ordna så att den skadade drängen kommer till lasarettet.r25

Hans instiillning till människor som forsöker sko sig kan man ana i hans omdöme om bonden

Lars Nilsson i Un dersta"...är en klipdre och havter efter Bercitelse sagdt, då hanfår I /4 del

uti Berga, så skall han och haffa rcittighet i Oxnö skogen..."r'6 Brodin har en bestämd

uppfattning om folk som söker sig till staden "... mön som andra tokar skulle försöka sin

lycka i Stockholm."l21

Frågan är om gårdsfogden Eric Brodin var en bra fogde eller ej. Han slutar vid en ålder av

47 /48 ir, darefter verkar han hatillbringat sin tidvid hemmanet på Oxnö.r2E Var det en vanlig

ålderlor pensionering ellerhade någonting hänt som förkortade hans verksamhetstid? Något

enkelt svar på den frågan går inte att 6. Det är troligt att en fogde, om han var duglig, kunde

sköta sitt v,irv långt fram på ålderns host. En fogde ansåg vara båst mellan 30 och 60 år.r'ze

Kunde Brodin ha missbrukat sin herres örtroende? I litteraturen finns flera exempel på

detta.r30 Räkenskaperna visade dock på en positiv utveckling, så han kan inte ha misskött sitt
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arbete i alltfiir stor omfattning, på det tyder även hans kvarboende på " donationshemmanet" .

Det finns dock kommentarer från Bonde i senare brev som är lite svårtolkade. I anslutning

till den nybyggnation som påborjas 1805, då Brodins efterträdare fortfarande iir verksam,

skriver Bonde "Jag anser som en slgldighet att vara uppmtirksam på hushållningen vid
denna egendom av den orsak att en långförvaltning lämnqt mig någorlunda kinnedom om

densqmma..." och på ett annat stiille i anslutning till lordymingar av byggprojel<tet"Jag har

förut erfarit något i samma genre och jag ör gansla senfcirdig ott tro det samre folkets
uppgtfter...".t3t Vad det är som fått Bonde till dessa kommentarer forblir okiint. Det är

möjligt att vår fogde inte riktigt levde upp till de kav Schering Rosenhane stiillde på en god

fogde "En god fogde skall intet wdnia sig kpa mdd bassan omkring på fogellek ciller
ddssemellan, icke fuiller kiggia sig påfiskzrij, em(rdanthe btigge Sysslorna ngamycket tid
sin kooss ifrån annadt arbete, iämväl och göra fålket stilcre, ncir the weta fogden wara
annorstädes occuperat."l32 Sammanstiillningen av arbetet som figurerar i breven ger ett

intryck av att han måste ha haft viss tid över, en tid som han mycket viil kan ha lagt ned på

just dessa sysslor. Det kan vara så att han hellre sysslade med sådant och diirfor på egen

begiiran sagt upp sin tjiinst. Han återfinns inte på hemmanet året efter det han slutat, det är

"Sorunda bonde" qv

Nils Andersson
Nqtionalmuseun
Foto.
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möjligt att hani omedelbar anslutning till sittavsked som fogde påFållnäs åtog signågot annat

uppdrag. Däremot kommerhan snart tillbaka ochtio år senare finns han fortårande på Östra

Oxnö. I mantalslängden är han noterad som vilken bonde som helst.r33

FOGDEBREV I ARKIVEN

Genomgången av breven har forhoppningsvis givit en bild av en gårdsfogdes vardag/

verklighet och den verksamhet han var satt att sköta. Hur vanlig är då denna Fållnäsfogdes

tillvaro? Ar det mojligt att jåmfora hans situation med andra i liknande position. Mig
veterligen har denna typ av källmaterial inte anviints i tidigare historieforskning, åtminstone

inte som en primär källa till dåtiden.t3a Vid en hastig genomgång av en rad godsarkiv på

Riksarkivet framträder en variationsrik bild. Enstaka samlingar och godsarkiv kan uppvisa

ett intressant materialbåde vad gäller omfång ochkronologisk bredd. Det gåiller Gäddeholm

(Tureholm) som har brev från 1704 till 1763. Största enskilda brevskrivare på Gäddeholm

iir inspektorn Thure Lindberg som u nder ären1737 -1748 skiver ca270 brevr35. Ängsöarkivet

har en bevarad svit från 1728 till 1754, där befallningsmannen Anders Åhman under åren

1729-1739 skriver 376 brev.136Några större efterforskningar har inte gjorts for att återfinna

godsägarens brev. Det är troligt att en del borde gå att återfinna i ägarens brevkoncept då

dessa finns bevarade. I Bergshammarsamlingen ingår korrespondens mellan paret Bielke och

fogdarna bl.a på godset Fårdal i Småland och godset Wattholma. Varken antalet brev eller

den kronologiska bredden är omfattande.r3T Det intressanta med arkivet är att här finns

grevens och grevinnans alla brev bevarade tillsammans med fogdens och bildar därigenom

en brewiixling i dess egentliga betydelse.r3s

De äldsta återfunna exemplen på fogdebrev är bådafrån 1650-talet. Befallningsmannen Sigge

Thorsson i Läckö grevskap skriver ca 80 brev till sin herreM.G. De la Gardie under perioden

1656-1674.r3e Den andre fogden är Anders Larsson på Orust och Tjörn som under nästan

samma period - 1659-1674 - hinner forfatta 268 brev till sin herre Per Brahe.ra På grundval

av min ltliga undersökning är det inte möjligt att med någon större säkerhet uppskatta

kalltypens totala omfång. Av de undersökla arkiven uppvisar de flesta någon eller några

perioder av "fogdebrey''.rarBrevsamlingar över långre periodermed omfång på över 50 brev

forfattade av en och samma hand år dock lätt räknade.ra2 Längre sviter harjag i forsta hand

återfunnit bland de brev som örfattats under perioden 1650- 1750. En tänkbar orsak till detta

kan vara att godsdriften under slutet av 1700-talet och i borjan av 1800+alet blir en aktiv

angelägenhet lor godsägaren. Han bosätter sig oftare på sitt gods. En annan aspekt som kan

spela en viss roll är att de stora godskomplexen som år verksamma under lång tid i huwdsak
är en 1600- och 1700-tals ftireteelse. Det var under den tiden nödvändigt att bygga upp ett

system for drift och övervakning så att godsägaren fick den nödvändiga överblicken. Ett
typexempel på detta är Per Brahe med sin "ståndsriksdag i miniatyr".ra3 I detta perspektiv
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utgör "Fållnåsbreven" en viktig länk eftersom brev runt sekelskiftet 1800 inte har visat sig

vara alltfor vanliga i de undersökta godsarkiven.

Till sist skulle jag vilja peka ut några områden där fogdebrev lämpar sig väl for fortsatt

forskning. Här måste jag dock påpeka att det kan vara stora skillnader på vad fogdama

redovisar i sina brev, på samma sätt som prästerskapet i sina berättelser till Tabellverket

varierar innehållet alltefter personlighet och formåga.

Som en källa till arbetet och dess konsekvenser trorjag källmaterialet hävdar sig mycket våI.

Det jag i forsta hand tänker på år:

1. Arbetets utseende, dvs vilken typ av sysslor som forekom.

2. Arbetskraftens organisering och användning, dvs vem gör vad?

3. Arbetsskador, mindre blessyrer framgår inte i Fållnåsbreven, men som i brev 56 kan

allvarligare tillbud troligen återfinnas i fogdebreven.

4. Arbetsledning, konflikter och konsensus. Här trorjag breven kan vara en av de fr om

inte den enda källan till de vardagliga konflikterna king arbetet - uppsägningar,

handgripligheter och glåpord.

5. Löneforhållanden studeras bäst i räkenskapsmaterial men som Fållnäsbreven visar kan

"löneforhandlingar" mycket väl figurera (se brev 32).

Förutom dessa frågeställningar king arbetet kan materialet mycket väl komplettera det mer

renodladejuridiska när det gällerjordforvårv. Hår kan man som i brev l9 konstatera att man

kunde uppfatta böndernas ekonomiska agerande som "klipp". Jordägandets komplexitet

kan skönjas i ett flertal brev. Liksom tvister och dessas sociala foljder.'a

Ett fortsatt användande av denna typ av källmaterial kråver stora arbetsinsatser. Materialet

innehåller en mängd information som inte kommer att vara av intresse{ör stunden, dessutom

finns detibland bättre ochutlorligare källor. Men den essens somblirkvar är mer än tillräcklig

för att sätta f:irg och smak på den framtida historieforskningen.
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BILAGA

IVII{NGD OCH VÄPDE FÖR EN RAD PRODIJKTER PÅ FÅLLNÄS GODS VERKSAMIIETSÅREN
1796- 1799 (Kålla: Fållnäs kassaråkning {iir verksamhetsåre n 1796-1799\

Fr. o sk
räntor

Råg

Korn

Vete

Hawe

Årtor

Mjöl tot

Kreatur

Smör

ull

J?irn

Fisk

Strömming

Tegel

Trädg.

Kålk

523.43

202:3 759.10

l0:3 32.33

l:0 6.16

33:5 83.4

l:0 3.28

682:0 295.21

343.40

54:17 290.24

170.8

140:5 85.12

20.32

44.t6

17 .24

14.28

0.32

98/99
MV

665.3

192:0 957.46

16:7 85.0

32:l 220.32

0:3 l.tz

2:3 2.36

818:9 456.37

.568.4

33:6 222.0

156.24

24:19 18.7

32.0

55.40

2.24

2.36

saknas

99too
MV

748.16

197:2 1363.28

4l:2 204.38

l:2 12.24

27:2 loi.40

saknas

1043:3 801.44

355.3 3

24r.40

234.8

50:3 41.42

36.8

9.16

2.32

2t.0

satnas

96t97
M

97198

13l:'l

45:5

l5:0

19:7

645:0

50:00

80:15

573.29

525.8

150.47

95:0

41.44

1.8

252.0

580.12

330.24

saknas

5l.37

47.32

69.0

5.40

3.24

saknas

Spannmål redovisas i tunnor och {årdingar (det gick g oårdingar på en tunna). En tunna motsvarade ca
146 liter. Mjö1, smör, fisk och jårn berltknas i [sfund och skåf-punä.

Jag ftirutsätter här att beloppen redovisas-i riksdarer - riksgälds - på en riksdarer gick 48 skillingar.
Mjölet redovisas i lispund och skålpund dvs 8.5 kg resp 0;425 kg'
1796:
Tolålt 682 tigny{: S 797 kg mjöl ti ett v ärde av 295 riksdaler o 2l skillingar
Stålkvarnsmjöl 102: t 9. värde '13.2'7 .
Samsiktat vetemjöl 134:9, vinde 67.12.
Rågmjöl 369:10, vårde 127.10.
Kornmjöl 28:12, vårde 11.44.
Ärtmlol te:to, varde ts.2+.
Dårutöver ftrsåldes korngryn, havr€gröpe och velekli ftir smärre summor, ej medtaget hår.
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!791 totdt 645lispund och 5 skålpund till våirde av 252 riksdaler

Stålkvarnsmjöl 60, v?rrde 46.14

Samsiktat mjöl 88, viirde 44

Rågrnjöl 431:15. vårde 152.46

Kornmjöl 65: 10, viirde 7.40

1798:lolalt 818 lispund och 9 skålpund till en värde av 456.37 riksdaler

Stålkvamsmjöl I l9:5 viirde 103.14

samsiktat mjöl 85:11, viirde 56.2

Rågmjöl 6l I : I l, vårde 296.21

Kornmjöl 2, viirde I

l?99: totalt 1043:3 lispund till ett viirde av 801:44 rikdaler

Stålkvarnsmjöl 244:15, vtude 294.20

samsiktat mjöl '79'.14. v de'l1.4
Kornmjöl 167:17, värde 1l1.44
Rågmjöl 550:17, värde 324.24
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NOTER

' Någon större efterforskning rörande den saknade partens brev har ej foretagits. En

hastig studie av ett antal godsarkiv på Riksarkivet visar att det nåstan genomgående är

gårdsforvaltarens brev som bevarats och att godsägarens saknas. Ägarens brev har

troligen betraktats som gårdsörvaltarens personliga brev och inte tillörts arkiven

Däremot borde det gå att återfinna en del av ägarnas brev till gårdslorvaltarna i ev.

bevarade samlingar av brevkoncept. Att gårdslorvaltarnas brev inte är några koncept

viltnar de spår av lacksigill och noteringar om ankomstdag som genomgående återfinns.

Ibland har godsågaren även markerat sina ev. åtgärder - "skrefInspektor Lindberg til"
(Tureholms arkiv I E 6971 befallningsman Lars Forsbergs brev 2317 77 45.) Brevens

placering i arkiven är inte enhetlig. I de flesta fall har de registrerats tillsammans med

övrig korrespondens till ägarna. Ibland under gårdshandlingar.
2 Se avsnittet "Arbete och arbetsledning" för en diskussion kring titlarna./namnen på

gårdslorvaltningens olika personer.
3 Se t.ex Landt-Bibliothek del I s 211 ff Utgiven av Peter Hasselberg 1784.
a Runt 1800 består komplexet av sjålva säteriet Follnäs råknat till 3 mantal, därutöver

finns säteriet Rist omta pä2 mantal, kronoskattehemmanet Billsta på 1,5 mantal, på Lisön

där Follnäs låg fanns gårdar motsvarande 5 314 mantal. Uppe i Sorunda sn fanns

frälseskattegårdar pä7 l/2 mantal, dessutom fanns några spridda frälseskattegätdar i

Torö sn, samt kronoskattegårdar i Ösmo socken.
5 En genomsnittlig storlek på de godskomplex som Magusson redovisar hamnar runt 26/

27 manlal. Variationen år dock betydande från ca 5 mantal till ca 60 mantal. Se

Magnusson s 36.
6David Henrik H (1712-1'7 91) var en av samtidens mest förmögna svenskar och kalldes

också "den rike". Genom testamente 1778 instiftade han tre fideikommiss. Av de bagge

döttrarna som dog fore fadem, var den ena g.m. Carl Göran Bonde med vilken hon hade

fyra barn, den andra dottern var barnlös. Bonde fick med sina barn disponera

Håtunaholm och förvalta Fållnäs åt sin äldsta son, medan Hildebrands son övertog resten

av den kolossala egendom som efter hans död 1808 kom att tilllalla Bondes barn.

Eftersom Bondes äldsta son dött övergick Fållnäs 1804 via lottning till den yngsta

dottern Charlotte Bonde sedermera gift med Carl Henrik Anckarsvärd. Övriga

egendomar i godskomplexet var bl.a fideikommissen Eriksberg och St Malm i

Södermanland. Bysta, Gimmersta och godset Nynås iBälinge sn. Bruken Sikfors i St

Malm och Brevens bruk (ingick i Bysta). Godset Tapila i Sagu, Åbo o Björneborgs län,

fideikommissfastigheten Rosenbad i Sthlm. Därutöver tillkom Bondes eget Fituna.
7 Lindskog: 19 ff.
8 Hennes namn var Agneta Sofia Schönström och hon levde ären 1734-1796.

" Lindskog:22.
r0 I brev 63 år 1?99 framgår det att baronen låter sända över saker från Fållnäs till Fituna.

Bonde fortsatte dock renoveringarna i anslutning till sin dotters bröllop på Fållnäs 1806.
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Det är möjligt att det funnits fler brev. Arkivet har dock inte hållits samman och med

hänsyn till detta får man betrakta det som ett smärre under att arkivets idag ca 12

hyllmeter år i så bra kondition. Delar av arkivet forvaras idag på Nordiska museet,

medan ca 10 hyllmeter fortfarande finns på Fållnas. Det är önskvärt att godsarkivet

sammanställs på ett mer lättillgängligt sätt att en professionell arkivförteckning upprättas

och att arkivet om möjligt samman{örs på ett och samma ställe. Förslagsvis på

Riksarkivet där redan de flesta godsarkiven är placerade.

r? Uppgifterna hämtade ur huslorhörslångderna for Sorunda sn AI:5A -5B; AI:64-68.
13 Hemmanet ingår i Fållnäs godset. Det är troligt att Brodin dock långa tider bodde på

Fållnäs. Brodin själv var mantalsskiven på godset medan hans hustru var skriven på

hemmanet. Källa mantalslängd 1797 Stockholms län, Sorunda sn.

ra Kronoskatte - innebar att det var kronan som uppbar räntan och inte frälset. Dessutom

varjorden av skattenatur vilket innebar att den hade samma pålagor som övriga

skattebönder erlade.
15 Sorunda huslorhörslängder AI:58 och AI:64-B
t6 1796, 16 brev end. aug-dec. 1':-97 , 22 st brev. 1798, endast 10 st och 1799 finns 21

brev bevarade därav två av efterträdaren Lars Pettersson

17 Januari - 5, Februari - 4, Mars - 4, April - S, Maj - 6, Juni - 6, Juli - 4, Augusti - 5,

September - 1, oktober - 8, November - 6, December - 7. Av de odaterade har där trolig

månad år vid hand dessa placerats på resp månad. Kvarstår 3 brev som ej noterats för

ngn månad. Källa: Brevsamlingen.
r8 Brev 4.
re Rrev 19 och 32.
20Brev 44

'?r Brev 62 och 63.
22 Se brev 40.
23 Se brev 54.
2o Se brev 27.
25 Se brev 61, även brev 18 och 49.
,6 Kassaräkn. påbörjas redan ijuli år 1796 och löper till den li10 1797. Övrigaåren

avslutas räkenskapsåret den sista sept och påbörjas den 1:a oktober'
2TSet.exbrev 14, 1'1,21 m.fl där 40'42 tunnor av vete, korn och havre levereras'

28 I brev 15 anger Brodin att att han inlevererar 100 tunnor råg. Intäkterna för denna

forsäljning syns ej i Fållnås bokföring. Däremot finns den 13 december 1796 en avgi{t

för tullen för 100 tunnor råg.
,, Utförligheten i kassaräkningarna varierar, den detaljrikaste är den som gäller perioden

221'1 1796-1/10 1797.
30 Brev I1, men ocksä till de undersåtar som figurerar bl a i brev 53

3r Se bokföringen 179'7 211 resp 2413 på tillsammans 45 tunnor råg'

3? Se t.ex kassaräkningen i796, 19 augusti. Men i stort är överensståmmelsen mellan de

båda källorna - brev och kassaräkning bättre vad gäller försäljningen av kreatur än av

spannmå1.
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33 Se not 97.
3a Se brev 46.
35 Se t.ex brev 8, 11,2'l ,3 6 wasbuk=skarpsill, 3 5 och 5 5.
36 Se foljande brev l9ll2 1796, 1612,2012, 1613,22/3 ochlll4. Etil. kassaräkningen for
bokforingsåret 96/97 såldes 88 st lamm.
37 Kassaräkningen redovisar 23 st.
3E Se brev 45. Kassaräkningen upptar vid flera tillfiillen just ett inköp av 10 oxar se t.ex
96/97 och 9911800. 98/99 inköptes 6 st.
3e 97/98 - 4st,98/99 -7 st.
a Se brev 24, 34 och 36.
ar Se t.ex brev 25.
a2 Se brev 'l 

.

a3 Se t.ex brev 6 och 8. Detta bekräftas av bokforingen dar vitkål är den enda grönsak

som varje år når en marknad. Fållnäs kassaräkning 1796-1799.
a Se brev 48.
a5 Se brev 8, 33 och 34.
6 Se bl.a brev I I och 61 .

4? Vitkål örsäljs varje år, päron endast 1796. Därutöver figurerar små mängder äpple,

potatis och krusbär. Källa: Fållnäs kassaräkning 1796-1799.
aE Se brev 8 och 35.
ae Se brev 30. Det finns i brewäxlingen endast mängder i den redovisade storleken år

1797. Kassaräkningen 1798199 visar dock på en likartad mängd, varfor det är troligt att
den levererade mängden ligger runt 125 kg.
50 Se bl.a bilaga 1.
51 Lindskog:17.
s2 Se brev 28 och 35. I brev 3 framgår att man producerade lin.

Vissa brev tyder också på att man bearbetade detjärn man köpte. I brev 7 frarnkommer

det också att man sålde spadblad troligen avjärn. I kassaräkningen saknas dock ngn notis

om detta. Däremot noteras spadblad året därpå. I bokforingen återfinns även örsäljning
av hästskor och yxor. Källa: Fållnäs kassaräkning verksamhetsåret 1796-1799.
53 Se brev 5 och 6.
5a Se bilaga L
55 Lindskog: l8
56 Se brev 25. Det verkar inte som kostnaden för dettajärn belastade godsets bokforing.
Troligen har Bonde betalat detta centralt/själv.
57 Se brev 40, 41, (maj ochjuni 1798) 55, 56 och 60 (april och maj 1799).
58 Magnusson 198O:124.
5e Se brev 12,28,29 for krut. Brev 36 for vadmal, 4l för lärft,

18 ör vin samt brev 30 ör tjära.
60 Förjärn se brev 25 och 52, fruktträd brev 27 och 59.
6r Se brev 21 (Bomolia), 47,48.
62 Se brev 24 och 3 l,troligen kopparplåt se renoveringen av Södra huset Lindskog s. 25.
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Här måste man hålla med Carl Bonde som i brev till mågen Gustav Bonde klagar på

åtgången av takplåt vid taklaggning av Södra huset. När Brodin lägger om Norra
Stenhuset använder han 1 skeppspund (136-194 kg). Vid omläggning av Södra huset

1806 går det åt hela 4 skeppspund, och Bonde menar att det är "Angeläget ... att i
tystnad efterse att han /trol. plåtslagaren/ icke stjäl något undan" citerat efter Lindskog s

26
63 Här finns bl.a varor som liar, såpa, linor till tömmar, bokpapper, sotning, hampa,

vinättika, lyneburger salt, kolfat, engelskt blyvit, vitlöksringar, röd lack, lutfisk,

drickstunna, blecklampa till stallet, linolja, kummin, brännvinsglas, bastmattor, skåplås,

blomsterbänkar, sill, matolja, kycklingar, ägg, mässingsljusstacke, persiljerötter, russin,

corinter, winternotslim, lagerbärsblad, bryggkar, ankor, handkvarn, ostlöpe, rödftirg,

pepparrötter, tjara, mjölkbänkar, näver, buldansäckar, kanna gjåst, blomkruckor, nycklar,

liten thermometer, Hjernes testamente, såskäppa, jerntråd, hästpulver, hjulnålar??

pomeransskal, violrot, och ister. Källa: Fållnäs kassaräkning 1796-1800.
e I denna post ingår löneutgifter, bruttoinvesteringar dvs inköp av redskap, verktyg,
material etc. Något som saknas och som borde upptagas som en driftutgift var utsädet.
65 Ur godsets synvinkel var de kontanta utbetalningar naturligtvis en utgift. Här ser jag

dock godset ur ågarens synvinkel.
66 Eftersom änkefrun bekostade alla nybyggnationer och var mån om att överlämna

godset i ett så ftirdigt skick som möjligt är det troligt att det inte forelåg några lån på

fastigheten. Se Lindskog s 22.
67Det forsta året lägger rnan om taket på norra stenhuset, dvs bostadshuset, och spränger

vid Ristomta. Våren och sommaren 1798 byggerimurar man vid Ristomta (möjligen

säteribyggnad) och timrar en drångstuga, samtidigt som man upplör en stuga vid Tible. I
bokföringen ftjr dessa år framgår kostnaden för arbetskraften vad gäl1er bergsprängning,

rödfiirgning, bradtackning och plåtslagning. Inköp av material har skett över en längre tid
(spik 9/9 1796, krut 26111 96, bergborrning 2412 97, bergsprängning 2812, bergborrstål

2615, tjärborstar, brädor 9/6, linolja,plåtspik,näver,rödftirg 2216). 1798 år noteringarna

sparsammare men i januari har man köpt sågtimmer. En del producerar man själv som

taktegel och murtegel, man betalar dock tegelslagarn och tegeldräng per tillverkad enhet.

Förutom dessa större projekt har man uppfort klockstapeln i ma1 1797 ,lagt tegelgolv på

vinden på Norra Stenhuset, ma1 1799. I samma månad ftirdigställt staketet mellan stallet

och vagnhuset.
ur Magnusson 1980:140
6e Begreppet användes av Per Brahe i sin förvaltning av grevskapet Visingsborg.

Hauptmannen var grevens ställföreträdare i grevskapet, och den som verkställde

besluten. Per Brahes förvaltning var dock rrycket sofistikerad och enligt en utftirdad

konventslorordning skulle ett konvent sammantråda minst fyra gånger om året. I
konvenet ingick 9-12 personer varav hauptmannen var en, lagläsaren, tre präster,

kamreraren, tre lånsmän och sedemera även tre bönder. Det fungerade som en

"ståndsriksdag i miniatyr" och skulle ge den regerande greven "råd och styrka".

Räkenskaperna skulle granskas på februarikonventet och för att få tillgång till
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grevskapets handlingar måste samtliga tre nyckelinnehavare var närvarande. Källa: Hedar
1935:145ff
70 Utterström:842
7f Tureholm/Gäddeholms arkiv I, E 6968 befallningsman peter Linbecks brev den 2r/1
1721,8 6971befallningsman Lars Forsbergs brev av den 23/7 1745.
2 Det åir mycket svårt att fastställa om det funnits någon övergripande arbetsledning över
carl Bondes godskomplex. Jag har trots efterforskningar inte funnit några spår av någon
sådan. Den Strömberg som omnåmns här och var i breven, är troligen Bondes kusk.
73 Utterström:843
7a Utterström:843
75 Se breven 12,27 ,28 m.fl. Här bör man nämna att i en senare fogdeinstrukion från I g 16
kallas "fogden" på Fållnäs fiJr inspektor. Källa: Nordiska museet Fållnäs gårdsarkiv vol
A.
76 Korpralen år "manhaftig Olof Westberg,'som fiir sin fogdeinstruktion den {ärde
augusti 1720 på makarna Bielkes gods Fårdala i Småland. Han kallas 1727 inspektor av
greven. Har han befordrats eller är gränsema mellan befallningsman och inspektor vid
denna tidpunkt flltande? Borgmästaren är den fd befallningsmannen Johan pedersson
som är stationerad på M. G. De la Gardies gods Höj entorp 1667-1675.
77 Se Ängsö kyrkoarkiv och mantalslängder. Ex. Daniel Lindqvist Danielsson I 1786-06-
25 och gift 18l 1- l0-31, han noteras som bonde framtill 1820-talet då han betecknas
statdräng ,forst därefter benämns han rättare. Ett ytterligare ex. iir Lars Berglund f
1792-10-16 och gift 1818- 10-3 I som var bonde och rättare boende i Karsbo.
76 Utterström:843 och Fållnäs kassaräkning t.ex l7g9/lg0o.Men här har en forändring
inträffat sedan räkenskapsåret l'796/97 dä rättaren hade bättre betalt än drängama. När
det gäller naturadelar som t.ex spannmål verkar rättaren ha erhållit mindre än det övriga
tjåinstefolket. Drången/drångarna på Fållnäs hade båttre betalt än drängarna på Ristomta
eller Billsta.
?e Å-ret därpå är den tillbaka på lorsta årets nivå.
Eo Rosenhane:34
6r Ängsöarkivet Gårdsräkenskaper, huvudböcker 1750 års räkning.
8'?Möjligen var hon till åren kommen. Troligen är det hon som senare går under rubriken
Catharinas pension i 179911800 års kassaräkning.
83 För citat se brev 27,31,41samt 55.
8a Fållnäs kassaräkning 1796/97 -l'r99/1s00. Något år finns även en hushållerska på
Fållnäs.
E5 Magnusson:85
86 Citerat efter Magnusson:83
E7 Magnusson s 82ff
88 Se t.ex Samuelsson:38 opubl. avhandlingsrapport
8e Se brev I och 43.
eo Brev 15
er Brev 20
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grevskapets handlingar måste samtliga tre nyckelinnehavare var nårvarande. Källa: Hedar
1935:145ff
70 Utterström:842
71 Tureholm/Gäddeholms arkiv I, E 696g befalrningsman peter Linbecks brev den 2r/r
l72l,E 6971 befallningsman Lars Forsbergs brev av den23/7 1745.
72 Det är mycket svårt att fastställa om det funnits någon övergripande arbetsledning över
carl Bondes godskomplex. Jag har trots efterforskningar inte funnit några spår av någon
sådan Den strömberg som omniimns här och var i breven, är troligen Bondes kusk.
73 Utterström:843
7a Utterström:843
7s Se breven 12,27 ,29 m.fl. Här bör man nämna att i en senare fogdeinstruktion från 1 g 16
kallas "fogden" på Fållnäs ftir inspektor. Källa: Nordiska museet Fållnäs gårdsarkiv vol
A.
76 Korpralen är "manhaftig olof westberg" som får sin fogdeinstruktion den f ärde
augusti 1720 på makarna Bielkes gods Fårdala i Småland. Han kallas 1727 inspektor av
greven. Har han befordrats eller är gränserna mellan befallningsman och inspektor vid
denna tidpunkt flytande? Borgmästaren är den fd befallningsmannen Johan pedersson
som är stationerad på M. G. De la Gardies gods Höjentorp 1667_1675.
77 Se Ängsö kyrkoarkiv och mantalslängder. Ex. Daniel Lindqvist Danielsson f. 17g6-06-
25 och gift 181 1-10-31, han noteras som bonde framtill 1820-talet då han betecknas
statdräng ,forst därefter benämns han rättare. Ett )tterligare ex. är Lars Berglund f
1'792-10-16 och gift 1818- l0-3 1 som var bonde och rättare boende i Karsbo
78 utterström: 843 och Fållnäs kassaräkning t.ex 1:.ggl1g}o.Men här har en ft)rändring
inträffat sedan räkenskapsåret r796/9i dä ritttaren hade bättre betalt än drängarna. När
det gäller naturadelar som t.ex spannmål verkar rättaren ha erhållit mindre äridet övriga
tjänstefolket. Drängen/drängarna på Fållnäs hade bättre betalt än drängarna på Ristomta
eller Billsta.
7'g Å.ret därpå är den tillbaka på forsta årets nivå.
80 Rosenhane:34
8r Angsöarkivet Gårdsräkenskaper, hurudböcker 1750 års räkning.
E'?Möjligen var hon till åren kommen. Troligen är det hon som senare går under rubriken
Catharinas pension i 1799/1800 års kassaräkning.
E3 För citat se brev 27,31,41 samt 55.
Ea Fållnäs kassaräkning 1i96lg7 -r7gg/1g00. Något år finns även en hushållerska på
Fållnäs.
85 Magnusson:85
E6 Citerat efter Magnusson:83
87 Magnusson s 82ff
88 Se t.ex Samuelsson:38 opubl. avhandlingsrapport
8e Se brev I och 43
s Brev 15
er Brev 20
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ezBrev 36
e3 Brev 52
ea Brev 56
e5 Brev 67
e6 Brev 9
e7 Brev 22
e8 Brev 40 odat
,, Se 1796 års kassaräkning sid20.1797 års kassaräkning under rubriken arbetslöner

och legodagsverken här har man t'ex forbrukat 28 dagsverken på murning' 26

dagsverken på timring. 1799 under rubriken lega dagsverken

roo Se brev 22.
r0r Tureholms arkiv I, E 6971 befallningsman Lars Forsbergs brev till Ture Gabriel Bielke

från den 23/9 1745
r02 Nordiska Museet, FåLllnäs gårdsarkiv vol A'
r03 Se brev I och 10. Även brev 3'27,43 m fl''

rs Se brev 7 ,15,1'1,39 m.fl.
105 Se brev 11.
106 Se brev 21.
ro7 se brev 30 och 3l.
ro8 Se brev 39 och 48.
roe Se brev 64.
llo Se brev 8.

'r' Se brev 2.
r12 Se brev 9,11,23,56 och 68.

1r3 Se brev 11 och 56.

rra Se brev 39.
r15 Se brev 12,19 och 50.

r16 Bygger på uppgifter i Lindskog:l7ff Hon bygger i sin tur på jordeböckerna

rl7 Vilket innebar att bördsrätten var skattebondens men att ränterätten tillfoll frälset och

inte kronan.

"8 Se brev 12,22,28.
rre Se brev 36
r2o Se brev 22,23 och24.
r2r ce brev 40.
r22 Brev 53.
r23 Brev 56.
r2a Se brev 39,52.
r25 Se brev 57.
126 Se brev 50'
12? Se brev 64.
r28 Se brev 68.
r2e Se Rosenhane s 20.

r40



r3o Se not 134.
r3r Citerat efter Lindskog s. 27 respektive s 26.
r32 Rosenhane s 22.
I33 Stockholms länsräkenskaper - mantalslangd 1809.
r3a I Margareta Reveras avhandling "Gods och gård 1650-1680. Magnus Gabriel De la

Gardies godsbildning och godsdrift i Västergötland.I." använder hon sig av fogdarnas

brev for att studera brister i räkenskaperna s 41 ff.
t15 eg. 1737-1740, 7'143-47, 1748 skriver han endast I brev.

'36 lingsöarkivet - Carl Fredrik Pipers arkiv bunt 2-6.
137 Det finns ett 25-lal brev från fogdarna på Fårdala - Magnus Dahl under åren 1706-

1709 - samt ca 17 brev från fogden/befallningsmannen Olof Westberg under perioden

1726-31. Dessutom drygl T0 brev under åren 1754155 frän gärdsinspektom Johan

Fredrik Ekeberg på Wattholma.
r38 Bergshammarsamlingen vol 320 b under omnumrering samt vol 95 f.d26 c. Dessutom

finns koncept på Eva Horns brev t. inspektom på Tureholm/Gäddeholm och Örboholm

1725-1737 i Tureholms arkiv I, E 6967.
r3e Förvisso med vissa luckor. De la Gardieska Samlingen E 1640 befallningsman Sigge

Thorsson.

'{ Rydboholmssamlingen E 7457 Brev fr. fogde Anders Larsson.
rar Förutom redan nämnda arkiv finns brev i Tidöarkivet vol 223.I detta arkiv finns

också en rad intressanta processer mellan godsägare och fogdar se vol 184 och 225 d

och e. I Esplunda arkiv nr 1:57. I Eriksbergs arkiv II bl.a vol 238, möjligen också i

arkivets del I Gabriel Bengtsson Oxenstiernas papper rörande hans gårdar öre och efter

1623 samt de Ribbingska handlingarna - godshandlingar rörande Gimmersta 1733 och

39.
112 I både Tureholms och Ängsöarkiven finns det dock fler än de uppräknade som har

brevsviter som uppgår till mer än 50 brev. På Tureholm vol E 6968, finns t.ex insp. Nils
Larsson Holm 1704-1728 som skriver 100-200 brev, inspektorn fd bokhållaren Anders

Fisk som under perioden 1728-'1736 skriver ca 177 brev. Längre sviter kan också

återfinnas i Ängsö arkivet. Inspektor Lago Lundeen som under perio den l'143-1745

efterlämnar 80 brev och inspektor Samuel Ek 1744-1'754 med 51 brev. Vart och ett av

dessa gods har mer ån 500 brev bevarade från gårdsforvaltare under 170O-talets första
häIft.
ra3 Se not 63.

'4 Se brev 19, 28 och 50.
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