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Sammanfattning 

Svensk sammanfattning 

Ståndssamhället var den enskilt viktigaste aspekten av det politiska livet i 

Sverige under 1600- och 1700-talet. I grunden baserad på religiös 

övertygelse nyttjades ståndssamhället för att kategorisera människor 

juridiskt och ge dem deras roll i samhället. Adeln, prästerna, borgarna och 

bönderna presenteras tillsammans med deras privilegier och deras 

utveckling och successiva förändring. Uppsatsen definierar deras roller samt 

sätter in dem i en historisk kontext. Uppsatsen framhåller ståndssamhällets 

som en till stor del fungerande enhet som förvisso var starkt ojämnställd 

men som accepterades av befolkningen och gav samtliga människor kanaler 

att uttrycka sig politiskt, samtidigt som de alla var underordnade kronan. 

Vidare diskuteras utvecklingen mot ståndssamhällets uppluckrande och 

successiva avvecklande. Uppsatsen tar upp den roll reduktionen, 

avskaffandet av olika näringsförbud, och inte minst den allt friare 

marknaden för jordägandet har spelat för utvecklingen mot ett samhälle där 

ständernas inflyttande blev mindre. Den fredlighet som var särskiljande för 

den svenska utvecklingen är intressant och är delvis ett resultat av den 

relativa folkrepresentation som den svenska fyrståndsmodellen bidrog till. 

Jordbruket utvecklas under 1700-talet till fördel för främst bönderna som 

genom strategiska jordtransaktioner snabbt tillskansar sig olika äganderätter 

till jord eller andra kontraktbaserade jordinnehav. Samtliga gav dem en 

friare situation än vad de hade haft tidigare som krono- eller frälsebonde. 

Arrendeavtalen anpassades efter situation och arrendatorn, en mer 

individuell prägel skapade större utrymme för förhandlingar med jordägaren 

och ett säkrare jordinnehav skapade en stabilare grogrund, ökad ekonomiskt 

välstånd och politiskt inflyttande för de som tidigare varit som mest 

beroende av de som stod högre upp i ståndshierarkin eller staten. 
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English summary 

The Estates of the realm were the most important aspect of the political 

sphere in Sweden during the 17
th

 and 18
th

 century. It was based on religious 

beliefs and was used to categorize people in a legal way and give them their 

purpose in society. The nobility, the clergy, the burghers and the peasantry 

are being presented together with their privileges and their development and 

gradual reformation. The essay defines their roles and puts them into a 

historical context. It also accentuates the Estates of the realm as a 

functioning institution albeit utterly unequal which was accepted by the 

people and gave all humans in society a channel to express themselves 

politically, but were on the same time subordinates to the crown. Further we 

discuss the development towards the abolishment of the Estates of the 

realm. The essay will point towards the role that situations like the 

reduction, the abolishment of business banning, and the increasingly free 

market of landownership played when it comes to the development towards 

a community where the influence of the Estates were diminished. The 

peacefulness that was distinctive for the Swedish development is interesting 

and is partially a result of the relative people’s representation and the 

Swedish four-Estates model. 

The agriculture developed around the 18
th

 century and benefited mostly the 

peasantry who through strategic land acquisition quickly usurped diverse 

ownerships to land and other contractual landholdings. All of them which 

gave the peasantry a more independent situation then they would have had 

as a state- or aristocratic peasant. Contracts of tenancy was now more 

widely adapted to the situation and the tenant, a more individual 

characteristic for the contracts enabled more spacious negations with the 

landowner and a more stable situation, an increased economical welfare and 

political influence for the ones who earlier had been most dependent on the 

ones who stood higher on the hierarchy or the state. 
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1. Inledning 

1.1  Bakgrund 

Att alla är lika inför lagen är idag en självklarhet i flera länder, inte minst i 

Sverige, men så har det inte alltid varit. Ständer och klasser har existerat i de 

flesta av världens främsta civilisationer och har definierat människors 

grundläggande rättsliga status i många generationer. I flera olika kulturer, 

helt oberoende av varandra, har dessa ståndssystem växt fram som 

grundläggande rättsliga och sociala system, dessa har successivt förbättrats 

och ändrats. Under medeltiden lades mycket av det som blev grunden till det 

ståndsamhälle som var särskilt starkt under 1600-talets Sverige. Detta kom 

att fortsätta förändras särskilt under nästkommande sekel och de sista 

stånds- och adelsprivilegierna försvann inte förrän 2003
1
 i och med 

regeringens förslag och riksdagens beslut om att adelns offentligrättsliga 

status skulle upphöra.
2
 

När det kommer till rättslig status var börden det som avgjorde vilken 

kategori man hamnade i inför sina förehavanden med lagen. Med till 

exempel en adlig börd följde flera olika privilegier som kunde utnyttjas 

gentemot lägre stående stånd, med detta sagt betydde det inte att adeln var 

utan plikter gentemot dessa, tvärtom så var hela systemet en hierarkisk 

uppbyggnad baserad på plikter och skyldigheter gentemot samhället. Om ett 

stånd inte fullgjorde sina plikter skulle hela systemet fallera. 

Detta ståndssystem ägde inte minst tillämpning i markägandet. På samma 

sätt som en person kunde inneha ståndsprivilegier, så var även jorden 

uppdelad efter ständerna och kunde åtnjuta särskild rättslig status. 

Uppdelningarna av jorden så som den gjordes då, blev ett arv som i allra 

högsta grad finns runt omkring oss än idag och som har gett upphov till de 

fastigheter som finns nu och de städer som vuxit fram. 

                                                 
1
 Betänkande 2002/03:KU28 Författningsreglering av adeln 

2
 Regeringens proposition 2002/03:34 Adelns offentligrättsliga status 
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Uppsatsen kommer diskutera vårt svenska ståndssystem. Vi kommer att ta 

avstamp i stormaktstidens Sverige under 1600-talet och diskutera vilka 

ståndsprivilegier som var gällande, därefter ska vi undersöka utvecklingen 

under främst frihetstiden och sedan följa denna genom 1700-talet och den 

gustavianska tiden. Uppsatsen kommer att avslutas med en andra del som 

går djupare in på ständernas jordägande genom att diskutera jordnaturerna 

och särskilt belysa olika transaktions- och ägandeformer för jorden, med 

belysande exempel för arrendeavtal hämtade från godsarkiv.  

1.2  Syfte och frågeställningar  

Uppsatsens syfte är att redogöra för det svenska ståndssamhället och särskilt 

undersöka ständernas jordägande. Uppsatsen kommer ta upp de 

ståndsprivilegier som ständerna åtnjöt och peka på hur dessa förändrades 

under olika tidsperioder från sent 1500-tal till tidigt 1800-tal och vad denna 

förändring berodde på. Ståndssamhällets uppluckring och successiva 

avskaffande kommer att diskuteras och de impulser som ledde till detta 

kommer att analyseras.  

 

Syftet preciseras genom följande frågeställningar: 

 Vilka privilegier åtnjöt ständerna, hur förändrades dessa och varför?  

 Vad gjorde det svenska ståndssamhället unikt och varför accepterades 

det som samhällsinstitution under så lång tid? 

 Vilka var impulserna som ledde till ståndssamhällets uppluckrande? 

 På vilket sätt bidrog jordägandets utveckling på 1700-talet till 

ståndsamhällets uppluckring och successiva avveckling?  

1.3  Metod 

Uppsatsen kommer genom en rättshistorisk metod och studier svara på de 

anförda frågorna. Den rättshistoriska metoden är en variant av de 

traditionella historievetenskapliga metoderna där förändring analyseras 

genom att rättsliga aspekter kopplas till tidens samhälleliga kontext.  

Uppsatsen kommer att så långt möjligt följa en kronologi genom de olika 

delarna först genom en historisk genomgång av kontexten som kommer 

följa vår tidsperiod under 1600- och 1700-tal. För en rättshistorisk uppsats 
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om ständerna så är det deras juridiska status som står i fokus, en genomgång 

av privilegierna har därför valts som det mest centrala för förståelsen av 

deras juridiskt definierade roll i samhället. Ett stånd i taget kommer att 

presenteras i sin helhet från toppen av hierarkin till botten med start i adeln. 

Detta då mycket av de ofrälse ständernas privilegium har skapats i ljuset av 

adelns. Uppsatsen kommer också att peka på vilka aspekter som var 

särskilda för det svenska rättssystemet och vad som legitimerade dess 

existens. 

Uppsaten innehåller även en djupare presentation av jordägandet under 

1700-talet. Jordägandet var väldigt centralt för ständerna och kommer i 

uppsatsen stå som ett belysande exempel över ett viktigt område där det går 

att följa de impulser som gav bondeståndet en friare ställning. Denna del av 

uppsaten kommer att inledas med att presentera den utveckling som främst 

jordmarknaden genomgick under 1700-talet där nya ägandeformer får stå 

som exempel på hur jordägandet bidrog till ståndssamhällets uppluckrande. 

Därefter återfinns en undersökande del baserad i arkivstudier från två olika 

arkiv. Arrendeavtal från Svaneholms godsarkiv i Skåne och Charlottenborgs 

slottsarkiv i Östergötland kommer att ge uppsatsen ett empiriskt nedslag. 

Dessa båda gods avtalsformuleringar kommer sedan att jämföras i en 

komparativ del där fokus ligger i att se var den utveckling som 

jordmarknaden genomgick under 1700-talet och som var en del i 

avvecklingen av ståndssamhället hamnade i början av 1800-talet då denna 

uppsats kommer att avrundas. Att arkivmaterial har valts är för att ge 

uppsatsen en förankring i verkligheten och höja den vetenskapliga nivån. 

Att Östergötland och Skåne har valts beror på att deras historiska relevans 

som lantbrukslandskap med mycket åkermark. 

1.4 Avgränsningar 

Ämnet är omfattande och kommer beröra en stor mängd olika perspektiv, 

därför är avgränsningarna många och nödvändiga. Som redan anfört 

kommer uppsatsen att behandla tidsperioden mellan 1600-talet och sent 

1700-tal, naturligtvis kommer även det sena 1500-talet och tidiga 1800-talet 

att diskuteras i den mån det är nödvändigt för förståelsen av den valda 
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tidsperioden. Uppsatsen ska dock läsas så som att den protestatiska 

reformen redan har skett i riket. 

Uppsatsen kommer som geografisk avgränsning att hålla sig inom Sverige, 

några generella exempel kommer att hämtas ifrån övriga Europa, men som 

centralt fokus så är det en uppsats om Sverige. 

Urvalsprocesserna till riksdagarna gällande vilka inom ståndet som blev 

antagna som representanter kommer på sin höjd rent översiktligt att 

behandlas. Riksdagarnas faktiska genomförande och processen inom dessa 

kommer inte att behandlas. Uppsatsen kommer att fokusera på 

ståndspolitiken i Sverige, vilket innebär att den partipolitik som växte fram i 

Sverige under 1700-talet med hattarna och mössorna inte mer än översiktligt 

kommer att behandlas i uppsatsen.
3
 

Gällande prästeståndet kommer inte kyrkans tionden att behandlas mer än 

översiktligt då detta inte främst kan ses som ett privilegium utan mer som en 

lagstiftad beskattning. Det fanns flera olika tionden som kunde tas ut och 

samtliga hade sina egna särskilda tiondeförordningar såsom fisktionden, 

kvicktionden och smörtionden.
4
 Även andra än de som var präster till yrket 

kommer att studeras i kapitlet som behandlar prästeståndet, men 

huvudfokuset för uppsatsen kommer att återfinnas hos de som faktiskt aktivt 

utövade verksamhet som präst. 

Borgarståndet kommer att presenteras i en mer begränsad omfattning då 

deras stadsprivilegier varierar mellan städerna och då de inte är särskilt 

tongivande för markägandet på landsbygden. 

Jordägandedelen kommer som nämnts särskilt att behandla transaktions- 

och ägandeformer samt jordnaturerna. Uppsaten kommer således inte att 

behandla sådant som hemmansklyvningarna, åborätterna, vattenrätterna, 

mineralrätterna och regalrätterna samt liknande. Skiftesreformerna är en hel 

uppsats för sig själv och kommer därför endast att nämnas där det är 

nödvändigt för förståelsen för de områden som behandlas i denna uppsats. 

                                                 
3
 Behre, Larsson och Österberg (2003) s. 240-243. 

4
 Sjöblom (1896) s. 141-148. 
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1.5  Material 

Materialet som kommer att behandlas är i första hand en stor mängd 

litteratur. Litteraturen som används är skriven av traditionella historiker och 

rättshistoriker. Uppsatsen innehåller litterära källor skrivna från 1800-talet 

till 2000-talet, detta ger uppsatsen en ökad vetenskaplig bredd i tid. I den 

mån det är möjligt kommer originaldokument att sökas, särskilt då det gäller 

nedskrivna förordningar. Mycket av ursprungsmaterialet från 1600-talet 

saknas och endast fragment av nedskrivningar till exempelvis förarbeten 

från ständerna till privilegieförslag finns att tillgå. Därför kan inte 

privilegiebeskrivningen från denna tidsperiod garanteras som uttömmande, 

men i många fall är författningarna från 1700-talet kodifieringar av vad som 

redan gällde under 1600-talet. Målet blir således att när diskussionen om 

vart och ett av ständerna är avslutad så ska de viktigaste av deras privilegier 

ha diskuterats vid någon av de årtal och perioder som presenteras. Visst 

riksdagstryck har också använts för att få en nutida förankring i uppsatsen. 

Materialet för den empiriska delen av jordägande kapitlet är från 

Svaneholms godsarkiv som numera återfinns i Landsarkivet i Lund samt 

Charlottenborgs slottsarkiv som finns i Landsarkivet i Vadstena. Detta 

material utgörs av två arrendeavtal, det från Svaneholm är från 1812 och 

behandlar ett jordinnehav, det från Charlottenborg är från 1814 och gäller 

arrenderingen av själv slottet.  En karta från perioden har också använts och 

ett folkberäkningsdokument som ingick i Rutger Mackleans egna papper 

som detaljerat undersökte befolkningsmängden i Skurups socken. 

 

1.6  Forskningsläge 

Uppsatsen har sökt mycket av sin grund i Peter Englunds forskning som 

resulterade i boken ”Det hotade huset” som diskuterar adelns historia 

utefter ett ståndsperspektiv och pekar mycket på adelns relation till 

bönderna. Andra använda forskningsmaterial är Sven Sjöbloms 

”Prästerskapets Privilegier af år 1650 och 1723” och Cecilia Ihses 

avhandling ”Präst, stånd och stat” som tillsammans ger en bild av 

prästeståndet baserat i två forskningsmaterial med över hundra år som 
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skiljer dem åt. Detta ger en bred vetenskaplig bild över tid. Enoch Ingers 

verk ”Bonden i svensk historia” i tre delar har fått ge grunden till 

framställningen om böndernas historia. 

Rättshistoriska verk om markägande har skrivits under flera olika 

tidsperioder, dock sällan med en kombinerad redogörelse för det 

ståndssystem som markägandet baserades på. Ett särskilt fokus på 

böndernas successiva maktövertagande finns i forskningen som kommer att 

presenteras. För arkivmaterialet finns det en tydlig tradition i skriftlighet vid 

transaktioner och äganderätt för jord, det lämpar sig därför väl att den 

empiriska delen hämtar stöd där ifrån.  

 

1.7  Disposition 

Efter detta inledande kapitel kommer en kort historisk bakgrund som 

kommer placera kontexten för uppsatsen. Därefter inleds huvuddelen av 

uppsatsen som i tur och ordning kommer redogöra för ständerna. Vi startar 

högst upp i hierarkin och diskuterar adeln, därefter prästerna, följt av 

borgarna och slutligen bönderna. Varje kapitel kommer att ha en dylik 

disposition med en bakgrund först som presenterar ståndet, följt av 

diskussion av det aktuella ståndets funktion i samhället tillsammans med 

samhällets förväntningar på det samma. Sist kommer ståndets privilegier 

och dess utveckling att diskuteras. 

Efter att diskussionen om ståndsprivilegierna är avslutad kommer uppsatsen 

att göra ett nedslag i jordnaturerna som kopplas till ståndsprivilegierna. 

Jordägandets utveckling kommer här att följas under främst 1700-talet. 

Uppsatens huvuddel avrundas sedan med ett empiriskt och komparativt 

avsnitt hämtat från arkiven. Därefter avrundas uppsatsen med en 

heltäckande analys. 
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2. Historisk bakgrund 

2.1 Stormaktstiden  

Sverige växte fram som en Europeisk stormakt i slutet av 1500-talet och 

nådde sin kulmen under 1600-talet.
5
 Ryssland började också växa fram som 

en stormakt likaså Holland och Frankrike med flera. Tidigare stormakter 

såsom Spanien fick ofta se sig omsprungna av stater som blev allt mäktigare 

på den europeiska kontinenten. Staterna utgjordes ofta av starka och 

absolutistiskt präglade monarkier, men makten kunde också vara delad.
6
 

1600-talet beskrivs också ofta som ett århundrade i kris. Europas befolkning 

ställdes ofta inför missväxt och svält, ekonomiska kriser samt social och 

politisk instabilitet, lägg därtill att århundradet präglades av mängder av krig 

och uppror.
7
 Befolkningen i dessa stater var uppdelade i stånd som var 

indelade i en samhällshierarki. Bönder utgjorde uteslutande basen av denna 

hierarki medan prästerna i katolska länder utgjorde toppen, så var inte fallet 

i Sverige vilket vi kommer se närmare på nedan.
8
   

Sverige var under sitt stormaktsvälde ingen rik nation, vilket vi kommer se i 

de beslut som fattas gällande ständerna nedan. Riket var glesbefolkat och 

hade ett ofördelaktigt klimat. Cirka vart åttonde år under vår period kunde 

räknas som ett bra skördeår. De svenska arméerna som kämpade i de mest 

ikoniska striderna i svensk historia som Breitenfeld och Lützen bestod 

endast till cirka en femtedel av svenska soldater, resten var legosoldater, 

vilket i sin tur kostade en förmögenhet.
9
 Även om Sverige var en krigsmakt 

värd namnet utanför sina gränser, så rådde under hela vår period en relativt 

fredlig atmosfär inom landet. Bondeuppror existerade men de var få till 

antalet trots ett högt skattetryck som vi kommer diskutera närmare nedan.
10

 

                                                 
5
 Roberts (1979) s. 9. 

6
 Robinson, Fergus och Gordon (2010) s. 213. 

7
 McKay m. fl (2015) s. 524. 

8
 McKay m. fl (2015) s. 525. 

9
 Roberts (1979) s. 47-50. 

10
 Gustafsson (2007) s. 134. 
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2.2 Sverige under 1700-talet 

Europa präglades under 1700-talet av upplysningstankar och ideal. Idéer om 

kodifikation och reform var vanliga inslag i den juridiska diskussionen.
11

 

Upplysningen hade också sociala, politiska och kulturella aspekter genom 

motstånd mot absolutistiskt styre och ett mer vetenskapligt styrt samhälle på 

bekostnad av det tidigare mer religiöst betonade.
12

 Under tidigt 1700-tal 

avslutades det politiska envälde som hade varit aktuellt under den 

karolinska tiden.
13

 Sverige gick då in i frihetstiden då kungens råd var 

tyngdpunkten för makten i riket. Sverige fick då också partipolitik i form av 

de två partierna hattarna och mössorna, vars historia dock inte kommer att 

behandlas i denna uppsats.
14

 När Gustav III genomförde en statskupp år 

1772 och Sverige gick in i vad som senare kom att kallas för den 

gustavianska tiden fick kungen ännu en gång en utökad maktposition och en 

eventuell ståndsutjämning kom att börja diskuteras. Vilket kommer att 

behandlas mer utförligt nedan.
15

 

Det har i litteraturen diskuterats att Sverige inte genomgick en upplysning 

på samma sätt som Frankrike. Oberoende om så var fallet eller inte var 

Sverige inte en isolerad del av Europa, samma ideal som genomsyrade 

Europa under 1700-talet var även vida känt i Norden.
16

 Innovationer inom 

vetenskapen, en ökad sekularisering av samhället och kodifieringar var 

upplysningsinslag som var tongivande även inom Sveriges gränser.
17

 Det 

ska därför betonas att diskussionen om 1700-talet i uppsatsen kommer att 

ske i ljuset av upplysningen och dess ideal.  

                                                 
11

 Robinson, Fergus och Gordon (2010) s. 249. 
12

 McKay m. fl (2015) s. 565. 
13

 Behre, Larsson och Österberg (2003) s. 163. 
14

 Behre, Larsson och Österberg (2003) s. 238-241. 
15

 Behre, Larsson och Österberg (2003) s. 246. 
16

 Jfr Hedenborg och Kvarnström (2015) s. 24f. 
17

 Hedenborg och Kvarnström (2015) s. 26-35. 
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3. Ständerna och privilegierna 

3.1 Ideologin 

Flera olika kulturer har med mer eller mindre fantasifulla berättelser försökt 

förklara ständernas framväxt i sina respektive historier, och även om dessa 

brister som källmaterial när vi söker finna bakgrunden till ständerna så säger 

de väl så mycket om synen på dem. Vi kan till exempel se hur flera av dessa 

berättelser verkar finna grunden till ständerna i en gudomlig institution som 

lätt går att härleda till naturrätten.
18

  Den hierarkiska ordningen som 

existerade mellan ständerna var något som ansågs sprunget ur den 

universella ordningen, och genom att höja detta samhällssystem till Guds 

vilja så lade man den även på en nivå som gjorde den omöjlig att kritisera.
19

 

I Sverige var ständerna fyra till antalet, de var adel, prästerna, borgarna och 

bönderna, i denna anförda hierarkiska ordning.
20

 Denna svenska modell är 

utan tvekan baserad på den traditionella medeltida treståndsmodellen som 

dominerade i Västeuropa, men skiljer sig på två direkta punkter. Först så 

står adeln som det högsta ståndet i hierarkin istället för prästerna, 

anledningen till detta går förmodligen att hitta i att fyrståndsmodellen är 

något modernare än treståndsmodellen och som resultat framhävs det 

värdsliga ledandet istället för det andliga.
21

 Den andra intressanta aspekten 

är att borgare och bönder är uppdelade i två olika stånd vilket står i kontrast 

till det i till exempel Frankrike omfattande tredjeståndet som innehöll 

samtliga personer som inte tillhörde prästerna eller adeln.
22

 Detta går att 

härleda från en tradition med en stark bondeklass i Sverige, på kontinenten 

hade bönder inte lyckats bevara sin ställning i folkrepresentationen på 

samma sätt som de svenska bönderna.
23

  

Tanken bakom fyrståndsmodellen var ännu mer än den kontinentala 

treståndsmodellen av samhällsbyggande karaktär på statlig nivå. Medan 

                                                 
18

 Fahlbeck (1892) s. 10 f. 
19

 Englund (1989) s. 43. 
20

 Englund (1989) s. 26. 
21

 Stadin (2004) s. 23; Englund (1989) s. 32. 
22

 McKay m. fl (2015) s. 658. 
23

 Englund (1989) s. 32. 
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treståndsmodellen lade tonvikt vid varje stånds kategoriska relation till de 

andra så låg vikten i fyrståndsmodellen vid ständernas samhällsfunktioner, 

skyldigheter samt rättigheter gentemot dels staten och dels samhället som en 

helhet.
24

 I diskussioner kring ständer, klasser eller kast i historien dyker ofta 

liknelser med olika pyramider och torn upp, dessa är väldigt talande för att 

förstå ideologin med ständerna då de går att se på två sätt, dels som en 

hierarkisk ordning där varje nivå i tornet har en högre ställning i samhället 

än de nedanstående. Men de går även att se på det sättet att tar man bort 

någon av de nedre sektionerna i tornet, så rasar hela byggnaden.
25

 Ständerna 

var således beroende inte enbart av varandras överhet utan också av 

varandras samhällsfunktioner och dessa speglade ståndsprivilegierna. De 

ståndsprivilegier som fortsatt kommer att diskuteras ska inte enbart förstås 

som rättigheter vilket kanske är det som ligger närmast till hands att förstå 

det som i ordalydelsen ”privilegium”, utan likaledes som skyldigheter eller 

bättre utryckt som samhällsfunktioner.
26

 

Maktutövningen kopplades således otvivelaktigt till de fyra stånden, de 

skulle ingå i en riksdag och tillsammans med kungen styra riket.
27

 En 

funktionsindelning samt en samhällshierarki närmast given av Gud själv 

skulle se till att medbogarna skulle stanna inom sina ständer och 

oproblematiskt utföra sina skyldigheter och åtnjuta sina rättigheter, och fylla 

sin funktion.
28

 

3.2 Ridderskapet och adeln 

3.2.1 Bakgrund 

Det första, främsta och för vår redogörelse mest centrala ståndet är adeln i 

litteraturen också kallat ridderskapet. Adeln var till sitt antal liten och de 

traditionella uppgifterna för adeln som går att leda tillbaka till medeltidens 

Alsnö stadga från 1280 var två till antalet. Adeln skulle bistå med råd och 

dåd för kungen, man skulle alltså agera rådgivare och genomföra rusttjänst. 

                                                 
24

 Stadin (2004) s. 19-22. 
25

 Jfr bl.a Stadin (2004) s. 22f; Englund (1989) 26f. 
26

 Jfr Lindkvist och Sjöberg (2011) s. 329. 
27

 Stadin (2004) s. 24. 
28

 Englund (1989) s. 44; Stadin (2004) s. 26. 



13 

 

Adelsmännen var således godsägare som var verksamma i statsledning och 

hov med militära och civila, ofta politiska samt administrativa uppgifter.
29

 

Det fanns röster inom rådet som ville upprätta ett femte och till och med ett 

sjätte stånd som skulle representera dels krigsmakten och dels kungen med 

kollegierna, men så blev alltså aldrig fallet då de politiska och militära 

uppgifterna kom att anses som sammanvävda.
30

  

Vem ingick då i adeln? Under medeltiden kunde i princip varje medborgare 

som var beredd att göra rusttjänst för riket bli adlad, men influenser från 

kontinenten fick detta att tillslut att stramas åt.
31

 I Johan III:s 

ståndsprivilegier från 1569 fastslogs att adelskapet formellt blev ärftligt.
32

 

Adelskapet skulle baseras på adliga förfäder eller erhållandet av en kunglig 

nådeakt.
33

 1626 antogs riddarhusordningen och adelsståndet blev en sluten 

korporation,
34

 ståndet bestod således av medeltida adelsätter och de ätter 

som fått ett kungligt adelsbrev och introducerats på Riddarhuset.
35

 

Om man inte redan var adelsman låg således möjligheten till att bli 

upptagen i ståndet i kungens hand.
36

 Nobiliteringen antog därför en 

belönande karaktär för andra tjänster utöver rusttjänsten.
37

 Flera nya 

adelsätter introducerades således under 1600-talet, detta var inte enbart ett 

led i att premiera tjänster till kungen utan kunde också vara ett sätt för 

kronan att binda allianser till sig inom rikets elit. Adeln i nya erövrade 

landområden inkorporerades allt som oftast även i det svenska 

Riddarhuset.
38

  

 

Under senmedeltiden var konflikter mellan kungamakten och 

rådsaristokratin omfattande och vanliga i Sverige.
39

 Att monarkin skulle 

utvecklas till den starka maktfaktor vi känner till från den gustavianska tiden 

                                                 
29

 Stadin (2004) s. 95. 
30

 Englund (1989) s. 32. 
31

 Behre, Larsson och Österberg (2003) s. 61. 
32

 https://www.riddarhuset.se/adeln-nu-och-da/adelns-historia/. 
33

 Behre, Larsson och Österberg (2003) s. 61f. 
34

 Lindkvist och Sjöberg (2011) s. 299. 
35

 Stadin (2004) s. 95. 
36

 Lindkvist och Sjöberg (2011) s. 299. 
37

 Behre, Larsson och Österberg (2003) s. 61. 
38

 Lindkvist och Sjöberg (2011) s. 299. 
39

 Behre, Larsson och Österberg (2003) s. 33. 
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var vid den här tidpunkten ingen självklarhet. Danmark-Norge kan närmast 

ses som ett adelsvälde efter Kalmarunionens sammanbrott 1523 där kungen 

i flera frågor fick se sig beroende av den danska högadeln.
40

 Efter 

reformationen var det inte heller någon självklarhet med samarbete mellan 

de två mest priviligierade ständerna adeln och kyrkan. Kampen mellan det 

värdsliga och andliga var påtagligt i Sverige
41

 liksom i Europa
42

. 

Viktigt att poängtera för den fortsatta redogörelsen är att adeln inte kunde 

ses som en homogen grupp. Det fanns stora skillnader mellan enskilda 

adelsmän och mellan ätterna. Dessa skillnader kunde vara ekonomiska, 

sociala eller baserade på politiskt inflytande. Ytterligare en viktig förändring 

skedde med 1626 års riddarhusordning.
43

 Adeln delades upp i tre klasser. I 

första klassen fanns herreståndet som bestod av grevar och friherrar, andra 

klassen var riddarståndet och tillsammans med den första klassen var det 

dessa två som utgjorde det vi kallar för högadeln.
44

  

Högadeln var liten till antalet men ägde enorma tillgångar i främst 

jordinnehav, dessa bar också de förnämsta titlarna och hade belagda anor.
45

 

Sist kom den tredje klassen, detta var svenneklassen
46

 som utgjorde det vi 

kallar lågadeln och som till förhållande till högadeln var mycket större. 

Dock hade lågadeln endast mindre jordinnehav och levde inte i den prakt 

som högadeln. De kunde till och med få dispens med att närvara vid 

riksdagarna på grund av fattigdom.
47

 Det är således viktigt att förstå att den 

adel som står för den traditionella bilden av undersåtar som innehade stora 

gods och bodde på omfattande domäner med enorma ekonomiska tillgångar 

och makt var begränsad till en väldigt liten del av befolkningen och 

dessutom en mindre del av adelsståndet. Den största delen av adelsståndet 

föll inte under denna definition utan levde under mer blygsamma 

förhållanden. 

                                                 
40

 Gustafsson (2007) s. 98. 
41

 Behre, Larsson och Österberg (2003) s. 34. 
42

 Jfr. McKay m. fl (2015) s. 445f. 
43

 Stadin (2004) s. 95. 
44

 Lindkvist och Sjöberg (2011) s. 300; Englund (1989) s. 12. 
45

 Englund (1989) s. 12. 
46

 Lindkvist och Sjöberg (2011) s. 300. 
47

 Englund (1989) s. 12. 
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Med detta sagt så fanns det en relativt stor politisk enighet inom ståndet men 

konflikter uppstod. Dessa konflikter följde då ofta linjerna mellan högadeln 

och lågadeln. Men lojaliteten till sin adelsklass var för det mesta svag och 

allt oftare höll man sig till personliga allianser och överenskommelser 

mellan de olika ätterna oberoende klass vilket gör det svårt att peka på fasta 

tillhörigheter.
48

 

3.2.2 Privilegier 

3.2.2.1 1600-talets adelsprivilegier 

För att hålla oss inom tidsramen börjar vi i Gustav II Adolfs 

ståndsprivilegier från 1612. Det har redan nämnts att adeln i stort sätt hade 

en skyldighet och förväntades att delta i statliga ämbeten, i en civil tjänst 

eller militärt. Denna skyldighet blev i och med 1612 års privilegier en adlig 

rättighet och under större delen av 1600-talet var i stort sätt alla adelsmän på 

något sätt involverade i något statligt ämbete.
49

  

Fundamentalt för adeln var att den historiskt sätt hade åtnjutit en utbredd 

skattefrihet. Denna utvidgades nu ytterligare från att tidigare omfattat 

adelsmannens sätesgård till att nu omfatta hela adelns hemman, allt som låg 

inom samma by som säteriet kom nu att bli skattebefriat.
50

 Adeln tilldelades 

även det som kallas patronatsrätt, vilket gav adelsmannen rätt att tillsätta 

sockenprästen utan att kyrkan behövde godkänna denna. Detta var en av 

diskussionerna som skapade osämja mellan adeln och prästerna, då adeln 

ofta valde att placera lojala predikanter som sockenspräst istället för de som 

var mest kvalificerade eller mest omtyckta av församlingen.
51

 

Drottning Kristina utfärdade 1644 sina egna adelsprivilegier när hon 

myndigförklarades, dessa fortsatte i samma adelsvänliga karaktär och 

befriade alla frälsebönder från extra och tillfälliga skatter i en period då 

Sverige befann sig i kritisk finansiell situation. Adelsståndet förstod att de 

var tvungna att lätta på sina privilegier för att kunna hjälpa riket som de 
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 Englund (1989) s. 12. 
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 Stadin (2004) s. 97. 
50
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51
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styrde över.
52

 Förslag på en reduktion där en del av frälsets gods skulle dras 

in till kronan presenterades av de ofrälse stånden och det blev naturligtvis 

inte populärt hos framförallt högadeln som innehade de största godsen. 

Istället presenterades ett förslag där adeln skulle avge en personlig 

kontribution i rena pengar för en summa beräknad på adelsmannens intäkter. 

En personlig kontribution kom att utgå för adelsmännen samtidigt som de 

tvingades gå med på att deras bönder betalade de extra skatterna precis som 

de ofrälse bönderna. Detta trots vad som hade stadgats i Kristinas privilegier 

från 1644.
53

  

3.2.2.2 Reduktionen 

Trots dessa extra skatter och kontributioner blev kravet på reduktion ett 

måste för statskassan under Karl X Gustavs regeringstid. 1655 påbörjades 

reduktionen i måttlig grad och fortgick framgångsrikt då ett för ändamålet 

ämbetsverk upprättades i reduktionskollegiet.
54

 Krig kom dock i vägen och 

kungens uppmärksamhet riktades istället till kontinenten. När Karl X 

Gustav dog 1660 tillträdde en förmyndarregering bestående av några av 

landets mest inflytelserika högadelsmän vilka inte alls var särskilt 

intresserade av att fortsätta reduktionspolitiken, utan delade istället ut fler 

donationer och förläningar till varandra. Kraven från de ofrälse ständerna att 

fortsätta reduktionen lät sig dock höras vid riksdagarna.
55

 Vid 1672 års 

riksdag då Karl XI blev myndig hade adeln förberett en framstött som vidare 

skulle utöka deras privilegier, men de ofrälse ständerna lyckades 

tillsammans omintetgöra dessa planer.
56

 

1680 års riksdag har kallats 1600-talets viktigaste riksdag då flera viktiga 

beslut kom till stånd. Vad vi ska lägga fokus på här blir dock fortsättningen 

på reduktionen och det som kom att kallas, den stora reduktionen. 
57

 

Bönderna fortsatte att vara den drivande faktorn i frågan om reduktionen, de 

fick med nästan hotliknande metoder med sig prästerskapet, som för att 

                                                 
52

 Behre, Larsson och Österberg (2003) s. 96f. 
53

 Behre, Larsson och Österberg (2003) s. 97; Ingers (1943) s. 251. 
54

 Lindkvist och Sjöberg (2011) s. 388f; Behre, Larsson och Österberg (2003) s. 100. 
55

 Ingers (1943) s. 261f. 
56

 Behre, Larsson och Österberg (2003) s. 102. 
57

 Myrdal (1999) s. 338f; Jfr. Ingers (1943) s. 284. 
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undvika allt för långtgående konflikter tillslut ställde sig bakom bönderna 

och borgarna, på så sätt kunde ett gemensamt förslag till reduktion 

presenteras till kung Karl XI.
58

 

Fortfarande var den svenska statskassan stramt hållen och de finansiella 

problemen hopade sig för kronan.
59

 Karl XI såg då sin chans att kunna 

utnyttja den något fientliga inställningen till adeln från den övriga ständerna 

för att på så sätt få ordning på finanserna.
60

 Efter mycket diskussion och 

konflikt mellan de olika grupperna med kungen som medlare kom ett beslut 

till stånd. Den mark som givits som donation till adelsmän i utrikes 

provinser som tack för deras krigshjälp att erövra dessa drogs nu in till 

kronan. Grev- och friherreskap som betecknade viss jord med ytterst 

vidsträckta privilegier avskaffades och slutligen beslagtogs mark som utgått 

som donation vid ett möte i Norrköping 1604
61

 och som avkastade mer än 

600 daler silvermynt.
62

 Denna gräns på 600 daler silvermynt, räddade det 

mesta av de donationer som lågadeln hade fått vilket ökade stödet för 

kungen ifrån Riddarhusets lägsta klass.
63

 Redan 1682 kom dock flera av 

lågadelns donationer att påverkas av reduktionen.
64

 

Den kamp som bönderna hade fört mot adeln gällande reduktionen hade nu 

fyrtio år senare nått sitt mål,
65

 och detta gällde även kronan då vinsterna 

blev stora. Kända adelsätter som Oxenstierna, Brahe och De la Gardie som 

före reduktionen tillsammans ägde en tjugondel av jorden, förlorade nu stora 

landarealer till kronan.
66

  

Det är sammanfattningsvis tydligt att reduktionen innebar en stor 

omvälvning för hela adelsståndet och högadeln i synnerhet. Den 

förmögenhetsbas som legitimerade hela ståndets överhet över de ofrälse 

                                                 
58
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ständerna var kraftigt reducerad. Resultatet blev dock att kronans ställning 

blev starkare. 

När gränserna mellan låg och högadlig började suddas ut något förflyttades 

kampen inom ståndet från de stora godsen till den politiska maktarenan. 

Adeln blev allt mer ett ämbetsmannastånd, och när finanserna i riket började 

bli bättre under Karl XI regeringstid fanns det utrymme att till viss del 

avlöna ämbetsmännen.
67

 Karl XI satte också upp förordningar som satte 

stopp för att adeln skulle kunna tillskansa sig en sådan stor andel av rikets 

jord igen i framtiden, genom att till exempel se till att nya säterier inte 

kunde inrättas.
68

 

Men inte ens i adelns nyfunna ämbetsmannavärld lämnades de ifred av Karl 

XI. Kungen slog fast att han vid sin myndighetsutövning endast var bunden 

vid Sveriges lag och laga stadga, alltså landslagens kungabalk. 
69

 Karl XI 

slog vidare fast att han själv kunde avgöra vilka ärenden han ville rådfråga 

rådet om vilket kraftigt reducerade deras makt.
70

Kungen tog sedan helt över 

tjänstetillsättningarna till de statliga ämbetena, höga såsom låga och 

premierade ofta lågadeln. Successivt under 1680-talet fick kungen allt mer 

makt, lagstiftningsfrågor, ekonomin och den fortsatta reduktionen, den 

militära organisationen, utrikespolitiken, samtliga områden hamnade allt 

mer under kungens direkta styrande. Allt mer kom Sverige att karaktäriseras 

som en totalitär stat. Sverige hade gått in i det karolinska enväldet.
71

  

3.2.2.3 1700-talets adelsprivilegier 

I början av 1700-talet arbetade adeln hårt för att återvinna den ställning de 

hade före enväldet, men det skulle dröja tills enväldets slut och frihetstidens 

början innan adeln skulle göra privilegiemässiga framsteg.
72

 Detta skedde i 

och med drottning Ulrika Eleonoras korta tid på tronen mellan 1719 och 

1720. Drottningen var inte särskilt intresserad av sina uppgifter,
73

 så adeln 
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lyckades utvidga sina privilegier som nu innebar att de till exempel ännu en 

gång hade uteslutande rätt till de högre ämbetena, ensamrätt till besittning 

av frälsejord och företräde till lägre tjänster. Patronatsrätten tillföll åter 

adeln i socknarna och adeln fick även utföra gårdsrätt, alltså upprätta privata 

domstolar vid sina gods. De kunde aga sina bönder och ett gammalt förbud 

som förbjöd frälse och ofrälse att gifta sig återuppväcktes.
74

 Det är således 

tydligt hur missnöjda adeln var med utvecklingen som hade skett gällande 

deras stånd och dess privilegier från slutet av 1600-talet under det 

karolinska enväldet. Adeln försökte till och med få reduktionen att återgå, 

men det lyckades aldrig då det bemöttes av starkt motstånd av de ofrälse 

ständerna.
75

 

Dessa nyvunna privilegier blev dock inte långvariga, redan 1723 tvingades 

nya privilegier utfärdas efter kraftiga protester från de ofrälse ständerna.  

Företrädet till de lägre ämbetena upphävdes, förbudet mot giftermål 

avskaffades, patronatsrätten inskränktes, även gårdsrätten lades ner. Någon 

aga var det inte heller tal om längre även om det ansågs att adelsmannen 

hade rätt att ”näpsa” bönder vid vissa förseelser. Ofrälse personer fick nu 

även lov att besitta frälsejord, detta privilegium sträcktes dock endast till 

präste- och borgarståndet samt ofrälse tjänstemän och officerare.
76

  

Därefter kvarstod 1723 års adelsprivilegier i nästan tre sekler och 

avskaffades inte formellt förrän 2003,
77

 även om de i praktiken successivt 

förlorade sin rättsstatus i och med nya regeringsformer. Vid 

millenniumskiftet var 1723 års adelsprivilegier inte mycket mer än en relik 

ifrån en svunnen tid.
78

  

3.2.3 Nyadlingen 

Som nämnts ovan var det möjligt att bli upptagen inom adelsståndet genom 

ett kungligt adelsbrev och introducering på Riddarhuset. Nya ätter hade på 

så sätt blivit introducerade i ståndet under hela 1600-talet, men tills 1640-
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talet hade det skett i ytterst begränsat antal. Mellan 1640 och 1660 skedde 

en explosionsartad upptrappning när det kommer till nyadling. Från att 

adeln hade varit ett stånd som till stor del var uppbyggt kring medeltida ätter 

utgjordes det i slutet på 1600-talet till åttio procent av nyadel. Det var 

således personer med ofrälse bakgrund, oftast med bakgrund i borgarståndet 

som rika köpmän, som lyckades successivt numerärt dominera adeln från 

och med slutet av seklet.
79

 Drottning Kristina var central i denna utveckling, 

det var främst lågadeln och riddarklassen som blev utvidgad men även 

grevarna och friherrarna blev flera, majoriteten av dessa hade ingen tidigare 

relation till den gamla medeltida högadeln.
80

 

Skälen till denna utveckling är flera, men den tydligaste anledningen var 

behovet av adeln. När adelns främsta uppgift hade varit som en jordägande 

aristokrati på landsbyggden hade ståndet inte behövt vara särskilt stort, 

särskilt inte med tanke på de enorma landarealer som de största ätterna ägde 

som diskuterades ovan. Men när adeln utvecklades till att bli ett 

ämbetsmannastånd i ett rike där statsapparaten och administrationen blev 

mer omfattande i takt med att byråkratin utvecklades och Sverige blev 

territoriellt större under stormaktstiden, så utvecklades även ett behov av ett 

mer omfattande adelsstånd.
81

 Det fanns således ett behov att fylla samtliga 

ämbetsposter och eftersom adelsståndet hade ensamrätt till dessa såg man 

till att utöka adeln.  

Flera perioder av nyadling följde under slutet av 1600-talet och början av 

1700-talet, vilket betyder att trenden fortsatte under den karolinska eran och 

i hög grad kom att utnyttjas av både Karl XI och Karl XII.
82

 Vid till 

exempel riksdagen 1693 hade hälften av de församlade i adelsståndet inte 

ens varit adelsmän några år tidigare.
83
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3.2.4 Lyxregleringar 

1600-talet var barockens tid. En tid för ornamenterat möblemang, vacker 

konst, storstilad arkitektur och storslagna banketter. En pompös och lyxig 

livsstil var något som i alla fall högadeln inte var främmande för och 

samtidigt något som de förväntades hålla sig med. Lyx var ett vapen i det 

adliga självhävandet, att leva i lyx var att leva som en framgångsrik 

adelsman. Kläder, bostad och rätt umgänge, allt var viktiga resurser för 

adelsmannens maktkamp där den privata och offentliga sfären var 

sammanflätade.
84

 Oberoende om adelsmannen faktiskt hade råd att 

finansiera sitt överflöd eller inte spelade ingen roll, pengar kunde lånas och 

varor kunde köpas på kredit, det viktiga var att adelsmannen levde som 

samhället förväntade sig. En sann adelsman skulle visa gästfrihet, 

generositet samt bjuda till fest med pompa och ståt. Allt detta var en 

maktdemonstration, ju mer överflöd och lyx som kunde presenteras ju mer 

fullkomlig och mäktig som adelsman var man.
85

 

Denna konkurrens inom ståndet gällande lyx kostade naturligtvis väldigt 

mycket pengar och bidrog sällan till någon samhällsnytta. Tvärtom skadade 

lyxen relationerna inom Riddarhuset och tvingade lågadeln att hänga med i 

en livsstil som de inte hade råd till. Successivt och försiktigt med start år 

1644 började en del lyxregleringar också kallade konsumtionsregleringar 

komma på plats. Dessa blev bemötta med stor skepsis och vissa adelsmän 

ansåg att de hotade de heliga skillnader som fanns mellan ständerna. Flera 

borgare hade nämligen resurser att kunna överglänsa en del adelsmän i 

lyxkonsumtion.
86

 

Någon större förändring i lyxkonsumtionen skedde således inte förrän Karl 

XI:s tid. Den karolinska eran har ofta karaktäriserats med ökad måttfullhet i 

relation till tidigare tidsperioder och detta berodde främst på förändrade 

förmögenhetsförhållanden i samband med bland annat reduktionen. 

Sparsamhet blev nu en dygd och något samtliga medborgare skulle sträva 
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efter. Att hushålla med samhällsresurserna var av yttersta vikt då kungen 

inte ville veta av något slösaktigt överflöd.
87

  

I denna nya samhällskultur baserad på sparsamhet och måttfullhet som fick 

stöd ifrån flera olika håll så växte sig kritik mot överflödet och den adliga 

lyxen allt starkare. Särskilt prästerskapet var ledande i kritiken och fick ofta 

med sig lågadeln och de nyadlade som inte hade ekonomin till att 

upprätthålla adelns lyxbehov. 1664 kom en stadga som ville söka avskaffa 

flera av adelns överdrifter, saker som morgongåva, konfekt och antalet 

gäster man fick ta emot reglerades. 1668 deklarerades allmänt att leva i 

måttfullhet och inte överlasta sina förråd.
88

 

På slutet av 1600-talet påpekades särskilt hur skadlig lyxkonsumtionen var 

för den svenska handeln. Då svenska råvaror och varor som var viktiga för 

riket exporterades och såldes, köptes och importerades istället utländska 

lyxvaror som inte gynnade samhället i stort. Kritiken fick även vid samma 

tid en religiös prägel från kyrkligt håll som var enkel att applicera då 

överflöd och girighet är rent syndigt inom den kristna kyrkan. 

Lyxkonsumtionen fortsatte således att regleras och olika importförbud på 

vissa lyxvaror infördes.
 89
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3.3 Prästeståndet 

3.3.1 Bakgrund 

Under adeln i ståndshierarkin kom prästeståndet. I likhet med adeln var 

ståndet litet till antal men var däremot mer utspritt över riket och hade ofta 

en bredare förankring i samhället än vad adelsmännen hade. Till ståndet 

hörde samtliga präster inom svenska kyrkan, tillhörighet var oberoende av 

rang inom kyrkan. En lokal sockenspräst var medlem i lika hög grad som 

ärkebiskopen. Dock fanns det sidogrupper som till exempel klockare, dessa 

hade ingen politisk representation genom ståndet men tillhörde det rent 

skattemässigt. En ny grupp som kom att tillhöra prästeståndet kom till under 

1600-talets stora satsningar på utbildningsväsendet, professorer vid 

universitet, lärare vid gymnasium och andra utbildningsanstalter kom alla 

att ingå i ståndet.
90

  

Där adelsståndet i alla fall från början var mer enhetligt i sin sociala 

bakgrund med rötter i medeltida ätter så var prästeståndet mer spritt. I flera 

fall var förvisso de dåvarande medlemmarna i ståndet ofta söner till präster 

eller lärare och fortsatte på sin faders yrkesbana. Men flera av 

medlemmarnas bakgrunder var mer blandade, där fanns till exempel söner 

till ämbetsmän, militärer, köpmän och bönder.
91

 

Någon enhetlig klassuppdelning som adelns klassindelning på Riddarhuset 

fanns inte. Generellt ses en statusuppdelning i vem som mer ofta fick 

representera ståndet i riksdagen, den karriärsmässiga indelningen för 

prästerna är självklar där befordrade tjänster och prästvigda hade företräde. I 

toppskiktet fanns biskopar, super intendenter och prostar. När det kommer 

till lärarna förekommer samma prestigeindelning där universitetsprofessorer 

hade högre anseende än övriga lärare och när det kom till ämnen var teologi 

högst ställt.
92

 

Särskilt utvalda kyrkoherdar, prostar och lektorer fick sitta med i 

domkapitlet som var stiftets juridiska organ. Domkapitlet skulle döma i 
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kyrkotukts- och äktenskapsmål samt lösa konflikter som hade uppstått inom 

församlingen.
93

 När det kommer till prästeståndets riksdagstjänst 

utvecklades i motsats till adeln ingen grupp av politiska präster, sällan 

återkom samma präster som suttit vid en riksdag till den nästkommande. 

Synen var istället att när en präst deltagit på en riksdag hade denna gjort sin 

samhällsplikt och kunde hädanefter få slippa.
94

 

En av de absolut största skillnaderna mellan adelståndet och prästerståndet 

är tillvägagångssättet man kunde bli upptagen i ståndet. Som vi redan har 

varit inne på var prästeståndet mer diversifierat när det kommer till social 

bakgrund och till skillnad från adelsståndet där de två enda sätten att bli 

upptagen till ståndet var att födas in i det eller bli adlad av kungen, får 

prästeståndet mer ses som ett karriärsstånd där utbildningen var i centrum. I 

början av 1600-talet förflyttades prästutbildningen till gymnasierna och 

utbildningen som gavs där sågs länge som tillräcklig för det allmänna 

prästerskapet inom stiftet då det inte fanns några formella krav på högre 

utbildning. Svårare blev det dock senare under 1600-talet då universiteten 

växte sig starka och i början av 1700-talet blev det allt mer ett krav att 

präster hade vistats vid någon akademi och högre examen började premieras 

allt mer inom kyrkan. Men naturligtvis fanns det andra faktorer som var 

meriterande för en präst, att han inte var för gammal var positivt då yrket 

kunde vara slitsamt och prästens anseende i församlingen var likaledes av 

stor vikt. Dock stod utbildningen kvar som något prästerståndet framhöll.
95

 

3.3.2 Uppgifter 

Vilka var då prästernas uppgifter i samhällskroppen? Först och främst var 

prästerna väldigt aktiva i lagstiftningsarbetet som naturligtvis var starkt 

präglat av religionen. Under 1600-talet drev prästeståndet fram flera 

förordningar för att få en utökad religiös kontroll på befolkningen. Dessa 

innefattade 1665 en stadga mot eder och sabbatsbrott, 1666 ett förbud för de 

egna invånarna att besöka utländska legaters gudstjänster och 1667 ett 

religionsplakat som sökte förhindra samt reglera religionsutövning i riket 
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som ansågs främmande. Prästeståndet samhällssyn baserades således tydligt 

i tanken att på att det endast fanns plats för en religion, och att den religiösa 

enhetligheten sedan skulle bidra till ett mer stabilt samhälle.
96

 En av 

prästernas främsta uppgifter var således att upptäcka och begränsa 

främmande religionsutövning i riket.
97

 Prästerna ville stå som väktarna för 

det normativa i samhället, de skulle bekämpa all synd för att skapa ordning 

och undvika värdsligt kaos, och denna synd definierades av prästerna som 

ägde tolkningsföreträde gällande Guds ord.
98

 

Det fanns viss oenighet inom prästeståndet när det kom till dess uppgifter. 

Vissa såg ståndet som främst vägledande medan andra ansåg att ståndet 

skulle ta del i det bestraffande väsendet. Säkert var i alla fall att ståndet 

förespråkade lydnad och hierarkier, från familjehierarkier till samhällets 

riksomspännande hierarkier med Gud i toppen. Den ledande principen blev 

att det förvisso var kungens uppgift att straffa brott mot Gud, men att det var 

prästernas uppgift att upptäcka dessa. I denna princip ingick dock också att 

prästerna flitigt predikade för sin församling så att brott mot Gud kunde 

undvikas från början.
99

 Samtidigt som prästerna fick nästan en polisiär 

uppgift i samhället var de även förpliktade att arbeta brottsförebyggande. 

Prästernas uppgift var således att värna om moralen genom att arbeta för en 

religionskontrollerande lagstiftning. Begränsa och bekämpa främmande 

inslag i rikets religion. Tyda Guds ord och bekämpa synd samt upptäcka och 

ange brott mot Gud samtidigt som de arbetade förbyggande för att sådana 

brott ej skulle ske. Precis som med adeln ser vi här inte enbart rättigheter 

som tillfaller ståndet utan även skyldigheter, plikter och förväntningar. 

Som vi var inne på tidigare skulle prästen vara utbildad, det förväntades 

vidare att prästen skulle fortsätta sin kunskapssökande hela livet och att de 

skulle bedriva dagliga studier var att föredra och skulle helst försäkras med 

ed, detta hette att genom studier skulle prästerna rusta sig i kriget mot 

irrläror. Teologistudier var naturligtvis av yttersta vikt som nämnts, men 
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även historia, filosofi och andra vetenskaper var viktiga för präster att 

behärska, inte minst retoriken var viktig för att kunna argumentera emot 

dessa irrläror. Men deras höga utbildning till trots skulle prästen tala så att 

församlingen förstod och använda exempel från deras vardag.
100

 

Att prästeståndet stod nära kungen var sällan någon självklarhet, under flera 

perioder uppstod konflikter där man bland annat inte var överens om 

tjänstetillsättning, teologins innehåll eller hur relationen mellan kyrkan och 

staten såg ut. En av de mest centrala konflikterna gällde kyrkans uppgift att 

föra skattelängder, något som var väldigt betungande för kyrkan och 

riskerade att försämra relationerna till prästernas församling. 1652 befriades 

ståndet från detta och särskilda mantalskommissarier tillkom.
101

 

Prästen kan således sammanfattningsvis ses som en moralens väktare och en 

folkuppfostrare. Prästen skulle studera och undervisa, både värdsliga och 

andliga frågor skulle de kunna besvara. Prästen kan ses som befolkningens 

fadersfigur, som gav vägledning men samtidigt bestraffade olydigt och 

omoraliskt beteende. Medan adeln bestod av personer som säkert ofta 

uppfattades som relativt distanserade ifrån andra människors liv så var 

prästerna mitt bland dem. De umgicks och träffade representanter från 

samtliga stånd och levde tillsammans med dem på åtminstone delvis samma 

villkor, man hade en prästgård som utgjorde grunden för försörjningen. I de 

dagliga uppgifterna ingick således ett jordbruk, prästyrket med allt vad det 

innebar med mässor och predikan samt dagliga studier. Det är lätt att 

föreställa sig att prästeståndet levde ett särdeles upptaget liv. Därtill kom 

deras roll som ordförande i sockensstämman där lokala och kyrkliga frågor 

diskuterades såsom fattigvård, allmänna byggnader och tillsättandet av 

kyrkovärdar. Samtidigt skulle de leva som äkta kristna och hålla sig borta 

ifrån dryckenskap, girighet och andra synder.
102
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3.3.3 Privilegier 

Kyrkoordningen från 1571 hade under 1600-talet kompletterats med olika 

privilegier utformade av först drottning Kristina 1647 och 1650 och 

sedermera av hennes efterträdare 1655 och 1675. Men det var i och med 

1686 som detta kunde sammanställas i en kyrkolag under ledning av Karl 

XI.
103

 Denna kom i likhet med adelsprivilegierna från 1723 att överleva 

långt in i modern tid och ersattes inte helt förrän 1992.
104

 

Efter reformationen och främst i början på 1600-talet höjdes flera röster 

ifrån prästeståndet som krävde att de skulle få en formlig privilegieurkund i 

likhet med adeln. Frågan sköts dock upp av olika omständigheter som att 

drottning Kristina inte var myndig och andra frågor fick företräde.
105

 

Källorna som diskuterar prästernas ståndsprivilegier förre 1686 är 

knapphändiga då flera av de aktuella skrifterna inte har påträffats varken i 

original eller i avskrift.
106

 Olika privilegieförslag formulerades dock och 

presenterades, i dessa krävde biskoparna till exempel rätt att inspektera 

rikets akademier och skolor. Patronatsrätten som adelsmännen besatt var 

inte heller populär och prästerna önskade öka sitt inflyttande när det kom till 

tillsättandet av tjänster för yrket.
107

 Det som kom att stadgas i 1647 års 

prästprivilegier var att kungligt stöd till skolor, akademier, samt andra 

ekonomiska förmåner till prästerna. Man utfärdade också skydd mot 

smädelser riktade till prästerna och skydd mot olaga häktning. Vidare fick 

inte sockensgränser ändras till kyrkans nackdel. Vid debatten som hölls 

1647 uppmanade drottning Kristina adeln att delta i församlingens 

gudstjänster på plats och inte i hemmet.
108

 

En ytterligare brinnande fråga var utskrivningen, prästerskapet hade länge 

försökt få sina drängar undantagna från den militära utskrivningen och 

lyckades med detta i 1650 års privilegiebrev. Prästerskapet blev även befriat 
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ifrån att upprätta utskrivningslängder.
109

 Ensamrätt för att kalla till 

sockensstämma tillföll även prästerskapet.
110

 Till stor del liknade 1650 års 

privilegier de från 1647 med små ändringar i formuleringarna och stor vikt 

lagd vid ekonomiska försäkringar såsom skydd för sina ägor, biskopar ägde 

till exempel adelsprivilegier för sina biskopsgårdar.
111

 1654 inleddes en 

politisk strid mellan adeln och prästerskapet om reduktionen som adeln fick 

utstå. Adeln tyckte att reduktionen skulle sträcka ut sig över även prästernas 

donationsjord, prästerna bestred detta aggressivt och fick tillslut gehör från 

kung Karl X som skriftligt konfirmerade att prästerskapets donationsjord var 

undantagen reduktionen. 
112

 Karl XI fortsatte till och med att donera 

ytterligare jordlotter till prästeståndet om än relativt små till ytan.
113

 Karl XI 

fastslog 1675 i stort sätt med små ändringar de tidigare privilegierna.
114

 

1686 kunde en kyrkolag komma till stånd och flera av de regler som redan 

tidigare under en längre tid hade tillämpats kunde kodifieras. Lagen 

klargjorde bland annat att den som lämnade den lutherska läran aldrig fick 

njuta arv, rätt eller rättighet.
115

 Vidare fanns även regler som förvisso tillät 

främmande religionsutövning i riket men endast för främmande potentaters 

sändebud och deras folk, det egna svenska folket tilläts inte bevista dessa.
116

 

Gällande prästerna återfinns den ovan nämnda plikten att predika, ägna sig 

åt egna böner och undervisa sin församling i rätt och fel, att predikan skulle 

hållas på ett sätt så att församlingen förstod innehållet blev även det 

kodifierat.
117

 Lagen stadgade också husförhören som det ålåg prästerna att 

genomföra, och deras skyldighet att upprätta längder för dessa.
118

 Dopet var 

ytterligare en viktig uppgift som skulle följa en reglerad form som endast 

prästerna fick utföra i kyrkan.
119

 En annan var skriftermålet som kan sägas 

vara Svenska kyrkans variant av bikten som även den kunde genomföras av 
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prästerna så att syndaren kunde undvika himmelska repressalier genom att 

få förlåtelse.
120

 

Genom lagen var det fritt för var och en att ta nattvard och prästerna kunde 

inte förbjuda detta. Var det dock någon som hade grova synder till last 

skulle prästen förmana denna att undvika nattvarden.
121

 Vidare följer en del 

kapitel i lagen som samtliga reglerar övriga traditionella uppgifter i själva 

prästyrket, såsom trolovning och äktenskap,
122

 samt begravning
123

. 

Talar vi om prästeståndets lagstadgade uppgifter framgick dessa i 

tjugofjärde kapitlet. Här regleras biskoparnas uppsikt över gymnasier och 

skolor samt deras skyldighet att besöka så många församlingar som möjligt i 

sitt stift varje år.
124

 Biskoparna själv var också kontrollerade, de skulle inte 

ägna sig åt dryckenskap eller mutor då utgick straff, men det gjorde det även 

om man falskeligen anklagade biskopen för sådant.
125

 Därefter följer 

reglerade skyldigheter för de olika yrkeskategorierna inom prästeståndet 

såsom superintendenter, prostar, kyrkoherdar, kaplaner, organister och 

klockare.
126

 Dessa kommer vi dock inte att gå närmare inpå här. 

När det kommer till prästeståndets privilegier reglerades dessa inte direkt i 

1686 års kyrkolag, utan det var fortfarande de senaste privilegierna från 

1675 som gällde även om 1686 år lag kom att kodifiera mycket av det som 

tidigare setts som prästeståndets privilegier. Nya privilegier kom dock att 

utgå 1723 för att komplettera lagen. Dessa var fortfarande lika till innehållet 

med de äldre privilegier som fått sin huvudsakliga form i och med 1650 års 

privilegier, men de kom till i ljuset av 1686 års kyrkolag.
127

 Där stadgas att 

ståndspersonerna har rätt att behålla sina friheter, donationer och förläningar 

som tillhör deras ämbeten, där ingick tomter, biskopsstift, socknar, hemman, 

prästgårdar, boställe, utjordar, ängetegar, torp, bergsbruk och kvarnställen 
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och så vidare. Även de hittills åtnjutna tionden var skyddade.
128

 En 

skyldighet följde dock på detta då dessa ämbetshus och gårdar skulle 

underhållas av de som bebodde dem. Underhåll för vissa större byggnader 

som domkyrkor kunde dock finansieras med publika medel, detta tillföll 

främst städerna.
129

 Prästeståndet blev även befriat från all form av 

utskrivning och fick behålla sina drängar.
130

 När det kommer till 

prästeståndets rätt att dela ut bestraffningar för olika företeelser så hänvisar 

dock 1723 års prästestånds privilegier till 1686 års kyrkolag.
131

 

I privilegierna följde även en plikt för resterande ständer i riket, särskilt 

riktat till adeln att gå i kyrkan med sitt hushåll på de stadgade gudstjänsterna 

i församlingens kyrka om man inte hade särskilda hinder för att stanna 

hemma. Man skulle även låta döpa sina barn i kyrkan.
132

 Som privilegium 

ingick även en form av immunitet som stadgade att en präst som inte togs på 

bar gärning utförande ett brott, inte fick gripas, fängslas eller skadas förrän 

ärendet hade behandlats av domaren eller executoren och sedermera ställt 

utom rimlig tvivel, formuleras här som lagligen övertygats.
133
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3.4  Borgarståndet 

3.4.1 Bakgrund 

Det tredje ståndet i Sverige var borgerskapet, detta var det näst största 

ståndet men representerade ändå endast någon procent av befolkningen. 

Borgare var den som ägde burskap, burskap fick den som togs upp i en stads 

borgerskap, avlagt kommunal skatt
134

 och svurit sin borgared. Detta fick 

man göra om man hade förskaffat sig en utbildning inom något av de 

borgerliga yrkena, blivit medlem i ett skrå eller på något annat sätt beviljats 

burskap genom att etablera sig yrkesmässigt i en stad. När man hade erhållit 

burskap fick man åtnjuta stadens privilegier. Dessa privilegier varierade från 

stad till stad, därför fanns inga generella privilegier för ståndet.
135

 Under 

1600-talet skedde en påfallande urbanisering, flera nya städer växte fram 

och invånarantalet i dem ökade. Det är dock av yttersta vikt att poängtera att 

en stadsbo inte per automatik också är en borgare, utan borgarna är en grupp 

inom städerna, men det fanns andra. Till exempel den nya grupp arbetare 

som började växa fram, mer om dessa ska inte behandlas här.
136

  

Någon klassuppdelning fanns inte inom borgerskapet, även om olika 

familjers sociala status kan delas upp i ett högre borgerskap och ett kallat 

”ringare borgare”. De två vanligaste yrkena inom borgarståndet var 

handelsmän och hantverkare. Borgmästaren i en stad var till exempel oftast 

handelsman. Andra yrken var de som serverade mat och dryck i städerna 

såsom krögare. Även flera yrken inom sjöfarten kom att räknas till borgarna. 

Vilka yrken som ingick varierade från stad till stad,
137

 Men vanliga inslag 

var murare, skomakare, skräddare och slaktare.
138

 Borgarståndets 

ordförande i riksdagen var oftast Stockholms borgmästare.
139

 Politiskt stod 

borgarskapet ofta enat med bondeståndet mot adelns intressen. Samtidigt 

såg dock borgarna ofta adeln som en förebild och ett ideal värt att sträva mot 
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i fråga om livsstil, och flera borgare kämpade för att få sig själv eller sina 

barn adlade.
140

 

3.4.2 Uppgifter 

Borgarståndets främsta uppgift i samhället var att omvandla rikets 

naturgångar till pengar och helt enkelt stimulera det svenska kassaflödet. I 

stormaktstider var detta viktigare än någonsin då krig kostade pengar och 

Sverige hade stormaktsdrömmar. Det högre borgerskapet skötte 

utrikeshandeln från stapelstäderna som ägde privilegier att bedriva sådan. 

Utrikeshandeln var dock en stor samhällsapparat som krävde flera 

mellanhänder och ett nära samarbete mellan olika städer med olika 

privilegier och olika näringar inom borgerskapet. Det var de som skötte 

brytning av en naturtillgång, de som sedan förädlade och processade den, 

därefter var det småhandelsmän, åkare och inrikesskeppare och flera andra 

som var inblandade.
141

  

Onekligen fanns det flera tillfällen att förskaffa sig en inte oansenlig 

förmögenhet i detta system, vilket också flera gjorde. Borgarna hade dock 

ytterligare en uppgift och det var att se till att produkter som producerades i 

en del av riket skulle gå att få tag på i hela riket. Vidare fanns det 

nödvändiga varor som inte producerades inom riket och det var således 

borgarnas ansvar att se till att dessa inhandlades utifrån så att de fanns att 

tillgå där de behövdes. Borgarna var på så sätt en slags förmedlare. I varor 

som borgarna skulle se till att förse riket med ingick främst 

nödvändighetsvaror såsom skor, kläder och redskap, men också till viss del 

lyxvaror.
142

 

3.4.3 Privilegier 

I grunden var borgarna det enda stånd som fick bedriva handel, detta var 

inte ett privilegium givet till borgarna direkt utan tog sig istället karaktär av 

ett handelsförbud riktat till de övriga ständerna.
143

 Det kan således anses att 
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denna handelsexklusivitet var borgarståndets enda generella privilegium. 

Adelsmän förbjöds att köpa varor på landet samt av utländska köpmän om 

de ämnade sälja vidare varorna eller på annat sätt göra någon form av 

vinning på varorna. Samma förbud utstäcktes till prästerskapet, de som 

arbetade för kronan och för bönderna, undantaget för samtliga dessa 

inklusive adeln var att de fick bedriva handel med sin egen avel och att köpa 

in till hushållets egen konsumtion. Fattigare adelsmän fick bedriva handel 

men endast om de flyttade in till städerna och fungerade som en borgare. 

Dessa regleringar var allt annat än tandlösa då en adelsman som bröt mot 

detta förlorade varorna och förläningar, beroende på ställning kunde de även 

förlora ämbeten och få betala skadestånd. För prästeståndet och bönderna 

kunde ett dödsstraff vänta.
144

  

Borgarnas handelsexklusivetet var således en hårt hållen princip i varje fall 

fram till 1668. Sedan blev den allt mer kritiserad från främst adelns håll. Det 

rena förbudet för adelsmän att bedriva handel försvann sedan under början 

av 1670-talet, men för att gå borgerskapet till mötes så var andra som bedrev 

handel bundna till samma avgifter och övriga bördor som borgarna. 

Debatten fortsatte mellan två grenar av adeln en som var för adlig handel 

och en som var mot medan borgarna gjorde allt för att försvara sin 

exklusivitet. 1673 utfärdades ett handelsplakat som först och främst sökte 

undvika att utländska köpmän kunde utnyttja borgarnas handelsrättigheter 

för att skaffa sig en förmögenhet och sedermera lämna riket med vinsterna. 

Men gällande adelns intrång i handeln så gick man inte på borgarnas linje, 

det ansågs att riket i stort skulle tjäna på om det fanns fler personer som var 

villiga att ägna sig åt handel
145

 

Striderna fortsatte då borgarna var minst sagt missnöjda med plakatet, man 

vände adelns egna argument mot dem och sa att det skulle vara vanhedrande 

för adeln att ägna sig åt handel och man bedyrade att ständernas uppgifter 

och funktioner skulle hållas isär. Borgarna fick dock inget gehör och 

borgarståndet kom allt mer att definieras som ett hantverksstånd där endast 
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mindre handel exklusivt tillföll ståndet, samtidigt blev adelsmannen också 

en storborgare.
146

 

Som anfört ovan var inte borgarnas privilegier allmänna, utan som borgare 

med burskap åtnjöt man den stads privilegier som man var yrkesaktiv i. 

Samtliga städers privilegier bildar således indirekt borgarståndets 

privilegier. Dessa var väldigt många och reglerade helt hur städernas 

verksamhet såg ut med vad som var tillåtet och inte, de kunde också rikta 

sig mot en specifik situation i en stad och till och med särskilda personer i 

den staden.
 147

 Dessutom kom det ofta nya privilegier, förordningar eller 

resolutioner till städerna vilket snabbt gör området till en lagteknisk 

mardröm. 

De flesta stadsprivilegierna var utfärdade till en specifik stad men det fanns 

även de som riktade sig till ”rikets städer” som således gälldes samtliga 

städer i det svenska riket. Ett exempel på en sådan utfärdad 1612 var att 

svenska män födda i riket hade ensamrätt till ämbetena i städerna. I samma 

skrivelse stadgas att andra som lever och verkar som borgare ska också dela 

deras bördor i form av betalning. I övrigt fanns flera bestämmelser om 

utländska köpmän och hur man skulle kunna inskränka deras näring till 

förmån för de egna borgarna.
148

 I flera av de utgivna privilegierna lades stor 

vikt vid att skydda borgarnas egendomar i städerna, i synnerhet deras 

bostäder som i Hudiksvall 1620 och att skydda deras näringar och 

sysselsättningar som i Nykarleby från samma år.
149

 I Jönköping såg man 

gärna att man byggde sina hus i sten om man hade råd. I Kalmar ville man 

också ha stenhus åtminstone utmed vägarna, vägarna skulle läggas på ett 

ordentligt sätt såsom de var i Tyskland skrevs det.
150

 I Nylödöse 

uppmanades alla som bedrev handel och andra borgarnäringar på 

landsbygden att flytta in till staden.
151

 I Västerås reglerades förfarandet över 

det som skulle ske med hudarna från kreatur som man sålt till en slaktare, så 
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att lädret sedan kunde användas till annat.
152

 Detta är endast ett axplock av 

en enorm kvantitet av de bestämmelser som gick under stadsprivilegierna 

och flera av de privilegier som utfärdas under 1600-talet slår oftast fast vad 

som skrivits i tidigare privilegier som återkopplas till privilegier utfärdade 

på 1500-talet.
153
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3.5  Bondeståndet 

3.5.1 Bakgrund 

De ovan diskuterade ständerna var minimala i jämförelse med det enorma 

bondeståndet som var klart störst i antal medlemmar. Enligt det 

grundläggande tankesättet skulle alla medborgare i riket tillhöra något stånd 

och i Sverige innebar detta att de cirka fem procent som inte tillhörde något 

av de övriga tre ständerna således tillhörde bondeståndet, refererar man då 

till bondeståndet som en bredare entitet brukar man använda uttrycket 

allmogen som också kan användas synonymt. Det innebär att ungefär 

nittiofem procent av befolkningen ingick i bondeståndet. Det fanns dock en 

del av befolkningen som inte tillhörde något stånd även om dessa grupper 

till en början var små. Säkert är i alla fall att Sverige var ett utpräglat 

lantbrukssamhälle.
154

 

Bönderna som grupp var dock inte endast sysselsatta inom jordbruket även 

om det var det vanligaste. Andra sysselsättningar kunde vara skogsavyttring 

för svedjebruk, det fanns bergsmän som hade privilegier till att bryta järn 

och bearbeta detta, vissa sysselsatte sig inom de allmänna 

kommunikationerna och skötte färjor och olika transporter till lands. Viss 

fiskeverksamhet kunde också ingå i bondeståndets näringar.
155

 

Bland bönderna fanns en viktig indelning som blir grundläggande för nästa 

del i uppsatsen. Denna baserades på besittningsrätten till jorden. Högst upp i 

böndernas hierarki fanns skattebönderna som själva stod som ägare över den 

jorden de ägde, dessa kunde också kallas för odalbonde, dessa stod utan 

skyldigheter till någon överhet annat än att betala skatt till staten, detta blev 

således det ideal man som bonde ofta ville nå upp till även om det inte 

nödvändigtvis innebar den mest ekonomiskt fördelaktiga av positioner för 

en bonde. Därefter kom kronobönderna som brukade statens jord, sen fanns 

det frälsebönder som brukade frälsejorden och var således underlydande en 

adelsman och dennes gods. Det fanns även en grupp bönder som genom 
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kronans landdonationer till adeln kom att kallas skattefrälsebönder då de 

betalade skatt till en överordnad adelsman istället för till staten.
156

 

3.5.2 Uppgifter 

Några privilegier i den utsträckningen som det fanns för främst adels- och 

prästeståndet, fanns inte för bönderna före Gustav III:s tid. Deras privilegier 

gällande rättigheter och skyldigheter reglerades tidigare på andra sätt, bland 

annat då genom de andra ständernas privilegier. Ovan har en hel del redan 

sagts om bönderna och deras uppgifter gentemot andra stånd och då 

framförallt gällande adeln. Så där andra ständer hade en rättighet gentemot 

bönderna så hade bönderna en skyldighet gentemot ett annat stånd. Därför 

ska endast områden som inte redan har presenterats mer utförligt ovan från 

ett annat stånds perspektiv diskuteras här.   

 

I litteraturen framkommer en hel del uppgifter som ses som de huvudsakliga 

för bondeståndet. Bondeståndet blev med sin överlägsenhet i rent numerär 

till en samhällelig massa, en manskapskvot som skulle bilda samhällets 

grund. Först och främst skulle dessa bruka jorden och låta samhället njuta 

frukterna av böndernas skörd, oberoende vilken jordnatur bönderna brukade 

så skulle de sköta sin lantbruksnäring med nit och maximera sin skörd för 

rikets bästa.
157

 

Därefter bildade bönderna den huvudsakliga skatteinkomsten och den 

egentliga basen i Sveriges ekonomi. Grundskatten baserades på 

jordinnehavet hos bönderna.
158

 Bönderna var kraftigt beskattade och 

förutom denna grundskatt kom med stormaktstidens ständiga erövringar och 

krigsföring extra pålagor som presenterades som om de vore tillfälliga men i 

flera fall blev permanenta tillslut. Även skatter som togs ut till förmån för 

specifika krig försvann inte alltid vid fredstid. För att nämna några av dessa 

skatter så gick de under namn som landtågsgärden, boskapspenningarna, 
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salpeterhjälpen och byggningshjälpen som utgick istället för att bönderna 

skulle kunna tvingas hjälpa till att bygga på kronans slott och fästen.
159

 

Ytterligare krav som ställdes på bönderna var i form av gästning. 

Gästningen krävde att bönder var redo att utfodra både kronans folk samt 

deras hästar när helst de hade ärenden genom riket. Både mat och boende 

skulle bonden ha redo till dessa tillfällen, och var det en utländsk diplomat 

med ett stort följe kunde detta innebära en ytterst tung börda för enskilda 

bönder som hade sina gårdar längs de större vägarna. Ännu värre blev det 

när militärer forslades över landet och ibland kunde gästningen likna rena 

plundringar av de egna böndernas proviantering. Successivt bättre blev det 

då gästgivargårdar förlades över riket.
160

 

Men det var inte bara ekonomiskt som bönderna utnyttjades. Utan denna del 

av befolkningen skulle också bilda den absoluta stommen i den svenska 

armén. Främst var det bondesöner och drängar som var tilltänkta som 

soldater men stormaktstidens ständiga krigande krävde att även 

husbönderna drog ut i fält.
161

 Även om idealåldern för en soldat var mellan 

arton till fyrtiofem år utvidgades detta spann i båda riktningarna och tillslut 

var det inte ovanligt med soldater i femton- samt sextio årsåldern. Detta slog 

naturligtvis hårt mot gårdarna då såväl husbönderna som deras söner och 

drängar skrevs ut i fält, idén var att bönderna skulle anställa hjälp för att 

sköta gården i deras ställen, men detta bara ytterligare ökade på de 

ekonomiska bördorna.
162

  

Det ska också nämnas att som en del i adelns privilegier sedan början av 

1600-talet var gårdar som låg inom en mil från säteriet skyddade från 

utskrivning, kallat frihetsmilen. Utanför denna frihetsmil blev adeln lovade 

att deras frälsebönder inte behövde delta i utskrivningar mer än till hälften 

av vad krono- och skattebönderna behövde.
163

 Systemet ändrades i och med 

Karl XI införande av indelningsverket. Indelningsverket syftade främst på 
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ett system som anvisade gårdar och särskilda skatter direkt till krigsmaktens 

finansiering för att delvis undvika dyra mellanhänder som det innebar för att 

först förflytta resurserna till kronans magasin och sedan till krigsmakten.
164

 

Höga officerare och befäl fick gårdar och soldater fick torp.
165

  

3.5.3 Rättigheter 

Som presenterades i adelns kapitel ovan fanns det under perioder ett visst 

utrymme för att aga bönderna vilket sedan mildrades och istället benämndes 

som att näpsa en uppstudsig bonde. Vissa allvarligare övergrepp ska ha skett 

på sina platser men har ansetts tillhöra ovanligheten och dessa kunde 

bestraffas hårt av rikets domstolar. På det stora hela kan man säga att 

godsägaren fungerade som en slags fadersgestalt till bönderna som brukade 

jorden. Detta innebar under olika perioder å ena sidan dessa bestraffningar 

men det gav också bönderna en del rättigheter gentemot godsägaren. Ett 

ideal hos en godsherre var omtänksamhet gentemot sina bönder, detta kunde 

ta sig uttryck på lite olika sätt men klart var i alla fall att en god herre skulle 

bidra med mat och utsäde i tider av missväxt, de skulle hjälpa till med 

sjukvård då bönderna led nöd. Godsherren skulle också gärna finansiera 

folkskolor, bidra med allmosor till de fattiga, samt hjälpa till med 

arrangemang för bröllop. Adelsmän som behandlade sina underordnade fick 

ofta ett gott anseende av denna anledning. Men för att komma dessa 

förmåner till gagn förväntades bönderna vara lugna och lydiga inför sin 

överhet.
166

 

Bonden sågs dock ofta också som en potentiell bråkstake som man var 

tvungen att hålla i tyglarna. Ändå var det sällan som bondeståndet sågs som 

de äkta uppviglarna från adligt håll, utan dessa ansågs oftare hittas i präster- 

och borgarståndet som manade massorna till att protestera och ifrågasätta.
167

 

Klart gjordes i alla fall att personer som gjorde bönderna illa skulle straffas 

hårt. Denna välvilja kom förmodligen från en i riket förespråkad långsiktig 

politik där man inte såg ett alltför hårt pressande av bonden som gångbart i 
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ett längre perspektiv. Bonden skulle tyglas, men tyglarna skulle hållas långa 

då man inte ville väcka uppror.
168

 Bondeupproren var dessutom få till 

antalet under 1600-talet i hela Norden.
169

 Då det ändå blev oroligheter lät 

man ofta benåda upprorsmakare för att undvika att väcka vrede från 

massorna.
170

 

Som vi har sett i tidigare avsnitt förändrades det svenska samhället i 

grunden på många håll under 1600-talet. Men jordbruket och böndernas 

tillvaro kom att se ungefär likadant ut under lång tid. Reduktionen innebar 

en stor förändring för adelsmännen och den jord de ägde, men för bönderna 

var det samma jord de fortsatte att bruka oavsett vem som stod som ägare. 

Feodalismens bördor avtog förvisso gradvis och indelningsverket 

förändrade böndernas förhållande till samhället något, men i det stora hela 

var det samma situation man såg bönderna i under hela 1600-talet. De 

fortsatte att vara samhällets manskapskvot och invånarmassa.
171

 

3.5.4 Böndernas situation 1700-talet 

Efter Karl XII:s nederlag vid Poltava 1709 begav sig kungen till Turkiet där 

han sökte skydd. Den brevkorrespondens som kungen nyttjade för att kunna 

styra riket på distans tog flera månader att nå fram. I praktiken ersattes 

kungens direkta maktinflytande med en provisorisk regering i Stockholm.
172

 

I konungens frånvaro blev uppsikten över rikets tjänstemän lidande. Från 

flera platser kom klagomål in om olovlig skatteindrivning. Fogdar hade 

godtyckligt utkrävt skatter ifrån bönderna och vissa hade till och med tagit 

ut rent olagliga skatter för att sedan lägga inkomsterna i deras egen ficka. 

Fogdar hade även tagit emot mutor för att låta bönder slippa gästningen där 

de tvingades inkvartera kronans och arméns folk. Fattigare bönder som inte 

hade råd med dessa mutor tvingades då stå för gästningen. Tillslut var man 

tvungen att uppmärksamma Karl XII i Turkiet på dessa problem. Kungen 
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krävde att detta åtgärdades och efter några år kunde man ställa en del 

korrupta fogdar inför rätta och få en förändring.
173

  

I en tid då ett ständigt förtryck var vardag för de svenska bönderna sågs ofta 

kungen som den enda riktiga beskyddaren av bönderna. Redan Karl IX hade 

kallats bondekungen.
174

 Fredrik I utnyttjade detta på 1720-talet och gjorde 

sig omåttligt populär bland bönderna som i sin tur gärna såg att Fredrik fick 

mer makt i riket likt de karolinska kungarna. Fredrik kom dock att ta 

avstånd från detta stöd då han var rädd för de övriga ständernas reaktion. 

Detta ledde till att böndernas driv i frågan om ökad kungamakt dog bort.
175

 

Under 1700-talet fortsatte skatterna att vara böndernas främst prioriterade 

fråga. De var fortsättningsvis väldigt högt satta och innebar stora 

ekonomiska svårigheter för många bönder. På vissa platser i södra Sverige 

fanns det under Karl XI:s tid möjlighet att betala skatt i kontanter istället för 

i natura som varit normen tidigare.
176

 Men för övriga var denna extra börda 

enormt betungande då bonden själv skulle stå för transporten till magasinet 

eller inrättningen om skatten var anvisade till en sådan genom 

indelningsverket. Det skulle inte krävas att de transporterades utanför 

lagsagan, men detta kunde trots allt vara uppemot fyra mil från hemorten.
177

 

Bönderna skulle även hjälpa till att bidra med hästar för transport för de som 

reste genom riket och även om gästgivargårdarna nu skulle ta det största 

ansvaret även för dessa innebar den ökade trafiken i landet att bönderna ofta 

fick hjälpa till.
178

 

En annan gammal börda som ålåg bönderna var dagsverket. Dagsverket 

krävde att bönderna skulle bruka och sköta om de kungsgårdar, säterier och 

boställen som låg i närheten av jorden de brukade. Många menade att detta 

gjorde jordbruket lidande då det tog tid ifrån bonden för att göra det mest 

grundläggande av hans uppgifter nämligen att bruka jorden och på så sätt 

blev det mindre effektivt och skördarna sämre. Denna uppgift reglerades i 
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kontrakt som gav viss skattelättnad i utbyte mot dagsverket. Bönderna 

tyckte dock denna skattelättnad var för liten i förhållande till olägenheten 

som arbetsskyldigheten innebar.
179

 Det ska framhållas att de svenska 

bönderna förvisso var väldigt hårt pressade särskilt när det kommer till 

skatter, men det ska samtidigt nämnas att de var betydligt friare i sin natur 

än vad deras motsvarigheter på kontinenten var.
180

 

När Gustav III blev kung återfanns ännu en gång en stark monark på tronen, 

bönderna fick således den starka monark som de efterlyst under Fredrik I:s 

regeringstid. Bönderna började då organisera sig på ett småskaligt plan och 

formulera sina klagomål till kungen som de hoppades skulle lyssna, främst 

var det dagsverken man klagade på.
181

 Kungen uttalade sig 1774 i frågan 

och sa att han inte ville veta av förhållanden som liknade livegenskap i 

Sverige då det kraftigt stred mot rikets mest fundamentala lagar. I övrigt 

återförvisade kungen klagomålen till vederbörande underdomstol och 

förmodade att missnöjet var något överdrivet och pådrivet av sådana 

uppviglare som har diskuterats ovan. Skulle dock oron i riket öka i ärendet 

ämnade kungen vidare undersöka saken i böndernas favör.
182

 Det kom dock 

att visa sig att det mest var tomma ord då kungen samma år begav sig till 

några av de aktuella bygderna i Skåne, men utan att agera i frågan till 

böndernas fördel.
183

 

3.5.5 Privilegier 

I slutet av 1700-talet hade en diskussion inom bondeståndet tagit fart som 

ville tillförsäkra ståndet privilegier.
184

 1789 var bönderna högst delaktiga i 

antagandet av Gustav III:s förenings- och säkerhetsakt. Akten ökade 

kungens makt och som vi har redogjort ovan var en stark kungamakt den 

enda vägen som bönderna såg för att minska trycket mot dem och utöka 
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deras rättigheter. När förening- och säkerhetsakten sedermera blev antagen 

tog diskussionerna om bondeprivilegier fart på allvar.
185

 

Det var revolution- och upplysningstider i Europa. Kraven hördes på 

kontinenten för ökad ekonomisk och politisk frihet, jämställdhet inför lagen 

och utjämningar mellan ständerna. Tiden var således rätt att börja göra 

anspråk från bönderna även i Sverige. Något privilegiebrev som bönderna 

hade hoppats på blev det dock aldrig. Tre författningar kom dock till stånd 

som tillförsäkrade vissa rättigheter till ståndet. Den första var den nämnda 

förenings- och säkerhetsakten, där medgavs nu att alla ständer hade rätt att 

äga vilken jord som helst i riket, med undantag från säterier. 

Fortsättningsvis skulle jordnaturen vara oförändrad oberoende vem det var 

som besatt jorden, mer om dessa nedan. Vilket innebar att de rättigheter som 

följde med adelns jord skulle fortsätta att gälla för den jorden även om en 

bonde förvärvade den. Skjutsningen blev det ingen större förändring på som 

börda, men större ersättning utgick nu till bönderna som medverkade i 

denna. Bönderna fick nu också genom skatteköpsförordningen som var den 

andra av dessa författningar full ägande rätt och fri dispositionsrätt för skog, 

fiske, jakt och djurfångst på den mark de ägde, dock med undantag för vissa 

träslag som tillföll kronan genom regalen.
186

 

Den sista av dessa författningar var Kunglig Majestäts försäkran och 

stadfästelse å svenska och finska allmogens rättigheter. Detta var officiellt 

det som skulle vara böndernas privilegiebrev, innehållet bestod dock främst 

av en uppräkning av rättigheter och förmåner som funnits sen innan. En 

nyhet var dock att bönderna i likhet med den rättighet som prästerna hade 

fått som diskuteras i det avsnittet nu blev tillförsäkrade ett rättsskydd. Ingen 

skulle längre kunna fängslas eller skadas förrän ärendet hade behandlats av 

en domstol, annat än om personen greps på bar gärning. Böndernas skatter 

låstes också, de var förvisso fortfarande väldigt höga men detta skyddade 

dem i alla fall från ytterligare höjningar. Bönderna fick en viss näringsfrihet 
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som i likhet med adeln gav dem rätt att avsätta sin egen avel och slöjd utan 

att inkräkta på borgarnas område.
187

  

En del bönder hade hoppats på att få ut mer av dessa författningar än vad 

som blev resultatet. Men med sådana rättigheter som den fria 

dispositionsrätten över sitt jordinnehav som gjorde bonden herre över sin 

mark på samma sätt som en adelsman och rätten för en bonde att äga 

frälsejord med tillhörande privilegier, så är det omöjligt att inte erkänna det 

stora steg framåt som bondeståndet hade tagit under slutet på 1700-talet.
188

 I 

en tid då inte ens jordägandet höll sig inom sina gränser och ständer, så 

börjar man kunna urskilja ett avslut på ståndssamhället där särskiljningarna 

ständerna emellan sakta började suddas ut. Bönderna skulle fortsätta kämpa 

för sina privilegier in på 1800-talet.
189

 Ståndssamhället kom dock under 

samma period successivt att avskaffas.
190
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4. Jordägandet och jordnaturerna 

1700-talets Sverige var i allra högsta grad ett lantbrukssamhälle och skulle 

så förbli genom hela seklet. Jorden var som nämnts uppdelad i tre 

jordnaturer, det var skattejorden, frälsejorden och kronojorden.
191

 

Skattejorden och kronojorden var utgångsläget och som grundprincip skulle 

det betalas i skatt eller avrad som motsvarade fastighetens avkastning efter 

avdrag för vad som gick till gårdens och familjens underhåll. Frälsejorden 

var undantaget från denna grundprincip och var priviligierad och på så sätt 

befriad från de prestationsskyldigheter som ålåg skattejorden och 

kronojorden.
192

 Frälsejorden kunde i början av 1700-talet endast ägas av 

adelsmän, dock som vi har berört ovan fick från och med 1789 viss 

frälsejord köpas av ofrälse ståndspersoner. 1810 fick sedan all jord innehas 

av varje svensk man.
193

 Frälsejorden var befriad från grundskatt och jorden 

brukades av frälsebönder som betalade arrende till adelsmannen.
194

 

Kronojorden ägdes av staten, som brukades av kronobönder som betalade 

avrad till staten. Dock var det inte uteslutande bönder som brukade 

kronojorden, kronojorden var även den jord som gavs som boställen och 

försörjningsmedel för officerare, inom kronojorden ingick även kyrkojorden 

som användes för prästers försörjning. Även akademihemman ingick i 

kronojorden.
195

  Därefter kom skattejorden som ägdes av skattebönderna, 

dock fanns det en utbredd åsikt bland adelsmännen att bönderna endast hade 

besittningsrätt till skattejorden medan den som erhöll skatt från jorden var 

den äkta ägaren.
196

 Skattejord var ofta resultatet av nyodling av fri mark och 

skattebönderna som brukade jorden bidrog till stor del till samhällets 

skatteinkomster.
197

  

I början av 1700-talet var dessa jordnaturer i stort sätt jämt fördelade med 

ungefär en tredjedel av jorden var, detta kom dock att drastiskt förändras 
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under seklet vilket fick skattejorden att kraftigt öka och kronojorden att 

minska. Frälsejorden förblev ungefär den samma.
198

 Anledningen till detta 

finner vi i tre faktorer. För det första ökade nyodlingen under 1700-talet, till 

viss del skedde denna genom att en del skogsmarker gjordes om till 

odlingsbar mark, men till störst del handlade det om en kolonialisering av 

norra Sverige från kusten in mot lappmarken, all denna jord blev 

skattejord.
199

 Skattejord blev således den ytterst dominerande jordnaturen 

norr om Stockholm.
200

  

En ytterligare anledning till skattejordens ökande dominans var 

skatteköpen.
201

 Då kronan behövde stärka sina finanser under det stora 

nordiska kriget i början av 1700-talet började man sälja ut kronojord till 

bönder vilket kom att omvandla den till skattejord.
202

 Staten påstod också ett 

enskilt ägande av jorden skulle effektivisera jordbruket och på så sätt säkra 

skatteinkomsterna till kronan.
203

 Kunde dock inte bönderna därefter betala 

skatten för sin jord så blev det skattevrak. Skattevrak gick åter till kronan 

utan ersättning för det arbete som lagts på det, dessa regler avskaffades 

1789.
204

 Förfarandet och prissättningen för denna försäljning förändrades 

också under 1700-talet, först var det dyrt och skedde genom aktion, vilket 

gynnade köpare från de andra ständerna som var rikare, i den utsträckning 

bönderna ändå köpte sin jord under denna period var det främst för att 

skydda jorden från att istället köpas av något av de andra ständerna och på 

så sätt gå miste om rättigheten att köpa ut sin egen jord och bli en 

självägande skattebonde.
205

 Sedan skedde försäljningen genom värdering 

istället vilket gav fördelaktigare priser och fler hade råd till dem. 1789 fick 

kronobönderna i princip ensamrätt till att köpa ut sina gårdar.
206

 

Kronan kan sägas ha dragit vinstlotten i denna affär i början av 1700-talet då 

bönderna betalade samma summa i skatt till staten som de tidigare betalat i 
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avrad till den samme. Samtidigt som kronan fick en förhållandevis stor 

engångssumma för varje såld gård och ett mer effektivt jordbruk. Skulle 

bonden sen inte kunna betala sin skatt fick kronan tillbaka jorden igen.
207

 

Den tredje och sista anledningen till att bönder fick ett utökat jordinnehav 

under 1700-talet skiljer sig från de övriga då de inte resulterade i ny 

skattejord. På 1600-talet var det inte lagligt för bönder att inneha frälsejord, 

denna hade adeln ensamrätt till. Med 1700-talets intåg började dock dessa 

regler att luckras upp och på olika vägar lyckades en del bönder köpa 

frälsejord. Det intressanta med dessa transaktioner är att de inte förlorade sin 

status som frälsejord om de såldes till en bonde, de behöll således sin 

rättsliga status som frälse trots att den nu ägdes av en bonde. Även här 

förändrades situationen ytterligare till fördel för bönderna i och med 

Förenings- och säkerhetsakten, det blev då fullt lagligt för bönderna att 

genomföra köp av frälsejords natur.
208

  

En transaktionsform som var vanlig främst under 1600-talet innebar att 

kronan kunde sälja av rätten till sin skatteinkomst för hemman från 

skattebönderna till adelsmän, bönderna blev då skattefrälsebönder. De 

innehade fortfarande äganderätten till sin jord men skatten de betalade gick 

istället till en adelsman. Äganderätten till jorden kunde dock bli ifrågasatt 

och bonden tvingad att överge äganderätten till förmån för adelsmannen 

efter påtryckningar från denne. Inget tyder dock på att så varit fallet, tvärtom 

var det lättare att övertyga en adelsman att få behålla gården om man inte 

kunde betala sin skatt än vad det var gentemot kronan. Skattefrälsebönderna 

har genomgående ansetts som en relativt ekonomiskt gynnad kategori i 

jämförelse med till exempel kronobönderna.
209

 

En ytterligare transaktionsform som existerade under perioden men vars 

utbredning är oklar var frälseskatteköpen. Dessa innebar att en adelsman 

och ägare av frälsejord sålde av besittningsrätten till en bonde, vilket i 

praktiken innebar en delad äganderätt. Bonden fortsatte att betala ränta till 
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adelsmannen för jorden men för övrigt ägde bonden rätt till resterande 

förmåner för hemmanet. Adelsmannen kunde dock reservera sig för vissa 

rättigheter för jorden såsom exempelvis skogsrätten. Alla transaktioner var 

olika i vad som skulle ingå och inte. Som grund köpte dock bonden alltid 

rätten att låta gården gå i arv och sitta odriven från gården samt en säkerhet 

mot höjningar i räntan, men oftast ingick fler rättigheter till fördel för 

bonden.
210

 Man kan således dra paralleller mellan frälseskatteköpen och 

skatteköpen, där adelsmän sålde av jord som frälseskatteköp och kronan 

sålde ut jord som skatteköp, båda resulterade i ett maktskifte gällande 

äganderätten till jord, som nu allt mer placerades i händerna på bönder. 

Även ämbetsmän och borgare började tillskansa sig jord ofta på grund av ett 

rent jordbruksintresse men det var också en god investering. Även officerare 

och präster sågs öka sina jordinnehav när det nu var möjligt. Detta innebär 

att en ny jordbrukarklass växte fram som varken var adelsmän eller bönder, 

dessa kom officiellt att kallas lantmän.
211

 På samma sätt som 

ståndsprivilegierna uppluckrades skedde samma utveckling för jordägandet. 

Jordägandet blev under 1700-talet allt mindre kopplade till stånd och börd. 

Samhället gick istället mot en friare marknad som mer liknar den vi har idag 

där i princip vem som helst har rätt att köpa jord och där de bönder som 

faktiskt brukade jorden var de som i allt större utsträckning stod som ägare.   

En senare transaktions- och ägandeform som blev allt vanligare i slutet av 

1700-talet var arrendet. Rutger Macklean som vi kommer att ha tillfälle att 

återvända till nedan genomförde 1783 enskiftet vid sitt gods Svaneholm i 

södra Skåne. Skiftet innebar stora förändringar för den kringliggande 

marken men det viktigaste för denna framställning var att frälselandborna nu 

blev arrendatorer. I praktiken innebar detta att bönderna intog en juridiskt 

friare roll där de själva kunde disponera sin tid och slapp utföra dagsverken 

och andra sysslor på godset.
212

 Arrenden var inte ett helt nytt fenomen utan 

hade dykt upp i diverse lagstiftning genom historien tidigare, men hade varit 
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ovanlig i den form som nu utvecklades,
213

 det mest intressanta kom dock till 

genom det lagstiftningspaket som blev aktuellt år 1789. Här sattes till 

exempel en maximi gräns för utarrendering på femtio år. För första gången 

blev det också en uttryckt lagskillnad mellan äganderätten och 

nyttjanderätten till jorden. Dessa regler var dock fortfarande i ett tidigt 

stadie i sin utveckling, och fick inte sin slutgiltiga form förrän långt in på 

1800-talet då exempelvis jordägarens möjlighet att på olika sätt bestämma 

och påverka arrendatorn avskaffades.
214

 I följande kapitel ska vi göra två 

nedslag i två olika platser i Sverige som var intressanta för perioden runt 

sekelskiftet år 1800, för att där se närmare på två arrendeavtal från två olika 

gods.  
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5. Jordtransaktioner från godsarkiven 

En förespråkare för på den tiden radikal omfördelning av jorden var Rutger 

Macklean.  Det var denna som sedan skulle mynna ut i enskiftet som sedan 

spred sig genom hela Sverige.
215

 Medan enskiftet och de övriga skiftena inte 

kommer att presenteras och diskuteras här så är det svårt att komma ifrån att 

bygden kring Mackleans gods Svaneholm är en intressant plats att göra 

nedslag i kring perioden som följde skiftet, runt sekelskiftet år 1800. Vid 

planeringen för enskiftet behövde inte Macklean anlita länets myndigheter 

då han i praktiken var den ensamma maktfaktorn i Skurups socken,
216

 vilket 

ytterligare gör det till en intressant plats. Säteriet Svaneholm var strategiskt 

beläget för jordbruk med både en bördig jord och stora arealer av skog som 

kunde användas som bränsle.
217

 Svaneholm ägde i stort sätt hela Skurups 

socken, där majoriteten av gårdarna låg i fyra byar, Skurup, Saritslöv, 

Hylteberga och Sandåkra.
218

 Socknen hade enligt Rutger Mackleans egen 

räkning en befolkning på 1102 personer vid den undersökta perioden 

1812.
219

 

I ett undersökt arrendeavtal från Svaneholm undertecknat av Rutger 

Macklean själv år 1812 arrenderas ett frälsehemman till en tidigare 

frälsebonde som nu blev arrendator. Avtalet är utformat som ett 

standardavtal och kan således antas innehålla de gängse reglerna från 

utarrenderingar från Svaneholms gods. I enlighet med avtalet ville Macklean 

ha sin betalning i riksdaler. Macklean förbehöll sig vidare rätten att utmäta 

arrendatorns säd och kreatur om bonden hamnade i obestånd och inte kunde 

betala avtalad ränta, samtidigt som arrendatorn förlorade besittningsrätten 

till jorden.
220

 Vidare var inte arrendatorn helt fri att göra som han ville med 

sin tid, dels skulle han underhålla jordvallar, försummades detta kunde 
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jordägaren göra det istället och begära betalning av arrendatorn.
221

 Även 

snöskottning och underhåll av vägarna var något som arrendatorn var 

skyldig att vara delaktig i. Detta underhåll var omfattande och skulle 

innehålla såväl påfyllning av grus, utjämning och rensning av vägen, 

försummade arrendatorn detta bestraffades han med böter.
222

 Böter fick 

också arrendatorn om han försummade sin plikt att hålla ordning på sina 

kreatur, detta innefattade att inte låta dem beta på andras mark, inte låta dem 

trampa ner vallar, och hålla dem instängda under nätterna. Grisar fick inte 

vara på markerna överhuvudtaget, då tillföll dem socknens fattiga.
223

 Vidare 

fanns regler som hänvisade arrendatorn till en viss specifik 

gödselanvändning.
224

 I vårt fall ingick en hage i arrendet vilken arrendatorn 

var skyldig att underhålla genom skötsel av stängsel och pilträd som skulle 

omgärda hagen. I hagen skulle fruktträd planteras och arrendatorn förbjöds 

att släppa in kreatur för bete i hagen med risk för böter.
225

 Vidare skulle 

arrendatorn låta grannar vid behov gräva diken på hemmanet för att låta 

vatten rinna bort.
226

 Arrendatorn kunde också straffas med att hans 

besittning upphörde, detta kunde ske genom att han själv eller hans 

tjänstefolk ägnade sig åt skogshuggande och trädfällning på jordägarens 

ägor.
227

 Men Macklean reserverade en generell rätt i sista paragrafen av 

arrendeavtalet en rättighet att inrätta en ny arrendator på marken i det fall 

den nuvarande arrendatorn bröt mot det som var stadgat i avtalet.
228

  

I detta arrendeavtal mellan en för bygden mäktig godsherre och dennes 

tilltänkta arrendator ser vi visserligen en avsaknad av dagsverken eller andra 

förpliktelser på godset. Men det är också tydligt att bonden fortfarande var 

hårt hållen trots sin övergång från frälsebonde till arrendator. Inte bara fanns 

det tydliga krav på hur bonden skötte sin sysselsättning men samtidigt blev 

han skyldig att på flera sätt underhålla diverse samhällsnyttor, med 

riskerande av påföljder om dessa försummades. Att således tala om att 
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bonden fick en större frihet att styra över sin egen tid som arrendator kan i 

detta fall ses som paradoxalt då han förpliktades till så pass många 

sidouppgifter. Det ska dock sägas att flera av dessa uppgifter kan ha ingått 

även tidigare för bonden innan han blev arrendator, och därför var just 

avsaknaden av dagsverken som varit en ständig stridsfråga för bönderna den 

stora lättnaden för böndernas bördor när de istället blev arrendatorer. 

Samtidigt går det att se att Rutger Macklean var en modern man i sitt sätt att 

ta ut betalning då han begärde ut både denna och böterna i riksdaler och inte 

natura som varit gängse tidigare. Annorlunda var det för godsherren på 

Charlottenborgs slott i Östergötland utanför Motala. Denne begärde i sitt 

arrendeavtal över slottet Charlottenborg att betalning skulle erläggas i en 

ytterst specifik summa naturaprodukter. Närmare bestämt hundrafemtio 

tunnor spannmål varav fem skulle innehålla vete, tio tunnor ärtor, åttio 

tunnor råg och femtiofem tunnor korn. För arrendet av ladugården fordras 

en betalning av smör och ost.
229

 Detta arrendeavtal är undertecknat 1814 och 

trots den relativa närheten i tid med Rutger Mackleans arrendeavtal får detta 

betalningssätt ses som betydligt mer föråldrat och omständligt.  

Vidare vittnar inget i detta arrendeavtal om ett avskaffande av dagsverken 

då arrendet gav arrendatorn av slottet Charlottenborg rätt att nyttja de 

dagsverken som hemmanen var skyldiga att utföra på slottet. Generellt har 

dock ägaren av Charlottenborgs slott betydligt färre krav och skyldigheter i 

sitt arrendeavtal riktat till en tilltänkt arrendator av slottet. Förutom att 

ägaren reserverar sig för att hans kalvar ska få beta på ängarna var 

arrendatorn fri från flera ansvarsområden. Såsom att han undantogs 

skyldighet för nybyggnad, viss reparation och underhåll kunde dock vid 

behov vara aktuellt. För de pålagor som drabbade egendomen samt 

tjänstefolket svarade arrendatorn. Arrendatorn var även ansvarig för skicket 

de inventarier som han hade tillgång till lämnades tillbaka i efter arrendets 

avslutande. Arrendeavtalet avrundas sedan med att skogen ska vårdas och 
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nyttjas sparsamt samtidigt som egendomens rättigheter skulle noga 

bevakas.
230

 

Först och främst finns det en skillnad i att arrendera ut ett frälsehemman och 

ett slott. Den skillnaden tar sig dock främst uttryck i den tilltänkta 

arrendatorn, i exemplet om frälsehemman under Svaneholms gods är det en 

bonde som blir arrendatorn medan arrendatorn på Charlottenborgs slott får 

antas vara en mer välbärgad person. Denna välbärgade personen kan i sin 

position lättare kräva en vidare ansvarsfrihet än en bonde som är direkt 

beroende av sin jord. I Charlottenborgs fallet är alltså arrendet riktat mot en 

potentiell kund som kan närmare jämföras med dagens hyresavtal, medan i 

Svaneholms fallet är arrendet endast en vidareutveckling av frälsebondens 

juridiska situation. Förvisso en förbättring men ändock en position med sin 

grund i den föregående mer underkuvade situationen. 

Den andra aspekten är individualiteten hos formuleringarna för 

arrendeavtalen. Medan avtalet från Charlottenborg är två år nyare än det 

från Svaneholm så idkade Svaneholm detta till trots en modernare form av 

betalningsmodell. Detta tillsammans med de uppenbara skillnader som finns 

i arrendeavtalens formuleringar, vittnar om en tydlig individuell prägel på 

avtalen, de varierade helt enkelt från fall till fall även om standardavtal 

tenderade att läggas till grund. Det är troligt att de anpassades efter vad som 

var de gängse formuleringarna i området.  

Slutsatsen blir således att skillnaderna mellan arrendeavtalen delvis 

beroende på den tilltänka arrendatorn i förhållande till vad som 

utarrenderades, och dels individualiteten som formuleringarna omgavs av, 

som fritt kunde omformuleras i det specifika fallet och hur situationen såg ut 

för närvarande. 
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6. Analys och slutsatser 
 

Det är väldigt svår att argumentera mot betydelsen av ständerna i svensk 

historia. Historien om deras framväxt är gammal och går tillbaka till 

religiösa texter och föreställningar vilket gör att den ofta har tagits som 

självklarheter för samtidens människor. De fyra ständerna, adeln, präster, 

borgare och bönder, har nästan blivit ett mantra för svensk historieskrivning. 

De står som representanter för hela vårt dåvarande samhälle och samtliga av 

dess invånare, och en för tiden relativt folkstyrd stat.  

Ståndssamhället var utan tvivel hierarkiskt, att adeln stod ovan bönderna 

fanns det ingen diskussion om, det var det naturliga. Men det var sällan där 

som fokus låg. Att ständer skulle fungera som någon form av uppdelning 

och kontrollfunktion för undersåtarna var aldrig tillräckligt. Ständerna skulle 

vara praktiska, de skulle vara till nytta för samhället på mer än ett sätt. 

Ständerna blev således en av de viktigaste samhällsenheterna i riket, det 

genomsyrade politiken, ekonomin, näringen, rättssystemet och inte minst 

äganderätten och besittningsrätten till bland annat jord. 

Det mest tongivande av ständerna får sägas vara adeln, det ser vi inte minst 

då forskningen alltid har varit särskilt intresserade av adeln. Detta är inte 

ogrundat då adeln stod närmast statsmakten och stod i centrum för de flesta 

av samhällets förändringar vare sig de var positiva eller negativa. Adeln 

genomgick också en markant identitetsförändring, de adelsfamiljer som 

finns när vår period börjar hade oftast sina rötter i gamla medeltida släkter 

som förtjänade sitt adelskap genom rusttjänsten och militära framgångar. 

Om då medeltidens adel var en krigsadel så var 1600-talets adel en 

markägande sådan. Godsherrarna på de enorma säterierna som innehade 

stora jordegendomar och levde i lyx hade gjort entré. Därefter 

introducerades det som kom att kallas för tjänstemanaadeln som istället kom 

att definiera adelsmän som tjänstemän. Här ser vi hur ständerna sågs som en 

dynamisk organism, även om de härleddes till gamla synsätt och tankar som 

redan då hade hundratals år på nacken tvingades ständerna förändras efter 

utvecklingens gång, och på intet sätt var Sverige en isolerad del av Europa 

där upplysningsideal flödade under främst 1700-talet.  
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Adeln är talande och intressant på flera sätt, inte minst i själva definitionen 

av ett privilegium som både rättighet och skyldighet. Adeln var ett stånd 

fyllt med rättigheter såsom skattefrihet, jakträtter, ensamrätter till ämbeten, 

patronatsrätt och så vidare. Men att vara adelsman innebar inte alltid ett 

ständigt statligt gynnande. När statsfinanserna krävde det låg adelns mark 

och förmögenhet illa till och det var precis vad som kom till att ske vid 

reduktionen, här ser vi ett exempel på hur kraftigt underordnade man ändå 

får säga att ständerna var kungen. Rikets intressen som helhet gick alltid 

före ständernas. Detta var förmodligen möjligt på grund av dels att systemet 

faktiskt fungerade, och dels då ständerna hade så stora motsättningar 

sinsemellan. Det går att se att vid de få tillfällen då ständerna faktiskt 

lyckades samarbeta mot ett gemensamt mål så tvingades kungamakten att 

lyssna, som främsta exempel hör reduktionen. Ytterligare exempel på 

statens bereddvillighet att begränsa adelns rättigheter i syfte att strama åt 

statskassan var reglerna för lyxkonsumtion.  

Adeln var vidare skyldig att behandla sina undersåtar fördelaktigt och 

faderligt, inget övervåld fick nyttjas mot dem, var skörden dålig och 

bönderna svalt skulle de få mat av godsägaren, blev de sjuka skulle han 

sörja för vård och så vidare. Det är således tydligt att adelsmän både hade 

rättigheter och skyldigheter gentemot samhället och dess övriga invånare, 

samtidigt som de i det stora hela inte direkt var mer skyddade rent politiskt 

än de ofrälse ständerna. 

Frågan om huruvida adeln skulle sysselsätta sig med handel eller inte 

splittrade ståndet. Detta till trots blev adeln ändå successivt involverad i 

rikets handel. En stor anledning var för att öka antalet personer som var 

verksamma inom handeln och således stärka flödet av pengar genom riket. 

Men anledningen till att utvecklingen blev som den blev beror till stor del på 

borgarståndet och nyadlingen. När adeln som härstammade från anrika 

medeltida ätter såg hur de ofrälse ständerna kämpade för sina rättigheter och 

privilegier på bekostnad av adelns så var det naturligt att de kämpade emot. 

Men när den traditionella adelsmannen inte längre utgör majoriteten av 

ståndet, då förändras ståndets beredvillighet till förändring. En borgare som 

i flera generationer försörjt sig på sin handel eller en storbonde som plötsligt 
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blir nyadlad av kungen har av naturliga skäl sina lojaliteter placerade i andra 

kretsar och en helt annan bakgrund än en högättad adelsman med rötter från 

medeltiden. Det är inte då långsökt att anta att dessa bar med sig nya synsätt 

och ageranden som inte hör den traditionella adeln till. Detta gäller inte 

endast adelns utveckling till att bli ett mer handelsinriktat stånd, utan all 

senare utveckling som gick de ofrälse ständerna till fördel. Naturligtvis ska 

detta som tidigare nämnts ses i ljuset av den utveckling som skedde på 

kontinenten och de upplysningsideal som florerade under främst 1700-talet. 

Det som dock särskiljer utvecklingen i Sverige från flera övriga stater på 

kontinenten var själva utförandet. I Sverige kan man följa en i stort sätt 

fredlig väg framåt i utvecklingen gentemot främst ökad jämställdhet mellan 

ständerna. Sällan var ständerna överens, men de strider de utkämpade 

förblev retoriska och förpassades allt som oftast till riksdagen och skriven 

korrespondens. Bondeuppror existerade men var sällsynta. Detta berodde på 

främst två faktorer, dels att systemet fungerade. De flesta av tidens 

monarker verkade ha en positiv syn på ståndsriksdagen som ett åtminstone 

rådgivande inslag i kungens maktutövande. En rådgivande institution som 

monarken gärna lyssnade på om det fanns en majoritet. Detta lade mycket 

ansvar på ständerna att själva söka lösa sina problem och åsidosätta sina 

skillnader för att uppnå en majoritet i riksdagen och kunna nå en förändring 

i samhället, precis så som skedde under reduktionen och de strider som 

pågick då, då utökade adelsprivilegier kunde hindras då alla tre ofrälse 

ständer gick ihop för ett gemensamt mål. 

Den andra faktorn var representationen. I Frankrike bildade borgarna och 

bönderna tillsammans det tredje ståndet, vilket i Sveriges fall utgjorde två 

ytterst skilda samhällsenheter. De svenska bönderna och borgarna hade som 

nämnts ovan väldigt olika bakgrund och fyllde separata uppgifter i 

samhället. Genom att ge båda ständerna representation i riksdagen erkände 

man vikten av deras betydelse och deras uppgifter i samhället, vilket gav 

större utrymme för diskussioner i områden som intresserade dem. Det blev 

samtidigt svårare för adeln och prästerna att gå ihop och rösta ner förslag 

som presenterades av exempelvis bönderna och fick stöd av borgarna. 

Slutsatsen blir således att fyraståndsmodellen bidrog till ett större inflytande 
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från folket än vad den kontinentala treståndsmodellen gjorde. Vilket i sin tur 

medverkade till att bilda en politisk atmosfär där viljan att diskutera var 

större än viljan att göra uppror och strida, då ständerna från hög till låg såg 

att det faktiskt fanns en möjlighet att få igenom sina förslag.  

När 1700-talet började närma sig sitt slut hade samtliga ständer förändrats i 

en form av maktförskjutning som jämnade ut förhållandena mellan 

ständerna till viss del. Bönderna började få igenom sina krav och kunde bli 

herrar över sin jord, prästerna blev mer inriktade på sitt yrke som präster och 

fick slippa de mer administrativa delarna av sina samhällsuppgifter, adeln 

blev mer involverad i handeln då deras främsta jordinnehav fick offras för 

statsfinansernas skull och borgarna var framträdande i den stora nyadling 

som ägde rum. Gränserna mellan ständerna började under 1700-talet allt 

mer att suddas ut. Nyadlingen får tillskrivas en del även i detta då 

adelsståndet som utgjorde pyramidens topp inte längre var lika exklusiv. 

Men här måste tidens filosofiska värderingar tilldelas huvudrollen. 

Ståndssamhället började helt enkelt bli förlegat, när ständerna började 

förlora sin traditionella karaktär som gick tillbaka ett par hundra år i tiden så 

blev själva systemet opraktiskt.  

I början av uppsatsen diskuterades det hur ståndssamhället ofta kunde 

försvaras med hänvisningar till det gudomliga. Religionen var den ständiga 

rättfärdigande faktorn i ståndssamhället och i och med den ökade 

sekulariseringen som skedde i hela Europa inklusive Norden började detta 

eviga argument att försvagas. När det världsliga fick ett ökat företräde 

framför det himmelska framstod inte ståndssamhället som lika självklart och 

praktiskt längre, vilket öppnade upp för kritik och förändring. 

Ståndssamhället i sig kom att överleva flera år in på 1800-talet innan det 

successivt försvann men så centralt i statsbygget som det var under 1600- 

och 1700-talet kom det aldrig mer att bli. 

Under 1700-talet förändades böndernas ställning drastiskt till följd av en 

annan viktig utveckling. Den agrara näringen hade varit den viktigaste i 

riket i flera sekler, och trots att den under hela historien tillföll bönderna och 

deras huvudsysselsättning så var det oftast godsherrar eller staten som var 
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de som innehade makten över jordbruksnäringen. Under 1700-talet inleddes 

dock en successiv maktförskjutning inom jordbruket. Allt fler bönder blev 

ägare till den jord de brukade och i andra fall fick de en ökad självständighet 

som till exempel arrendatorer. Detta blev möjligt dels på grund av att riket 

ökade i omfång och i resursutnyttjande, när ny mark odlades upp på platser 

där det tidigare inte funnits odlingsmark som i norra Sverige och i 

avverkade skogspartier, så tillföll äganderätten bönderna. 

Viktigast var dock skatte- och frälsejordsköpen. Kronan och frälset var inte 

längre de ekonomiska stormakterna som de varit under bland annat 1600-

talet mycket på grund av krig och det stormaktsvälde som ofta har fått 

definiera det svenska 1600-talet. Kronan såg en chans att dra in stora 

engångssummor samtidigt som de behöll sin rätt till skatt och 

effektiviserade jordbruket. Då skatterna uteblev kunde kronan kräva tillbaka 

jorden och sälja den igen. Kronan blev vinnaren i denna affär, men hade 

samtidigt påbörjat utvecklingen mot ett friare bondestånd. När reglerna om 

innehav av frälsejord sedan började luckras upp öppnades en ny marknad 

och nya möjligheter för adelsmännen att handla med sin jord, detta kunde 

resultera i flera olika transaktionsformer så som, rena frälseköp med full 

äganderätt till frälsejorden där frälsejorden behöll sin jordnatur och såldes 

med frälsejordsprivilegier inkluderade, men också frälseskatteköp, 

skattefrälseköp, eller arrenden som i varierande grad gav bönderna en 

juridiskt friare position än vad de hade haft som vanliga frälsebönder. 

Arrendeavtalen gav inte någon direkt självständighet för bönderna förrän 

långt senare än den tidpunkt som de undersökta dokumenten behandlar. 

Detta är tydligt på främst det första avtalet från Svaneholms slott som 

ställde upp flera detaljstyrda uppmaningar för arrendatorn att förhålla sig till 

samtidigt som man hotade om böter och andra repressalier om dessa 

uppmaningar försummades. Avsaknaden från dagsverken gör dock att 

arrendeavtalen ändå får ses som ett tydligt steg i riktningen mot ett friare 

bondestånd. I avtalen ser vi vidare hur formuleringarna individualiserades 

och anpassades efter situation och den tilltänkta arrendatorn, samt objektet 

som arrenderades ut. Vilket bidrog till en friare jordmarknad. 
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Vidare innebar den allt mer öppna jordmarknaden ett steg framåt mot ett 

friare samhälle för bönderna och andra ofrälse ståndspersoner. Äganderätten 

till ett eget jordinnehav ökade självständigheten betydligt hos de som 

tidigare varit mest beroende av de som befann sig högre upp i 

ståndshierarkin. Det gav dem en ökad ekonomisk stabilitet och grogrund 

som öppnade upp för ett mer betydande politiskt inflyttande. En slutsats blir 

således att en av huvudanledningarna till det successiva avskaffandet av 

ståndssamhället går att hitta i jordägandet och dess successiva uppluckrande 

mot en friare marknad.  
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