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Summary 

Land ownership in Sweden differs today from what it has been in the past. In the 

17th and 18th centuries all cultivated soil was divided into three fiscal classes of 

land, associated with different land tenures (approx. Freeholds, crownland and 

bookland). The different land tenures came with varying rights and 

responsibilities as well as with varying degrees of possession.  

The property rights of the 17th and 18th century were complex and segmented. The 

predominant notion at the time was that the right to earn income of the soil 

adhered to the crown and nobility, whilst the right to cultivate, transfer or inherit 

the soil could belong to the lower social classes. 

To examine the crown’s claim to land proceeds in the 17th and 18th century it is 

necessary to dig deeper into the tax system of that time. This consisted of several 

taxes imposed mostly based on land holdings.  

Despite more and more different taxes over the years there was a decrease of the 

overall tax burden from the end of the 17th century and onwards. This was due to 

the tax amount being fixed in place to a flat amount, which resulted in the system 

being undermined by inflation, land expansion and agricultural advances.  

Finally, it can be said that the old view of land ownership deteriorated and became 

obsolete by the 19th century.  
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Sammanfattning 

Jordägande i Sverige idag är inte vad det en gång var. På 1600- och 1700-talen var 

den svenska jorden indelad i tre olika jordnaturer, skatte-, krono- och frälsejord. 

Dessa medförde olika rättigheter och skyldigheter för brukaren, och deras 

äganderättsliga struktur varierade. 

Dåtidens ägande var komplext och rätten till jord delades under 1600-talet in i två 

delar, bördsrätt och rätt till avkastningen. Ideologiskt ansåg sig kronan och adeln 

ha den yttersta rätten till all jordens avkastning, medans rätten att bruka, avyttra 

och ärva jorden kunde tillfalla bönder eller andra ofrälse ståndspersoner. 

För att utreda kronans anspråk på produktionen behöver dåtidens skattesystem 

behandlas. Detta bestod av ett antal olika skatter där de flesta var baserade på 

innehavet av jord.  

Trots att fler och fler skattetitlar tillkom under åren minskade skattetrycket från 

och med 1600-talets slut. Detta berodde på att flera skatter låstes till fasta belopp 

och systemet urholkades då genom nyodling, effektivare jordbruksmetoder och 

inflation.  

Avslutningsvis kan noteras att den gamla synen på ägande sakta förändrades 

under perioden för att på 1800-talet inte längre innefatta kronan som slutlig ägare 

till att produktion.  
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1. Inledning 

1.1.  Om ämnesvalet 

Denna uppsats behandlar en historisk förlaga av vad vi idag kallar äganderätt, i 

meningen rättighet, och skatterätt, i meningen rättsområde. Det som förenar dessa 

två begrepp är att de båda, i det historiska rummet, rör synen på den enskilde 

individens rätt till sitt levebröd. Skatterätt behöver varken idag eller historiskt 

betraktas ur ett äganderättsperspektiv, men det har för den här uppsatsen tett sig 

naturligt. Det har också under arbetets gång och med bakgrund i det synsätt på 

ägande som fanns under uppsatsens undersökningsperiod blivit relevant att vidga 

aspekterna som rör jordägande.  

Dagens skattesystem motiveras ofta med sitt rent fiskala syfte, staten behöver 

pengar för att driva den offentliga verksamheten, skyddsnät och välfärdssystem. 

Historiskt har inte dessa inrättningar funnits på samma sätt som idag, och den 

tydliga kopplingen mellan skattepengar och välfärd vi ser idag har inte funnits. 

Diskussionen om skatt som en ren exploateringsform blir därför mer relevant 

historiskt sett och kan inom rättshistoria angripas just som en inskränkning av 

äganderätt.  

1.2. Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att redogöra för den svenska bondebefolkningens rätt till jord 

och jordens avkastning under 1600- och 1700-talen. 

I uppsatsen diskuteras främst följande två frågor:  

• Hur såg böndernas jordägande ut? 

• Hur beskattades bönderna? 

1.3. Avgränsningar 

Uppsatsen avgränsas till att beröra 1600- och 1700-talen, alltså perioden från 

stormaktstidens början till slutet av den gustavianska tiden. Sveriges befolkning 
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bestod under undersökningsperioden till 90 % av bönder och det är dessas 

situation som uppsatsen behandlar.1  

Uppsatsen avgränsas vidare till att inte omfatta den växande klass av obesuttna 

som fanns under undersökningsperiodens senare del.2  

I avsnitt 5.1 ges en mer ingående förklaring till vad skatt anses omfatta i denna 

uppsats. 

1.4. Metod och perspektiv 

Inom den generella historievetenskapen finns många olika skrivsätt och metoder. 

Frånsaknaden av riktlinjer visar på den bredd av historiska ämnen som finns.3 

Denna uppsats är rättshistorisk, och med det bunden till de juridiska delarna av 

historien. I uppsatsen ges svar på de ovan anförda frågorna genom att rättsliga 

aspekter belyses i sin tids samhälleliga kontext.  

En omfattande del av uppsatsen består av skatterättshistoria. Det skulle gå att säga 

att detta är en skatterättshistorisk uppsats med ett äganderättsperspektiv. Detta är 

korrekt i den bemärkelsen att det gällande skatterätten finns ett klart 

äganderättsperspektiv. Detta kompletteras dock med ett längre avsnitt om 

jordägande, som ter sig nödvändigt för att ge en mer komplett bild av böndernas 

rätt till sin produktion. Detta är ej heller en uppsats om äganderätt sett ur ett 

skatterättsligt perspektiv, utan befinner sig någonstans mitt emellan de två.  

1.5. Forskningsläge 

Historieforskning har det lustiga särdraget att publicerade verk i vissa fall aldrig 

blir utdaterade. Självklart utvecklas forskningen ständigt och gamla teorier 

motbevisas, men förr eller senare kommer historikerna själva att omnämnas i 

historieböcker, och deras verk få betydelse i ett annat ljus. 

Agrarhistoria är ett område med en oerhört omfattande litteratur. Jordbruket har 

varit en viktig del av Sveriges historiska utveckling, och det finns således mycket 

skrivet om ämnet, både idag och genom historien.4 Det är än idag mycket 

                                                 
1 Olsson (2005) s. 16.  
2 Jfr. Gadd (2017) s. 64ff. 
3 Tosh (2011) s. 159f. 
4 Myrdal (1999) s. 21ff. 
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omskrivet, och de första, förvisso självutnämnda, standardverken kom kring år 

2000 i form av Det svenska jordbrukets historia5 i fem band, med Janken Myrdal 

som vetenskaplig huvudredaktör.  

Inom skatterättshistoria finns förvånansvärt få sammanställningar av skatterna 

historiskt. Än idag är en av de mest omfattande redogörelserna för de historiska 

skatterna fortfarande Herman Ludvig Rydins promemoria, lämnad som 

reservation mot skatteregleringskommitténs betänkande till 1883 års riksdag.6 

Gällande den historiska utvecklingen av äganderätten och synen på ägande nämns 

detta i de flesta agrar-, ekonomi-, och skattehistoriska framställningar som berör 

denna uppsats undersökningsperiod. Nämnvärd är dock Bäärnhielms Arrende och 

agrarpolitik i Sverige – En historisk översikt7 som diskuterar äganderätten ur ett 

juridiskt perspektiv. 

1.6. Material 

Som material till denna uppsats har primärt används ekonomihistoriska och 

agrarhistoriska verk för att utröna böndernas ägande och brukande av sin jord, 

samt skattehistoriska verk för sammanställningen av de skatter som belastade 

befolkningen. De källor som huvudsakligen används är skrivna av professorer vid 

olika svenska universitet. 

För de skatterättsliga delarna av denna uppsats används framförallt Olssons Skatta 

dig lycklig8 och Åmarks sammanställning Sveriges statsfinanser 1717–18099. 

1.7. Disposition 

I kapitel två ges en sammanfattad historisk bakgrund av ägande och beskattning 

från 1000-talet och framåt som syftar till att ge läsaren en inblick i och förståelse 

för hur jordbrukssamhället såg ut kring år 1600. Kapitel tre behandlar de olika 

jordnaturer som förekom under perioden. De därefter följande två kapitlen, 

nummer fyra och fem i ordningen, behandlar uppsatsens två frågeställningar i den 

ordning de står uppställda ovan. De två kapitlen har olika upplägg, där kapitel fyra 

                                                 
5 Myrdal (1999); Gadd (2000). 
6 Olsson (2005) s. 11. 
7 Bäärnhielm (2014). 
8 Olsson (2005). 
9 Åmark (1961). 
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inleds med en diskussion om vad jordägande innebar på 1600- och 1700-talen 

enligt dagens historiker. Därefter följer en historieåtergivande del där detta 

exemplifieras.  

Kapitel fem inleds med en genomgång av de skatter som fanns under perioden, 

och avslutas med en diskussion kring skattetryck. Det avslutande kapitel sex 

består av en analys där egna tankar presenteras. 

Uppsatsen berör ett tidsspann om 200 år, och det sker under perioden vissa 

förändringar. Dessa berörs löpande i texten och sorteras in under de underrubriker 

och områden de berör, och behandlas inte nödvändigtvis i kronologisk ordning. 

Det genomgående fokuset har legat på att göra uppsatsen så lättläst och tillgänglig 

som möjligt. 

I bilaga 1 finns en lista med skatterättshistoriska, agrarhistoriska och 

ekonomihistoriska begrepp som används.  
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2. Bakgrund 

Jordägande är något som nuförtiden inte påverkar särskilt många i direkt 

bemärkelse. Idag består enbart en bråkdel av Sveriges befolkning av jordbrukande 

bönder. På 1600- och 1700-talen var över nio tiondelar av landets befolkning 

jordbrukare och deras rätt till jorden var en central och viktig fråga. Det låg också 

till grund för dåtidens skattesystem.10 

2.1. Historisk bakgrund 

De äldsta svenska agrarhistoriska skrifter som går att finna är korta texter från 

1100-talet, som senare kommit att kallas brev. Många av dessa tidiga brev rör 

rätten till jord, där nedtecknandet blev ett alternativ till hävd baserad på 

mannaminne. Jordägandet var viktigt och kom även att figurera i den tidiga 

lagstiftningen under 1200-talet.11  

Det är också under denna tid som vi finner de första skatterna i form av 

skeppsvisten och gengärden. Dessa utgick istället för de tidigare tjänsteplikter 

som fanns i form av det militära indelningssystemet ledungen och den skyldighet 

som bönderna hade att ge husrum åt kungen och hans följe, gästningen. Båda 

dessa avgifter var från början tillfälliga men kom senare att utgöra bestående 

skatter.12 

På 1200-talet skapades det världsliga frälset, adeln. De stormän som kunde hålla 

med stridshäst och kvalificerade krigsvapen hade rätt att bli undantagna från att 

betala skatt och böter. De hade också rätt att upptaga skatt från sina gods. Detta 

fastslogs i och med Alsnö stadga år 1280. Den jord som ägdes av adeln kom med 

detta att bilda en egen jordnatur med egna äganderättsförhållanden, frälsejorden 

(se kap 3.2).13  

Under medeltiden utvecklades synen på jord till att vara något som går att byta, 

sälja och köpa. Släkten kvarhåller sin förköpsrätt till jorden, och en fri 

jordmarknad uppkommer först efter medeltiden, men trots detta förekom 

                                                 
10 Olsson (2005) s. 16.  
11 Myrdal (1999) s. 21ff. 
12 Löwnertz (1983) s. 4.  
13 Löwnertz (1983) s. 6. 
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jordöverlåtelser utanför släkten. Nyodlingar förekom också i allt större grad, 

vilket medförde ökade investeringar och därmed ett incitament till att tydligare 

definiera jordägandet. Ägandet delades också upp i tre olika nivåer: Rätten till 

avkastningen, rätten att bruka jorden och rätten att avyttra jorden.14 

Kronan hade under medeltiden en ständig brist på pengar. Detta medför att det 

ofta togs ut extraskatter. Dessa extraskatter kom ofta att bli kvar, för att sedan 

upptagas till permanenta skatter. Ytterligare extraskatter lades till de redan 

existerande, och även dessa kom att bestå. På detta vis växte ett skattesystem fram 

med en stor mängd skattetitlar som utgick i både varor och pengar.15  

Digerdöden förde med sig en befolkningsminskning som ledde till ödegårdar och i 

förlängningen till omstrukturering i hur bönderna levde. Tidigare bestod 

landsbygden av små gårdar belägna kring en huvudgård som beskattades 

kollektivt genom huvudgården. Under senmedeltiden kom dessa ensambruk att i 

större grad ersättas av byar med flera likvärdiga gårdar där skatteinsamlandet som 

huvudgården tidigare ombesörjt istället sköttes av avlönade fogdar.16 

När drottning Margareta kom till makten 1389 höjdes skatterna genom införandet 

av den så kallade fyrmannagärden som innebar att fyra bönder gemensamt skulle 

erlägga en ansenlig mängd spannmål, utöver de redan existerande skatterna. 

Denna skattehöjning var en bidragande orsak till Engelbrektupproret på 1430-

talet. Upproret nådde viss framgång genom att fyrmannagärden istället skulle 

betalas av sex bönder, och där med sänktes till två tredjedelar.17  

Under 1500-talet skedde stora förändringar, som bland annat ökade statsmaktens 

kontroll över skatteuppbörden och jordägandet. Dessutom förde Gustav Vasas tid 

med sig en omfattande administration och ett stort fogdeväsen. De för denna 

uppsats mest relevanta förändringarna under 1500-talet behandlas i två separata 

delkapitel, 2.2 och 2.3, nedan.18 

                                                 
14 Myrdal (1999) s. 98f. 
15 Löwnertz (1983) s. 6f. 
16 Myrdal (1999) s. 104 & 125ff. 
17 Myrdal (1999) s. 150 & 185f. 
18 Myrdal (1999) s. 212. 
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2.2. Byaindelningen 

Under 1500-talet började byn växa fram som en social och till viss del 

administrativ indelning. I landets södra delar kom utvecklingen tidigare och i 

Skåne var jordbruket uppdelat i byar redan på 1500-talet medan områdena norr 

om Mälardalen drevs som enskilda gårdsbruk in på 1700-talet. Byn utgjorde den 

centrala produktionsenheten, men också den sociala grunden i samhället.19  

En by kunde bestå av så mycket som 20–30 gårdar. Runt varje by låg ett antal 

åkerfält, där varje bonde hade en eller flera tegar på varje inhägnat åkerfält. 

Utanför åkrarna låg ängen som var avsedd för gräsväxt som sedan användes till hö 

och kreatursfoder. Längst från byn låg utmarken som användes till bete. Det fanns 

stora fördelar med att låta kreaturen beta gemensamt, varvid ängarna och 

utmarkerna ombesörjdes och brukades gemensamt av byn.20 

2.3. Mantalssättningen 

Under slutet av 1500-talet och början av 1600-talet kom de svenska 

landsbygdsfastigheterna att mantalssättas. Detta innebar att fastigheterna i 

jordeboken fick en siffra inskriven vid sig som utgjorde ett mått på den ränta 

gården skulle betala.21 

Som regel utgick mantal i helt, halvt eller en fjärdedels mantal men även mer 

ojämna bråktal förekom. Enligt ett riksdagsbeslut 1687 fick dock ingen gårds 

mantal sättas högre än ett.22  

Jordbruksfastigheterna som mantalssattes kallades för jordebokshemman, eller i 

korthet för hemman, och utgjorde den beskattningsbara enheten. Ursprungligen 

var ett hemman en driftsenhet i form av en gård, men genom nyodling och 

expansion kom hemmanen att delas upp genom hemmansklyvning, vilket 

medförde att ett hemman kunde brukas som flera driftsenheter av flera familjer.23 

                                                 
19 Myrdal (1999) s. 199. 
20 Gadd (2017) s. 5f. 
21 Gadd (2000) s. 65. 
22 Olsson (2005) s. 28f. 
23 Gadd (2000) s. 65. 
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3. De olika jordnaturerna 

Under 1600- och 1700-talen var den svenska bruksjorden indelad i primärt tre 

olika kamerala jordnaturer: krono-, frälse- och skattejord. De bönder som brukade 

krono- och frälsejord gjorde så mot att de avlade en ränta till jordägaren medan 

skattebönderna betalade skatt på sin jord.24 

Beroende på vilken jordnatur ett hemman tillhörde så tillföll olika rättigheter till 

hemmanet, och det medförde olika skatter och avgifter med olika mottagare.  

3.1. Kronojord 

Kronojord var jord som innehades av kronan. Under den första halvan av 1500-

talet utgjorde kronohemman mindre än 5 % av rikets totala mantal och 

kronojorden bestod av den jord som kungen och kronan sedan länge haft i sin 

besittning. I och med Gustav Vasas reformation kom den jord som tidigare legat i 

kyrkans ägo att till stor del tillfalla kronan och kronohemman utgjorde därför efter 

reformationen närmare en tredjedel av rikets totala mantal. Även genom 

reduktionen på sent 1600-tal kom kronojordens utbredning att öka.25 

Kronobönder betalade en avgift, avrad, till kronan för brukandet av sin jord, 

denna avrad var på 1600-talet likställd med de skatter som de fria bönderna 

betalade och de kallades ofta gemensamt för ränta.26  

I olika omgångar uppläts en del av kronans mark till försäljning, och en 

kronobonde kunde på så sätt köpa ut sin gård och bli skattebonde. Trots att detta 

inte innebar några ekonomiska fördelar för bonden ansågs ändå den så kallade 

bördsrätten (se avsnitt 4.1) ha ett visst värde och den här typen av utköp var 

populära.27 

Genom skatteköpen kom kronans besittningar att minska under 1700-talet och vid 

början på 1800-talet utgjordes mindre än en tiondel av den svenska uppodlade 

                                                 
24 Magnusson (2016) s. 76. 
25 Bäärnhielm (2014) s. 43; Magnusson (2016) s. 76f. 
26 Gadd (2000) s. 42f. 
27 Magnusson (2016) s. 76. 
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jorden av kronojord. Den jord som kvarstod i kronans ägo var upplåten som 

bostad åt ämbetsmän, präster eller andra personer i kronans tjänst.28 

3.2. Frälsejord 

Frälsejord var den jord som tillhörde frälset och bestod dels av den jord som 

tillhörde adelns egna gods, dels den jord de på olika vis förskansat sig genom 

historiens gång. Frälsejord bestod av allmänt frälse och ypperligt frälse. Det 

senare utgjordes av säterier och gårdar i samma by som säteriet. För att något 

skulle räknas som säteri behövde det ägas av en frälseperson, jorden hållas i god 

hävd och vara ståndsmässigt bebyggt.29 

Frälsejordens andel ökade under 1600-talet och framförallt under drottning 

Kristinas tid donerades mycket av kronans mark till adeln. Detta medförde att två 

tredjedelar av den uppodlade jorden stod under frälsets kontroll vid hennes 

abdikation 1654.30 

I och med reduktion i slutet av 1600-talet kom frälsets jordinnehav att drastiskt 

minska igen till att år 1700 utgöra ungefär en tredjedel av den mantalssatta jorden. 

I och med detta hade också frälsejordens omfång fastslagits. Ny jord som 

förvärvades av frälset efter reduktion blev nämligen inte frälsejord, utan behöll sin 

kamerala natur.31 

Frälsejord kunde fram tills 1723 enbart innehas av adeln. Efter detta år hade andra 

ståndspersoner samt borgare rätt att inneha jorden, och efter 1789 hade även 

bönder rätt att inneha frälsejord.32 

De bönder som brukade frälsets jord kallades frälsebönder eller landbor och dessa 

betalade avrad till den lokala säteriherren. Frälsets skattefrihet omfattade all dess 

jord och de bönder som brukade den var således fria från alla jordskatter till 

kronan. Under senare tid kom vissa skatter ändå att belasta dem, som nämns i 

kapitel 5.33 

                                                 
28 Gadd (2000) s. 199. 
29 Gadd (2000) s. 95; Löwnerts (1983) s. 6. 
30 Löwnertz (1983) s. 14. 
31 Gadd (2000) s. 202. 
32 Lindström (2014) s. 61. 
33 Magnusson (2016) s. 76. 
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3.3. Skattejord 

Den jord som inte ägdes av kronan eller frälset kallades skattejord. Jordtypen 

uppstod genom nyodlingar eller genom skatteköp där kronobönder kunde köpa ut 

sin mark och bli skattebönder (se kapital 4.2.1).34  

Skattejordens ursprungliga uppkomst är oklar. Bäärnhielm nämner några teorier 

om hur livegenskapens upphörde i Sverige i och med landslagen medförde att de 

bönder som tidigare varit livegna då, utan herrar, kom att bli självägande 

skattebönder. Skattejorden var vanligast förekommande i dagens Norrland och 

norra Svealand, då nyodlingar här var allt vanligare än längre söderut.35 

Genom skatteköp kom andelen av den svenska mantalsatta jorden som utgjordes 

av skattejord att öka under 1700-talet från ungefär en tredjedel kring år 1700 till 

tre femtedelar vid början på 1800-talet.36  

3.4. Skattefrälse och frälseskatte 

Under drottning Kristinas tid, men även i andra perioder, sålde kronan 

beskattningsrätten över jord till adeln vilket gav upphov till en ny jordnatur, så 

kallad skattefrälsejord. Bönderna som brukade denna jord fick betala skatt precis 

som tidigare, fast skatten tillföll det säteri som innehade beskattningsrätten.37  

Under 1700-talet förekom även att en frälsejordägare sålde bördsrätten (se avsnitt 

4.1) till en bonde, men behöll ränterätten. Detta medförde ett frälseskatte, där 

samma förutsättningar förelåg som för skattefrälset.38  

 

                                                 
34 Magnusson (2016) s. 76. 
35 Bäärnhielm (2014) s. 43; Gadd (2000) s. 43; Magnusson (2016) s. 76. 
36 Gadd (2000) s. 199. 
37 Löwnertz (1983) s. 14. 
38 Gadd (2000) s. 78f. 
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4. Det komplexa jordägandet 

4.1. Synen på jordägande 

Äganderätt uttrycks i Nationalencyklopedin av Ramberg som ”i juridisk mening 

den mest långtgående förfoganderätt som kan föreligga till en viss sak, en s.k. 

fullständig sakrätt.”39 Äganderätt i sin ideala form förekommer inte idag, och ej 

heller historiskt. Den kan ses i relation till nyttjanderätt som är en begränsad 

sakrätt. Tydligare än så är det svårt att definiera äganderätt, i svensk lag 

förekommer fortfarande ingen definition.40 

Bäärnhielm menar att det är viktigt att inte se äganderätten som något självklart 

eller naturligt, utan som den mänskliga konstruktion det är. Grunden till 

äganderätten uppkom i den romerska rätten, och sedan dess har dess innebörd 

utvecklats.41 

Enligt Myrdal gjordes en indelning av ägandet på tidig medeltid i tre kategorier: 

rätten till avkastningen, rätten att bruka jorden och rätten att avyttra jorden (se 

avsnitt 2.1). Detta utvecklades och under 1700-talet används ofta begreppet 

bördsrätt för att beteckna det ägande som bönder kunde ha över jord.42  

Bördsrätten innebar att jorden gick i arv. Det innefattade också en avyttringsrätt, i 

form av rätten att sälja, pantsätta, byta eller ge bort jorden.43 Bördsrätten tycks 

alltså ha innefattat en brukningsrätt och avyttringsrätt, men inte en rätt till jordens 

avkastning. 

Carlman menar att ägande under medeltiden mestadels avsåg produktionen och 

avkastningen av jord, för att senare mer komma att avse källan till produktionen 

och avkastningen.44 Detta stämmer väl överens med den syn på ägande som 

presenteras av Myrdal och Gadd i deras två respektive verk. 

För att komplettera denna syn på äganderätten på 1600-talets början kan det ses i 

ljuset av den kamerala ideologi som var förhärskande under perioden. Sedan 

                                                 
39 Nationalencyklopedin (Ramberg), Äganderätt.  
40 Bäärnhilem (2014) s. 40 & s. 43. 
41 Bäärnhielm (2014) s. 43. 
42 Gadd (2000) s. 71. 
43 Magnusson (2016) s. 76. 
44 Carlman (2000) s. 20f. 
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gammalt fanns en utbredd syn på att allt produktionsöverskott som inte behövdes 

för hushållets uppehälle skulle tillfalla kronan.45  

Detta medförde att en skattebonde och en adelsman som båda ägde jord hade 

olika rättigheter. Båda kunde avyttra sin jord och bådas jord gick i arv. Däremot 

kunde enbart adelsmannen fritt råda över avkastningen från sitt gods.46 Frälsets 

rätt att råda över avkastningen från sina säteriet bör skiljas från deras rätt att 

uppbringa ränta från frälsegods. Hur frälsets och kronans rätt att uppringa ränta 

realiserades beskrivs i kapitel 5. 

4.2. De självägande skattebönderna 

Skattebönderna, som ofta betecknades som självägande, ägde bördsrätten till sin 

jord. Bördsrätten var inte fullständig, utan kom med olika inskränkningar.47 

En sådan inskränkning var den förköpsrätt, hembud, kronan eller annan ränteägare 

åtnjöt när en skattebonde ville sälja sin jord till någon utanför släkten. Även 

släkten hade hembudsrätt vid sådana försäljningar.48 

En annan restriktion var förbudet mot hemmansklyvning. Då kronan uppbringade 

skatt från bönderna hade den ett intresse i bärkraftiga gårdar, varvid det förbjöds 

att dela upp gårdar eller att anlägga torp på skattegårdar. Skattebönderna fick 

heller inte arrendera ut sin mark, då den avrad de då skulle erlägga ansågs 

konkurrera med kronans rätt att uppbringa skatt. Detta förbud blev fullständigt 

redan under Gustav Vasas tid och gällde fram till år 1719.49 

Skattebondens bördsrätt inskränktes vidare genom reglerna om skattevrak. Om 

bonden i tre års tid varit oförmögen eller av annan anledning försummat att betala 

sin skatt tillföll hans ägor kronan.50  

Vidare skulle både hus och jord hållas i gott skick, den uppodlade jorden fick inte 

minskas och all outnyttjad jord som tillhörde hemmanet fick fritt disponeras av 

ränteägaren.51 

                                                 
45 Olsson (2005) s. 18. 
46 Lindström (2014) s. 61f. 
47 Magnusson (2016) s. 76; Lindström (2014) s. 62. 
48 Bäärnhielm (2014) s. 44. 
49 Lindström (2014) s. 62. 
50 Gadd (2000) s. 71. 
51 Bäärnhielm (2014) s. 44. 
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Som argument för att skattebonden trots alla inskränkningar ägde sin jord framför 

Gadd det faktum att jorden var utmätningsbar. Även om den exakta regleringen 

kring utmätning var oklar in på 1700-talets mitt ter det sig konstigt att det skulle 

gå att utmäta en tillgång som inte stod i gäldenärens ägo.52 

Bäärnhielm jämför skatteböndernas förfoganderätt med det som idag gäller för 

bostadsrätter, där bostadsrättsinnehavaren äger en kvotdel i en förening samt 

innehar nyttjanderätten till en del av föreningen. Han baserar detta på det 

kollektiva brukningssystem som förelåg i och med byindelningen, där den reella 

brukningsrätten inte tillföll någon bonde enskilt utan byn samfällt, samtidigt som 

bonden ägde rätten att avyttra sin egna del av den kollektivt brukade jorden.53 

1789 skedde stora förändringar för skatteböndernas ägande genom det lagpaket 

Gustav III lät driva igenom i Riksdagen. Paket bestod, utöver den mer välkända 

förenings- och säkerhetsakten även av förordning om kronohemmans försäljande 

till skatte, samt de förmåner och villkor varunder skattehemman hädanefter skola 

innehavas. I och med denna upphörde de flesta av de begränsningar som fanns i 

skatteböndernas äganderätt.54 

4.3. Landborna 

Landbönder brukade någon annans jord och äganderättsligt skilde sig därvid deras 

ställning från skatteböndernas. Landboförhållandet kan på ytan jämföras med 

moderna arrendekontrakt, men likheterna upphör ganska snabbt. Detta märks 

bland annat genom den socialt underordnade ställning som landbon hade i 

förhållande till jordägaren, ett förhållande som märktes både mellan kronobonden 

och kronans fogdar, men framförallt i frälsebondens förhållande gentemot 

säteriherren.55 

4.3.1. Kronobönder 

Kronoböndernas brukningsrätt bestämdes genom sexåriga legoavtal, där legotiden 

framgick av landslagen. Kring 1600-talets början eller tidigare började dessa 

                                                 
52 Gadd (2000) s. 72. 
53 Bäärnhielm (2014) s. 44. 
54 Bäärnhielm (2014) s. 46f. 
55 Gadd (2000) s. 73f. 
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kontrakt slentrianmässigt att förnyas och kom i praktiken ofta att sträcka sig över 

en bondes livstid eller till och med gå i arv.56  

Under 1500-talet hade vissa kronobönder köpt bördsrätten från kronan. Detta 

medförde att en del kronobönder hade en ägandesituation som liknade 

skatteböndernas. Något som skiljde deras äganderätter åt var arvsförhållandena. 

Skatteböndernas mark ärvdes enligt dåtidens arvsregler och delades lika mellan 

samkönade arvingar, dessa kunde sedan köpa ut varandras delar i gården. 

Kronogårdar kunde enbart tas över av en arvinge då dessa gårdar inte fick styckas. 

Resterande arvingar fick ingen ersättning utan stod landlösa.57 

En lagstadgad livslång åborätt infördes 1684 för de hemman vars skatter var 

indelta (se kapitel 5.2.2) då kronan här hade ett särskilt intresse i att det fanns en 

brukarkontinuitet. För de hemman vars räntor inte var indelta fanns det fortsatt 

ingen lagstadgad rätt förens 1789.58 

Med 1789 års lagpaket fick kronobönderna en så kallad stadgad åborätt. Detta 

innebar i praktiken att kronobönderna hade rätt att bruka sin jord så länge de 

önskade samt låta den gå i arv.59 

Den för kronobönderna största förändringen kom med skatteköpen. För att 

finansiera det krig som började år 1700 bjöd Karl XII ut större delen av 

kronojorden till försäljning. Att köpa ut sin gård medförde ingen skattelättnad, då 

den avrad som tidigare betalts nu istället utgick som skatt. Däremot kunde en 

kronobonde på detta vis köpa sig bördsrätten till sin jord.60 

Skatteköpen gick till så att när en bonde anmälde sin gård för skatteköp inleddes 

ett auktionsförfarande. Detta medförde att bonden inte hade ensamrätt att köpa sin 

gård, och en tredjedel av de hemman som skatteköptes tillföll ståndspersoner, och 

bönderna som brukat jorden kunde i många fall bli landlösa.61 

1719 infördes nya regler där skatteköpen skedde efter värdering, och på så vis 

sänktes priserna. Under 1700-talets mitt gjordes systemet om flertalet gånger, och 

                                                 
56 Gadd (2000) s. 76. 
57 Gadd (2000) s. 76. 
58 Gadd (2000) s. 76. 
59 Gadd (2000) s. 198. 
60 Gadd (2000) s. 198f. 
61 Gadd (2000) s. 199f. 
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först 1789 fick kronobönderna ensamrätt till sina gårdar. Detta genom att de erhöll 

den stadgade åborätten, som gav dem rätt att bruka och ärva sin jord, vilket gjorde 

jorden värdelös för en utomstående köpare.62 

4.3.2. Frälsebönder 

Frälsebönder hade ingen ärftlig besittningsrätt i likhet med den kronobönderna 

fick tillerkänt sig genom sedvana och senare lag under 1600-talet. Det förekom 

dock ofta i praktiken att även brukningsrätten på frälsejord gick i arv.63 

Skattefrälsejord, som uppstod när adeln förvärvade beskattningsrätten över ett 

hemman, behöll sin bördsrätt och de rättigheter det medförde. Frälseskattejord, 

där frälset sålt bördsrätten men behöll ränterätten, behandlades på samma sätt som 

skattefrälset.64  

                                                 
62 Gadd (2000) s. 200f. 
63 Gadd (2000) s. 78. 
64 Gadd (2000) s. 78. 
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5. Skatt på jordens avkastning 

Som nämns i kapitel 4 fanns på 1600- och 1700-talen en rådande kameral ideologi 

att allt överskott av produktion från jorden tillhörde kronan. Bönderna var under 

tidsperioden av en annan uppfattning och drev ett skattepolitiskt program i 

riksdagen om låsta skattebelopp och skattefrihet för nyodling.65 

5.1. Vad är skatt? 

Skatt definieras idag som ett tvångsbidrag från individen till den offentliga 

verksamheten utan krav på direkt motprestation. Detta avgränsar bl.a. skatter mot 

avgifter och andra transaktioner, som har direkta motprestationer.66 

Att anlägga dagens synsätt på skatt innebär att det historiskt egentligen bara går 

att se en gradvis ökad kostnad för kronans, statens och det offentligas verksamhet 

och med det ökade skatter. Med dagens synsätt förbises många relevanta aspekter 

och den totala bilden blir inte talande för hur det faktiskt förhöll sig.67  

Olsson presenterar i sin bok istället det han kallar jordränteperspektivet. Skatt 

kommer enligt detta perspektiv att innefatta alla de avgifter som erläggs till en 

överhöghet för brukande av jord. Dessa benämns gemensamt som ränta, eller 

skatt.68 

Detta perspektiv blir också relevant i ljuset av den vid tiden rådande synen på 

äganderätt (se kapitel 4.1), och alla de skatter och avgifter som fanns kan ses som 

ränteägarens medel för att hävda sin rätt till produktionen.  

5.2. De olika skatterna 

Sedan de första skatterna togs ut i Sverige på 1000-talet fram tills de stora 

skattereformer som skedde kring 1900-talets början har en uppsjö av olika skatter 

belastat den svenska befolkningen i olika omgångar. Innan en reform 1855 

utgjordes t.ex. den grundskatt som betalades på jord av 295 olika skattetitlar och 

den personella skatten mantalsräntan beräknades utifrån 155 olika grunder.69 

                                                 
65 Magnusson (2016) s. 74; Olsson (2005) s. 177. 
66 Lodin m.fl. (2017) s. 1; Olsson (2005) s. 16. 
67 Olsson (2005) s. 16. 
68 Olsson (2005) s. 16. 
69 Löwnertz (1983) s. 22.  
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Olsson delar in de skatter som fanns under perioden före 1900-talet i tre 

huvudsakliga kategorier:70   

1. Skatter baserade på jordinnehav eller produktion 

2. Skatter baserade på personer 

3. Indirekta skatter 

5.2.1. Grundskatter 

Grundskatterna kan delas in i två huvudsakliga delar: jordeboksräntan och 

mantalsräntan.71  

Jordeboksräntan bestod av en samling avgifter där vissa hade sitt ursprung redan 

på medeltiden och som senare samlats ihop under denna benämning. Denna ränta 

utgick med en viss storlek som inte helt var beroende av mantalet utan på grund 

av sitt medeltida ursprung utgjorde mer av en för skattebetalaren irrationell 

storhet.72 

Mantalsräntan utgick efter mantal och bestod av en rad olika skattetitlar som 

infördes i början på 1600-talet, framförallt för att finansiera kriget mot Danmark. 

Dessa skatter fortsatte sedan att utgå och permanentades som mantalsräntan.73 

Det ypperliga frälset, vilket bestod av de gårdar som låg i samma by som en 

säterigård, samt privilegierade ladugårdar var helt befriade från grundskatter 

medan det allmänna frälset var befriade från jordeboksräntan. År 1662 sattes 

dessutom mantalsräntan för allmänna frälsehemman ner till hälften.74 

Både krono- och skattehemman betalade grundskatter, även om det i 

kronoböndernas fall i strikt mening utgjorde ränta för brukande av jord, och i 

skatteböndernas fall skatt i sedvanlig mening. Den enda kamerala skillnad som 

fanns mellan de två var kronoböndernas tillträdesavgift, städjan, som betalades 

med varje nytt arrende. Denna avgift lades från år 1630 in i jordeboksräntan.75  

                                                 
70 Olsson (2005) s. 23. 
71 Olsson (2005) s. 28. 
72 Åmark (1961) s. 415; Olsson (2005) s. 28. 
73 Olsson (2005) s. 29. 
74 Olsson (2005) s. 30. 
75 Olsson (2005) s. 31. 
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5.2.2. Indelningsverket 

Under 1600-talet växte ett militärt indelningsverk fram i syfte att stärka det 

svenska försvaret. Ursprungligen hade den svenska armén bestått av kavalleri i 

form av adelsmän som kompletterades med värvade infanterister. Redan på 1500-

talet började detta förändras, och med Gustaf II Adolf stod det äldre 

indelningsverket klart. Det yngre indelningsverket skapades av Karl XI efter det 

skånska kriget på 1670-talet och förankrades djupt i det svenska 

jordskattesystemet.76 

Det yngre indelningsverket bestod av två delar, rusthållet och roteringen. 

Rusthållet var det system som fanns för upprätthållandet av ett kavalleri, och 

roteringen benämnde den organisation genom vilken infanteriet hölls.77  

Rusthållet var den del av indelningsverket som egentligen utgjorde ett 

indelningsverk. För rusthållsbönder gick en del av skatten direkt till en kavallerist 

dit bonden själv ombesörjde att transportera de spannmål eller annat som räntan 

bestod av. Det kallades att räntan var indelt, i motsats till den del som tillföll 

kronan, som var behållen. De räntor som var behållna krävdes ut av fogden.78 

Kostnaderna för roteringen låg utöver jordebokssumman och var alltså en extra 

belastning för bönderna, utöver grundskatterna. De bönder som var rusthållare 

slapp ta del i roteringen som i övrigt sköttes på samma sätt som rusthållningen 

med rotlar. En rot bestående av ett antal bönder stod för underhåll för en soldat. 

Huvudprincipen var att vartannat mantal skulle hålla en soldat. Denna indelning 

gällde även hela frälset.79  

5.2.2.1. Rusthållsbönder 

Till rusthållare valdes om möjligt bärkraftiga hemman som själva kunde 

ombesörja uppehället för en ryttare. I de fall detta inte gick valdes mindre 

bärkraftiga hemman som istället tillerkändes rätt till räntan från närliggande 

                                                 
76 Olsson (2005) s. 38f. 
77 Olsson (2005) s. 37. 
78 Olsson (2005) s. 37. 
79 Olsson (2005) s. 51f. 
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hemman, så kallade augmentshemman. Detta gav upphov till en situation där 

rusthållsbönderna kunde utkräva viss skatt av sina grannar.80  

I fredstid var kostnaderna för ryttare och stridshäst låga och den skattebefrielse 

som rusthållsbönderna åtnjöt var fördelaktig. I krigstid däremot kunde de bli 

tvungna att gång på gång ersätta förlorad utrustning. Gadd uttrycker det som att de 

var gynnade skattemässigt, men löpte större ekonomisk risk.81 

5.2.3. Tionde 

Tiondet har sitt ursprung i den skatt som betalades till kyrkan. Tiondet bestod i två 

delar, dels spannmålstiondet och dels kvicktiondet. Det förstnämnda utgick med 

en tiondel av det spannmål en gård producerade, och det sistnämnda innebar att 

var tionde levande fött djur tillföll kyrkan. Det ursprungliga tiondet delades i tre 

lika stora delar som vardera gick till sockensprästen, biskopen och fattigvården.82  

I och med reformationen kom de två tredjedelar av spannmålstiondet som inte 

tillföll sockensprästen att istället gå till kronan. I de provinser som under 1600-

talet erövrades från Danmark och Norge utgick enbart en tredjedel till kronan. 

Utöver detta tillföll även kvicktiondet fortfarande den lokala sockensprästen.83 

Tionde betalades på all mantalssatt bruksjord oavsett jordnatur. Undantagna från 

att betala tionde var således endast säteriet, kungsgårdar, prästboställen och de 

flesta torp och backstugor.84 

Precis som jordeboksräntan och mantalsräntan var krontiondet ofta indelt. Under 

1680-talet kom krontionden ännu mer att likna en grundskatt genom att det 

fixerades. Det gick således från att vara produktionsskatter till att bero av 

mantalet.85  

5.2.4. Personskatter 

Personella skatter utgick inte per mantal utan per huvudtal. Till personskatterna 

hörde bland annat mantalspenningen som alltså trots sitt namn inte baserades på 

                                                 
80 Gadd (2000) s. 46. 
81 Gadd (2000) s. 46f. 
82 Löwnertz (1983) s. 8; Olsson (2005) s. 57 & s. 63. 
83 Åmark (1961) s. 415; Olsson (2005) s. 63. 
84 Olsson (2005) s. 57. 
85 Olsson (2005) s. 58 & s. 64. 
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mantal. Denna skatt togs ursprungligen ut vid kvarnarna runt om i landet under 

namnet kvarntullen, som instiftades år 1625. På grund av det stora bruket av egna 

kvarnar i hemmen gav tullen lågt resultat och komplementerades av en avgift för 

de som malde hemma. Systemet var redan från början ineffektivt och ersattes år 

1627 av mantalspenningen. Kvarntullen återinrättades igen år 1655 i de 27 största 

städerna men togs med anledning av allmänt missnöje bort igen och blev från år 

1660 kvar endast i Stockholm, Göteborg och Karlskrona fram tills år 1810. 

Mantalspenningen betalades av alla män mellan 15 och 63 års ålder. Enbart adeln 

och dess tjänstefolk befriades från att betala mantalspenningen.86 

Till de personella skatterna hörde också Lagmans- och häradshövdingeräntan som 

var ämnad att bekosta tingsrätter och häradshövdingen. Adeln och det ypperliga 

frälset slapp denna avgift, med argumentet att adeln hade sitt egna juridiska forum 

i form av hovrätten.87 

5.2.5. Bevillningar 

5.2.5.1. Allmänna bevillningar 

Utöver de ordinarie statsintäkterna behövde under 1600-talet nästan årligen extra 

skatter tas ut. Dessa bevillningar och kontributioner var tvungna att beslutas av 

riksdagen. Så skedde också varje år mellan 1675–1689, varefter den svenska 

befolkningen kunde konstatera att inga extraskatter behövde beviljas på riksdagen 

1693. Istället fattades ett beslut som gav Karl XII fullmakt att själv fatta beslut om 

bevillningar i krigstid.  Detta utnyttjades och år 1699–1718 utgick kontributioner 

varje år. Dessa utgick med en viss summa per person som varierade mellan de 

olika ständerna och hade alltså formen av en klasskatt.88 

Utöver detta pålades även särskilda krigsskatter under vissa år, bland annat 1712 

års krigshjälp, 1713 års krigsgärd, 1714 års nöd- och krigshjälp osv.89 

                                                 
86 Åmark (1961) s. 441f. 
87 Åmark (1961) s. 437–439. 
88 Olsson (2005) s. 74. 
89 Åmark (1961) s. 530; Löwnertz (1983) s. 15. 
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Bevillningar fortsatte att utgå och på riksdagen 1734 fattades beslut om en 

försvarshjälp som sedan kom att förnyas på varje riksdag fram till 1700-talets slut. 

Den kom snart att räknas till de ordinarie statsintäkterna.90 

Även andra bevillning antogs av riksdagen i olika skeenden och det fanns en stor 

uppfinningsrikedom i vad som beskattades. 1743 infördes t.ex. en fönsterskatt 

som utgick med ett visst belopp per fönsterluft. Högst avgift var det i Stockholm 

och lägst avgift var det på landet. Även brännvin beskattades under en längre tid 

från 1750-talet och framåt i form av en bevillning.91  

Utöver dessa allmänna bevillningar förekom även en rad avgifter som uttogs 

under längre eller kortare period och som hade ungefär samma form som 

bevillningarna.92 

Nämnvärt kring de allmänna bevillningarna var att de till stor del även kom att 

belasta frälsebönder.93 

5.2.5.2. Särskilda bevillningar 

En nämnvärd särskild bevillning var betalningshjälpen som under 1700-talets 

början kom att utgå under olika namn i flera år och var avsedd att betala av en del 

av kronans skulder.94  

En annan särskild bevillning var bl.a. slottsbyggnadshjälpen, som ursprungligen 

skulle utgå i fyra år från 1728 men som fanns kvar i 80 år. Slottsbyggnadshjälpen 

var ämnad att bekosta färdigställandet av slottet Tre Kronor som brunnit ner 

1697.95 

Utöver dessa mer långvariga särskilda bevillningar förekom även en del av mer 

tillfällig karaktär, framförallt i samband med kungliga bröllop.96 

                                                 
90 Åmark (1961) s. 534–538. 
91 Löwnertz (1983) s. 16; Åmark (1961) s. 534f.  
92 Åmark (1961) s. 538f. 
93 Olsson (2005) s. 75; Åmark (1961) s. 534. 
94 Åmark (1961) s. 539. 
95 Löwnertz (1983) s. 17. 
96 Åmark (1961) s. 542. 
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5.2.5.3. Övriga besvär 

Utöver de skatter som skulle betalas i pengar eller naturaprodukter kvarstod var 

bönderna skyldiga att utföra vissa dagsverken åt kronan. Dessa besvär menar 

Lundsjö inte alls ska räknas till skatterna då de ofta belastade byar eller socknar 

och rörde rent lokala underhållsbehov. Till de allmänna besvär som ålåg bönderna 

ingick skjutsningsskyldighet, underhåll och bygge av vägar, broar, tingshus, 

inkvartering m.m. Dessa naturaprestationer uppgick till ett betydande värde och 

Olsson menar därför att de trots allt bör räknas som en del av skattesystemet.97  

5.2.6. Tullar och acciser 

Tullar och acciser var indirekta avgifter som tillföll kronan. Vad gäller tullar så 

fanns det två stycken. Sedan medeltiden så förtullades utrikeshandeln genom stora 

sjötullen, något som bönderna sällan kom i kontakt med. 1622 infördes däremot 

lanttullen, eller lilla tullen, vid transport till marknaderna i städerna. Den togs ut 

vid stadsporten och för att inte urholka systemet så förbjöds all lanthandel. Denna 

tull gällde alla, frälse- som skattebonde och till och med frälset självt.98 

Gällande acciser så var dessa avgifter på viss försäljning och tillverkning. De 

fanns av slagen saluacciser och husbehovsacciser. Dessa påverkade inte bönderna 

i någon större utsträckning heller, utan utgick för kötthandlare, slaktare, bagare, 

byggare, krögare och fiskare samt månglare och månglerskor.99 En accis som 

dock påverkade bönderna var brännvinsskatten, som efter ett tag kom att utgå som 

en fast skatt baserad på jordinnehav.100 

5.3. Skattetrycket 

Olsson beräknar i sin bok det totala skattetrycket för skånska bönder under åren 

1660–1900. Enligt hans beräkningar låg det totala skattetrycket i mitten av 1600-

talet på kring 30–35% av bruttoproduktionen för samtliga bondgrupper. För 

skatte- och kronobönderna sjönk detta sedan stadigt under 1700-talet och låg 

                                                 
97 Lundsjö (1975) s. 41; Olsson (2005) s. 82. 
98 Åmark (1961) s. 485f.; Löwnertz (1983) s. 13. 
99 Åmark s. 486f. 
100 Olsson (2005) s. 24. 
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kring år 1800 på 15–20%. För frälsebönderna fortsatte skatten att utgå med 

ungefär 30–35% fram inpå 1800-talet.101  

Till skillnad från kronoböndernas i jordeboken fastslagna räntor var 

frälseböndernas räntor i praktiken ofta förhandlingsbar och det som stod i 

jordeböckerna togs inte alltid ut. Olsson utesluter det allmänna frälset ur sina 

beräkningar och inget svar går att finna i hans bok kring det allmänna frälsets 

skattetryck.102 

Att skattetrycket sett i procent sjönk under perioden berodde enligt Olsson på att 

grundskatterna i slutet av 1600-talet låstes till fixerade penningbelopp. Detta 

medförde att den ökade produktion som nyodlingar och förbättrade 

jordbruksmetoder gav inte avspeglades i höjda grundskatter. Detta urholkade hela 

skattesystemet.103 

Gadd menar att böndernas representation i riksdagen var en orsak till det 

minskade skattetrycket. Riksdagen styrde i princip riket under frihetstiden 1720–

1772 och bondeståndet motsatte sig med stor framgång alla eventuella förslag till 

skattehöjningar.104  

Både Gadd och Olsson påpekar även att vidare urholkning skedde genom att den 

del av grundskatterna som var uttryckt i pengar tappade i värde på grund av den 

kraftiga inflation som skedde under 1700-talet. Denna urholkning var, som Olsson 

påpekar, något högre i Skåne eftersom en större del av grundskatterna där var 

uttryckt i pengar.105 

En av få avgifter som inte fixerades var prästtiondet som in på 1800-talet fortsatte 

att utgöra en rörlig produktionsskatt. Detta medförde att prästtiondet blev en allt 

större del av den totala skattebördan för bönderna, samt att prästernas 

löneutveckling under 1700-talet var mycket god.106 

 

                                                 
101 Olsson (2005) s. 173. 
102 Gadd (2000) s. 77f; Olsson (2005) s. 14. 
103 Olsson (2005) s. 172–176. 
104 Gadd (2000) s. 195f. 
105 Gadd (2000) s. 195f.; Olsson (2005) s. 172–176. 
106 Olsson (2005) s. 64. 
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6. Analys 

Synen på jordägande förändrades drastiskt under de 200 år som denna uppsats 

behandlar. Detta är inte förvånande, utveckling och förändring sker ständigt och 

är en naturlig del av att tiden går.  

Vid 1600-talets början delades äganderätten till jord som nämnt i kapitel 4 ovan in 

i två delar. Dels fanns bördsrätten som medförde en ärftlig rätt att avyttra jorden, 

dels fans ränterätten, rätten att uppringa ränta, som kan likställas med en rätt till 

produktionen. I början av undersökningsperioden tycks ha gällt en för kronan och 

frälset mycket gynnsam syn på ägande. Enbart bördsrätten kunde innehas av de 

lägre samhällsklasserna medan överhögheten hade en oinskränkt och självklar rätt 

till jordens avkastning. 

Skattebönderna sägs ha ägt bördsrätten till sin jord men de kraftiga begränsningar 

som fanns skulle kunna anses tala emot detta. En inskränkning, rätten för 

räntemottagaren att fritt disponera den obrukade mark som stod i 

bördsrättsinnehavarens besittning, kan ses som ett tydligt exempel på att 

bördsrättens omfång var högst begränsat. Detta ger lätt bilden av att bonden 

disponerade jorden på räntemottagarens nåd.  

Den för kronan och frälset så gynnsamma synen på produktionsägandet verkade 

nå sin kulmen i och med räntornas låsning i samband med införandet av 

indelningsverket. Om låsningen var en effekt av en förändrad syn på ägande eller 

resultatet av dålig kunskap om inflation kan antagligen diskuteras mer ingående.  

Både Engelbrektupproret och senare böndernas politiska motstånd och agenda i 

riksdagen vittnar om det motstånd som fanns hos bönderna mot rådande ordning 

och låsningen av räntorna innebar, som Olsson skriver, en stor vinst för bönderna. 

Detta kan ses inte minst om man jämför räntenivåerna för krono- och skattebönder 

med räntenivåerna för frälsebönder. Den senare gruppens räntor kom att fortsätta 

ligga på ungefär 30 % och höjas i takt med inflation och agrara förbättringar, 

medan den förstnämnda gruppen, som såg en låsning av räntorna, åtnjöt en 

avsevärd räntelättnad under 1700-talet. 



29 

 

Samtidigt som de lägre räntorna innebar en reell förbättring för bönderna kom den 

stora förändringen i synen på ägande antagligen med 1789 års lagpaket. Genom 

lagstiftning likställdes i princip krono- och skattebönderna i och med 

kronoböndernas lagstadgade åborätt. Detta innebar att kronan i princip gav upp 

anspråket på att äga jord.  

För frälsebönderna innebar inte 1789 års lagstiftning några förbättringar. Deras 

utveckling kom att gå en helt annan väg än kronoböndernas och deras avrad kom 

mer att likna dagens arrende med marknadsmässigt satta arrendeavgifter som 

följde inflation och efterfrågan på jord. Frälsebönderna hade även missgynnats när 

frälsejorden låstes på sent 1600-tal. Detta innebar i förlängningen att en rikare 

bonde, som hade för avsikt att själv bruka jorden, kunde köpa upp den mark 

frälsebonden brukade och köra ut frälsebonden.  

Frälsebonden, som stod utan någon stadgad rätt till jorden, skulle helt 

ersättningslöst få lämna sin jord för att bli landlös. Generellt tycks frälsets 

jordinnehav mer och mer styrts från att ha formen av ett av överhögheten 

kontrollerat landinnehav till ett marknadsstyrt markägande, vilket kan ha bidragit 

till den stora diskrepans som går att se i skattetrycket mellan frälsebönder och 

krono- och skattebönder i slutet av 1700-talet.  

När ägande betraktas historiskt är det viktigt att ta i beaktning att ägande, som 

Bäärnhiem skriver, är en mänsklig konstruktion. Det är något som inte finns 

naturligt utan har sin grund i romersk rätt. Det har vidareutvecklats och bör idag 

anses ha en annan innebörd än på 1600- och 1700-talen.  

Det är något som antagligen fläckats mycket av samhällsutvecklingen i stort. 

Kanske var det helt enkelt en nödvändighet att ägandet var begränsat och centrerat 

kring en central krono- och frälsemakt för ett fungerande och effektivt samhälle.  
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Bilaga – Begreppslista 

Avrad Den ränta (se nedan) som krono- och frälsebönder 

betalade till sina respektive jordägare. 

Backstuga ”Stuga på ofri (hyrd eller upplåten) mark utan tillhörig 

jord, ofta på en bondbys ofruktbara utmark.”107 

Bevillning En kategori av skatter som riksdagen kunde besluta om 

(bevilja), oftast att gälla endast ett år. 

Frälse Skattebefriad adelsperson. Även för att markera att 

något tillhör adeln, så som frälsegård, frälsehemman, 

frälsejord.  

Frälsebonde  Bonde som var landbo på frälsejord. 

Gatehus Dialektal benämning på backstuga (Skåne, Halland, 

Blekinge). Låg dock ibland längs fägatan i byn, 

tillskillnad från backstugan.108 

Hemman Jordbruksfastighet som var registrerad i jordeboken. 

Hemmanen var ursprungligen brukningsenheter men 

styckades sedan upp till flera gårdar.  

Huvudgård  Se säteri 

Indelt/Indelad Räntor benämns som indelta när de istället för att 

tillfalla kronan tillföll en lokal soldat eller civil 

ämbetsman.  

Jordränta  En del av grundskatterna. 

Kameral ”Avseende statens finansväsen och förvaltning, särskilt 

jordegendom.”109 

Kronobonde  Bonde som var landbo på kronojord. 

                                                 
107 Nationalencyklopedin, ”Backstuga”, 2017-12-29. 
108 Nationalencyklopedin, ”Gatehus”, 2017-12-29. 
109 Nationalencyklopedin, ”Kameral”, 2017-12-29. 



 

 

Landbo, landbonde Person som brukar annans jord. Förhållandet till 

jordägaren regleras utav sedvana och landbon befann 

sig ett socialt underläge i förhållande till jordägaren.110 

Lego(-tid, -avtal) Lego har samma latinska ursprung som att leja och 

legosoldat och betyder i princip hyra eller arrende. 

Mantal Ett mått på produktion. Ett mantal bestod år 1671 av 

16 tunnor råg och korn, 10 tunnor havre samt 20 

sommarlass hö.  

Mantalsränta  En del av grundskatterna.  

Mantalspenning En skatt som utgick per person och inte per mantal. 

Obesutten (Obesuttna) ”Samlingsnamn på torpare, backstugusittare, 

inhyseshjon och statare, som socialt och ekonomiskt 

befann sig under bönderna.”111 

Rusthållare Bonde vars skatt var indelt till en soldat som bodde på 

gården. 

Skattebonde  Bonde som brukade skattejord. 

Ståndsperson Någon tillhörande de två frälse stånden, adelsståndet 

eller prästståndet.  

Säteri (säterigård) Den frälsegård som brukades i ägarens egna regi. 

Torp Stuga uppförd på ett hemman som inte utgjorde 

huvudgård och oftast inte hade egen jord att bruka. 

Ibland hade torp en mindre bit brukningsjord för 

självhushåll.  

Ypperligt frälse Det ypperliga frälset utgjordes av de gårdar som låg 

inom samma by som säterigården.  

Åborätt  Rätt att på en viss tid eller livstid inneha annans jord.  

                                                 
110 Gadd (2017) s. 91. 
111 Gadd (2017) s. 91. 


