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Förord

Då jag härmed framlägger min doktorsavhandling i historia vill jag 
tacka dem som på olika sätt befrämjat mitt avhandlingsarbete.

Professorerna Gunnar T Westin och Herman Schück har varit 
mina handledare under doktorandåren. De har följt mitt arbete från 
de första arbetsrapporterna fram till den färdiga avhandlingen och 
därvid bistått mig råd och dåd.

Avhandlingsarbetet har bedrivits inom ramen för forskningspro
jektet Det medeltida Sverige, där jag under åren haft hjälpsamma 
kamrater och medarbetare: Jan Brunius, Göran Dahlbäck, Henrik 
Klackenberg, Mats Johansson, Jonas Karlberg, Sven Klippvall, Brita 
Petersson, Sigurd Rahmqvist, Robert Sandberg, Lars-Olof Skoglund, 
Elisabeth Steelhammer, Ulf Söderberg och Karin Söderhult. Brita 
Petersson, Elisabeth Steelhammer och Karin Söderhult har renskrivit 
mina arbetsrapporter. För renskrivningen av avhandlingsmanuskrip- 
tet har Karin Söderhult svarat. Hjälp med korrekturläsning har jag 
fått av Mats Johansson och Sigurd Rahmqvist. Olika kontroll- och 
excerperingsarbeten har Mats Johansson, Jonas Karlberg och Sven 
Klippvall utfört. Göran Dahlbäck har med sedvanlig noggrannhet 
granskat mitt avhandlingmanuskript.

Mina närmaste chefer Helmer Gustavson och Gustaf Trotzig vid 
Riksantikvarieämbetets Fornminnesavdelning, dit Det medeltida 
Sverige numera hör, har visat förståelse för vad ett avhandlingsarbe
te kräver i slutskedet.

Medlemmarna av seminariet för Det medeltida Sverige och dess 
efterföljare seminariet i äldre historia vid Stockholm universitet har 
givit synpunkter på olika arbetsrapporter och avhandlingsmanu- 
skript.

Fil dr Hans Gillingstam och teologie doktor Jan Liedgren har 
generöst delat med sig av sina kunskaper om 1500-talets kamerala 
källmaterial och om 1500-talets adel. Professor Rolf Adamson har



bistått mig, då jag frågat honom till råds. Professor Christer Winberg 
har läst avhandlingen i en preliminär version och bidragit med 
synpunkter. Delar av avhandlingen har granskats av docent Thomas 
Lindkvist, som också tipsat mig om värdefull litteratur. Med profes
sor Sven A Nilsson har jag fört ett ingående samtal om fodringsskat
ten.

Avdelningsdirektör Ingrid Lyberg vid Statistiska centralbyrån har 
vänligen hjälpt mig med en del av den statistiska bearbetningen.

Hjälp med översättning av Summary och abstract har jag fått av 
Marie-Louise Rodén och Sigurd Rahmqvist.

Hjälp i enskildheter har jag fått av antikvarie Karin Andersson, fil 
dr A-C Bonnier, fil lic Inger Estham, fil dr Sibylla Haasum, antikvarie 
Magnus Josefsson, fil dr Janken Myrdal, antikvarierna Pär Mortens- 
son, Göran Tegnér och Marit Ålén, driftsledare Mona Thernelius, 
karttekniker Lena Öhlin vid Västerviks kommun, fotograferna Finn 
Martner och Kurt Eriksson. Annica Boklund vid Riksantikvarieämbe
tets fornlämningsregister har renritat alla kartor och diagram.

Personalen vid Riksarkivet, Svenskt Diplomatarium, Humanistis
ka biblioteket vid Stockholms Universitet, Svenskt biografiskt lexi
kon, handskriftsavdelningen vid Carolina i Uppsala, Stifts- och 
landsbiblioteket i Linköping, Kungliga myntkabinettet, Antikvarisk
topografiska arkivet, Vitterhetsakademiens bibliotek, Lantmäteriver
ket i Gävle, Nordiska museet och Kungliga Biblioteket har varit mig 
behjälplig. Ett särskilt tack till bibliotekarie Gunborg Ljung vid gamla 
HumB på Odengatan.

Min hustru Birgitta har bistått med korrekturläsning och inte kla
gat över att jag alltsomoftast använt min fritid till avhandlinsarbete. 
Min mor Britta Ferm har ekonomiskt stött mig under studieåren.

I samband med tryckningen har jag haft ett gott samarbete med 
faktor Günter Hartstock, Norstedts Tryckeri.

Ekonomiskt understöd har jag fått från Humanistiska fakulteten 
vid Stockholms universitet, Svea Orden, Stockholm, och Föreningen 
Gamla Norrköping. Bidrag till tryckningen har kommit från Berit 
Wallenbergs stiftelse, Gunnar Ekströms stiftelse för numismatik, 
Gunvor och Josef Anérs stiftelse, Herbert och Karin Jakobssons stif
telse, Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, Kungliga 
patriotiska sällskapet, Magnus Bergvalls stiftelse, Marcus och Amalia 
Wallenbergs minnesfond, Riksantikvarieämbetet, Sven och Dagmar 
Saléns stiftelse och Sven Svenssons stiftelse för numismatik.

Stockholm i april 1990 
Olle Ferm
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I. ALLMAN INLEDNING





Utgångspunkter, syfte och 
uppläggning

Under senare år har studier av bondesamfundet dominerat forsk
ningen om 1500-talets svenska samhälle.1 Inom ramen för regionala 
undersökningar har man behandlat frågor om bebyggelse- och be
folkningsutveckling, skatte- och ränteförhållanden. Förebilderna har 
varit inhemska, nordiska och internationella.2 Tidigare — under 
1940- och 1950-talen — focuserades intresset i hög grad till kronan 
och kungamakten. Undersökningarna kunde gälla kronans skatte- 
uppbörd, handel och handelspolitik, administration och förvaltning 
eller kungamaktens förhållande till de båda frälsestånden, adeln och 
kyrkan. Utgångspunkterna var i stor utsträckning inhemska. Förfat
tarna tog ställning till äldre svensk historiografi, framför allt till 
arbeten av Hans Forssell, Nils Edén och Eli Heckscher.3

Min egen undersökning är en godsstudie, där syftet är att belysa en 
viktig struktur i 1500-talets svenska ekonomi, de högadliga gods
komplexen. Tidsmässigt finns en avgränsning till decennierna runt 
mitten av århundradet, då senmedeltidens ägoförhållanden bröts 
ned genom kyrkoreduktionen och statsmakten reorganiserades inom 
ramen för ett nationellt kungadöme. Godsstudier med inriktning på 
just 1500-talet är få. Den enda i större format är Ulf Söderbergs 
avhandling om Gustav I:s arv och eget i Uppland, där författaren 
visar hur kungen byggde upp sitt omfattande uppländska gods

1 Utsagan gäller forskning inom de akademiska disciplinerna historia och ekonomisk historia.
2 Här kan nämnas ödegårdsprojektets publikationer, som dock inte är begränsade till enbart 

1500-talet utan normalt löper från ca 1300 till 1600: Österberg 1977, Skarin 1979, Brunius 1980, 
Bååth 1983, Skansjö 1983 och Sundström 1984 och vidare slutrapporten Gissel et al 1981. 
Andra lokalhistoriska undersökningar är t ex Österberg 1971 och Larsson 1972; den senare 
bygger på flera lokala delstudier. Av äldre undersökningar kan nämnas Härenstam 1946 och 
Larsson 1975 (1964).

3 Attman 1944, Nilsson 1947 och 1952, Olsson 1947, Dovring 1951, Odén 1955, 1960 och 1966, 
Hammarström 1956, Westin 1957 och Lundkvist 1960. Av äldre arbeten kan nämnas: Forssell 
1869—75, Forssell 1884, Edén 1899 och Heckscher 1935.
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komplex och hur hushållningen vid Örby gård var upplagd.4 Min 
egen undersökning tar upp liknande problem. Den vill nämligen 
klarlägga hur man inom högadeln drev sina stora gods, utnyttjade 
intäkterna från dem och byggde upp dem via arv, byten, köp och 
försäljningar. Det gäller kort sagt produktionsformer, hushållning 
och godsbildning. Men till skillnad från Söderbergs studie, som 
förmedlar stor sakkunskap om agrara förhållanden vid mitten av 
1500-talet, vill den även ge de konkreta resultaten en mer allmän 
räckvidd och utgår därför mer uttalat från att godskomplexen var 
inordnade i en ekonomisk helhet, en samhällsekonomi.

En allmän utgångspunkt
Samhällsekonomin uppfattas i föreliggande undersökning som feo
dal, vilket kan tarva en förklaring, då feodalism är ett mångtydigt 
begrepp.5 Traditionellt står begreppet för ett politiskt system, upp
byggt på förhållandet länsherre-vasall. Länsherren ger vasallen ett 
län, där vasallen ikläder sig vissa av länsherrens rättigheter och 
befogenheter. Vasallen har i sin tur en vasall, som kan ha en vasall 
under sig osv. Sin genuina och utvecklade form fick den feodala 
samhällsordningen i Västeuropa under perioden 900—1200, varefter 
systemet började brytas ned.6 Feodaliserat i denna politiska mening 
blev Sverige aldrig, låt vara att det lokalt fanns feodala inslag och 
företeelser under senmedeltid och 1500-tal.7

I historiematerialistisk teoribildning står feodalism för ett samhäl
le, uppbyggt på jordägares och furstars exploatering av olika produ

4 Söderberg 1977. Lundholm 1975 studerar hur arvskiften och godsbyten påverkat godsinne
havet för olika medlemmar av ätten Bielke. AF I—IV ger underlag för en viss typ av godsstudier, 
framför allt arronderingen runt sätesgårdarna från mitten av 1500-talet till mitten av 1600-talet 
och vidare frälsejordens fördelning mellan olika personer och ätter i början av 1560-talet. Det 
finns släkthistoriska undersökningar, som har godshistoriska inslag. Här kan nämnas Broomé 
1960. Forsgrén 1885 undersöker grev- och friherrskapens införande och räntorna från dessa 
men är inte någon godshistorisk studie i egentlig mening. Munk tell 1982 och Sjögren 1944 är 
inriktade på 1400-talet och tiden omkring 1500 men utgör viktiga referenspunkter vid allmänna 
jämförelser med äldre förhållanden.

5 Allmänt om begreppet feodalism och dess användning: Brunner 1980 s 128—159, Guerreau 
1980 kap I—IV, Topolski 1979 s 9-20.

6 Klassiska arbeten om europeisk medeltid, skrivna med denna utgångspunkt, är Mitteis 1940 och 
Ganshof 1944. Till denna grupp kan också Bloch 1939—40 och Perroy 1956 räknas, ehuru deras 
perspektiv — särskilt gäller detta Bloch 1939—40 — är bredare. Även Duby 1962, som skriver 
om det ekonomiska systemet i det feodala (i politisk mening) samhället undviker termen feodal 
som beteckning på samhällsekonomin. Den politiska definitionen är också utgångspunkt för 
den komparativt inriktade Coulbom 1956.

7 Ferm 1983 s 130 f.
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center, framför allt bönder, vilka svarar för huvuddelen av den 
materiella produktionen. Böndernas arbete kan indelas i nödvändigt 
arbete och merarbete. Nödvändigt arbete är det arbete som åtgår för 
att reproducera böndernas arbetskraft. Merarbete är det arbete som 
går därutöver. Exploaterade är bönderna, därför att en del av merar- 
betet inte går till deras egen försörjning utan tillfaller jordägare och 
furstar som ränta i form av arbete, produkter och pengar.8 Då bön
derna är 'i besittning av' produktionsmedlen, grundas exploatering
en ytterst på ränteägamas tvangsmakt gentemot bönderna.9

Räntetillägnelsen sker i praktiken via olika former av herravälde.10
I princip kan tre former av herravälde urskiljas: över jorden, hushål
let och territoriet. Herraväldet över jorden är knutet till äganderätten 
till jorden, det dominerande produktionsmedlet, medan herraväldet 
över hushållet har sin grund i husbondens makt över dem som 
arbetar i hans tjänst. Herraväldet över territoriet, slutligen, är för
knippat med furstens höghetsrätter över sina undersåtar. Betydelsen 
av de olika formerna av herravälde har skiftat i tiden och rummet. I 
verkligheten har de ofta gripit över och i varandra. De har sällan 
förekommit renodlade, isolerade från varandra.11

Herraväldet över producenterna har sin grund i rådande produk
tionsförhållanden och är legitimerat i gällande rättsordning och sam-

8 Det som framställs genom merarbete kallas merprodukt. — Man skulle också kunna tala om 
överskottsarbete och överskottsprodukt. — Gränsen mellan nödvändigt arbete och merarbete 
skall ej uppfattas som fysiskt bestämd utan socialt och ekonomiskt. Att inte hela merarbetet kan 
fråntas bonden, beror på att bonden har produktionsmedlen 'i sin hand' och kontrollerar 
produktionsprocessen. Detta har påpekats av bl a Bois 1981 (1976) s 203 och Lindegren 1981 s 
76 f.

9 Med de enkla citattecknen kring uttrycken — 'i besittning av' och 'i sin hand' — markeras att 
förfoganderätten från juridisk synpunkt varierat och inte alltid varit grundad i äganderätt i 
egentlig mening.
Ofta ges i historiska arbeten, skrivna utifrån väst- eller centraleuropeiskt perspektiv, en alltför 
snäv definition av feodalism, därför att författarna utgår från den typ av feodala produktionsför
hållanden, där bonden är livegen och och inte äger jorden. Detta gäller dock inte Bois 1981 
(1976) s 355, som anger två huvudkaraktäristika för det feodala samhället som socioekonomiskt 
system: "Hegemonie de la petite production et prélévement seigneurial par contrainte poli
tique". Det fundamentala är nämligen att bonden har ränteplikt mot jordägare och furstar och 
att de senare kan avhysa bonden om han inte erlägger sin ränta. Se t ex Hindess & Hirst 1975 s 
236 et passim.
Den urbana ekonomin betraktas inte sällan som en främmande kropp i den feodala ekonomin 
— se t ex Topolski 1979 s 18 eller Gurevitj 1979 (1970) s 25 — men staden var, som flera forskare 
påpekat, en integrerad del av det feodala samhället. Se t ex Hilton 1976 s 17—22, 1979 s 10—19, 
Abrahams 1980 (1978) s 9 ff, 24 och Andrén 1985 s 8.

10 Det som är karaktäristiskt för klassrelationer är att överskott överförs nedifrån (från producen
terna) och att makt utövas uppifrån (av furstar, jordägare och med dem lierade grupper).

II Distinktionen mellan de olika formerna av herravälde är hämtad från Duby 1962 s 414, där just 
tre former av herravälde (seigneurie) urskiljs, nämligen seigneurie fonciére, banale och domes- 
tique. I svensk forskning har begreppen vidareutvecklats av Lindkvist 1979 s 21—35 och sedan 
utnyttjats av Andrén 1985 s 66 f.
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hällsideologi, vilka ingår i den sk överbyggnaden. Med produktions
förhållanden menas människomas relationer till varandra och till 
produktionsmedlen med avseende på den materiella produktionen. 
Det gäller former för ägande och disposition av produktionsmedel 
och därav betingade klassförhållanden: producenternas förhållande 
till produktionsmedlen och sin egen arbetskraft, de icke-produceran- 
des förhållande till produktionsmedlen och arbetskraften. Produk
tionsförhållandena utgör ett samhälles ekonomiska struktur; de bil
dar den materiella basen för överbyggnaden. Överbyggnaden omfat
tar idéer och föreställningar om samhället, både sådana som är 
kodifierade och institutionaliserade och sådana som inte är det.12

Centrala är också begreppen produktivkrafter och produktions
sätt. Produktivkrafter är sådant som i produktivt syfte används i 
produktionen. De bildas genom en kombination av produktionsme
del (redskap, verktyg, råmaterial mm) och arbetskraft (fysisk styrka, 
skicklighet, kunnande mm). Teorin säger att produktivkraftema ut
vecklats över tiden. Det skall inte uppfattas så att utvecklingen varit 
kontinuerlig eller att produktivkraftema har en immanent tendens 
att utvecklas. Det innebär bara att produktivkraftema är mer utveck
lade i det kapitalistiska samhället än i det feodala, som i sin tur hade 
ett försteg framför de förhistoriska samhällena.13

Man kan skilja på en extensiv och en intensiv produktivkrafts- 
utveckling. Om t ex fler produktionsenheter tillkommer, men pro
duktionstekniken förblir densamma, är det fråga om en extensiv 
utveckling. Om däremot produktionstekniken förbättras så att t ex 
mer kan produceras med samma eller mindre arbetsinsats, är det 
fråga om en intensiv utveckling. Den extensiva produktivkrafts- 
utvecklingen är till sin karaktär additiv, medan den intensiva är 
kvalitativ och innebär att människans förmåga att omvandla naturen 
förbättras.14

Produktivkrafter och produktionsförhållanden bildar tillsammans 
ett produktionssätt. Med produktionssätt förstås det sätt varpå pro
duktionen bedrivs inom ramen för en viss typ av produktionsförhål-

12 Jfr Shaw 1978 s 27-82, Elster 1985 s 253-272,Cohen 1986 (1978) kap III, VI, VIII.
13 Jfr Shaw 1978 s 10-27, Elster 1985 s 243-253, Cohen 1986 (1978) kap II.
14 Produktivkraftsbegreppet kan knytas till begreppen enkel och utvidgad reproduktion, ekono- 

misk jämvikt och tillväxt. Vid enkel reproduktion föreligger ekonomisk jämvikt, stagnation, 
vilket beror på att produktivkraftema inte utvecklas. Vid utvidgad reproduktion föreligger i 
stället ekonomisk tillväxt, vilket innebär att produktivkraftema utvecklas extensivt eller inten
sivt eller bådadera. Utvidgad reproduktion och därmed produktivkraftsutveckling förutsätter 
att en del av merarbetet återförs till produktionen, investeras i någon form.
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landen, givet en viss utvecklingsnivå hos produktivkraftema. Be
greppet kan uppdelas i materiellt och socialt produktionssätt. Mate
riellt produktionssätt inbegriper sådant som arbetstekniker, materiel
la processer, medan begreppet socialt produktionssätt har åtminsto
ne två dimensioner. Det kan stå för produktionens syfte, dess all
männa inriktning, t ex produktion för användning (bruksvärden), 
vilket kännetecknar en naturaekonomi såsom den feodala, eller för 
utbyte (bytesvärden), vilket kännetecknar en utvecklad marknads
ekonomi. Det kan också avse merarbetets form — t ex produkter, 
arbete eller pengar, som är den feodala räntans tre former.15

Den historiematerialistiska teoribildningen bygger på vissa gemen
samma begrepp och föreställningar, men är för den skull ingen 
enhetlig skolbildning. Där finns åsiktsskillnader om de centrala be
greppens omfång och inbördes relation, därmed också om förhållan
det mellan de olika nivåerna i ett samhälle. Den senare frågan har 
varit särskilt aktuell, då man diskuterat övergångar från en samhälls
typ till en annan. Den klassiska tesen gör gällande att övergången är 
beroende av en produktivkraftsutveckling, som i sin tur förändrar 
produktionsförhållandena, vilka i sin tur förändrar överbyggnaden. 
Nu hävdar flera historiker att nya produktionsförhållanden — inte en 
produktivkraftsutveckling — gav upphov till feodalismen i Europa 
och att en nedbrytning av feodala produktionsförhållanden var en 
avgörande förutsättning för den produktivkraftsutveckling som se
dan ledde över till det kapitalistiska samhället.16

Det är hos dessa historiker jag funnit en allmän utgångspunkt för 
min egen undersökning. Med den utgångspunkten bestrider jag inte 
att en produktivkraftsutveckling får sociala konsekvenser men väl att 
en produktivkraftsutveckling sker oberoende av ett socialt samman
hang. Människans produktiva förmåga är en social produkt. Den är 
inte neutral i förhållande till produktionsförhållanden och överbygg
nad utan bestämd av dessa. Att det just i det feodala samhället finns 
en nära relation mellan produktionsförhållanden och produktivkraf
ter och via produktionsförhållandena även mellan överbyggnad och 
produktivkrafter görs tydligt av att själva räntetillägnelsen, dvs för
delningen och utnyttjandet av merarbetet, har sin grund i produk
tionsförhållandena och sker via ett utomekonomiskt tvång, som är av

15 Jfr Hindess & Hirst 1975 s 9-12, Shaw 1978 s 31 f, 76-82, 114-148, Elster 1985 s 272-301, 
Cohen 1986 (1978) s 70-77.

16 Se t ex Gurevitj 1979 (1970) s 171—76 et passim, Anderson 1977 (1974) s 116—28, 165 f, 
Brenner 1979 (1976) s 41 f, 52—62, Dockés 1979 s 45.
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politisk, rättslig natur.17 Mycken empirisk evidens finns dessutom för 
att en väsentlig del av den feodala dynamiken gäller just olika 
överbyggnadsfenomen. Här ligger det nära till hands att peka på alla 
svenska undersökningar av kamp och motsättningar mellan kungar, 
riksföreståndare och stormän om makt och inflytande och fördelning 
av rättigheter och materiella resurser.

Några drag i den ekonomiska utvecklingen i 
Europa under 1400- och 1500-talen
Utvecklingen av samhällsekonomin i det förindustriella Europa är 
mycket omdiskuterad. Här är inte platsen att behandla detta problem 
i hela dess vidd. Istället skall jag uppmärksamma några inlägg i 
debatten för att på den vägen kunna lyfta fram några drag, som är 
karaktäristiska för den feodala ekonomin i allmänhet och som kan 
tjäna som en bakgrund till min framställning om förhållandena i 
Sverige på 1500-talet.18

Flera författare tilldelar marknaden en dynamisk, omskapande 
roll, något som också återspeglas i en uppdelning av den feodala 
ekonomin i tre stadier, där varje stadium domineras av en ränteform:
1) na turaekonomi utan marknadsanknytning — dominans för arbets
ränta 2) naturaekonomi med marknadsanknytning — dominans för 
produktränta 3) penningekonomi med marknadsanknytning — do
minans för penningränta.19 Det ligger i ett schemas natur att förenkla

17 Dockés 1979 s 30 et passim betonar att produktivkraftsutvecklingen är beroende av den sociala 
kontexten. Hilton 1984 framhåller att förhållandet mellan produktionsförhållandena, till vilka 
han även räknar företeelser, som eljest brukar räknas till överbyggnaden, och produktivkrafter
na är mer intrikat än man ofta tänkt sig i den historiematerialistiska traditionen. Lindegren 1988 
betonar ett nära växelspel mellan produktivkraftsutveckling, produktionsförhållanden och 
överbyggnad i uppsatsen om Åkerdikets dialektik. Hos Hilton 1984 s 87 f finns för övrigt ett 
mycket illustrativt exempel på hur feodalherrar direkt påverkade böndernas produktionsförmå
ga. Abboten i S:t Albans tvingade sina underlydande bönder att använda bara hans kvarnar. De 
fick inte använda sina egna handkvarnar. För att bli åtlydd konfiskerade han böndernas 
handkvarnar och använde dem som stenläggning i hans samtalsrum i klostret.

18 Framför allt är det övergången till det kapitalistiska samhället och förutsättningarna för denna 
övergång som diskuterats och som givit upphov till omfattande debatter, efter kriget främst den 
i början av 1950-talet i Science and Society, som publicerats i Hilton 1976, och den i Past and 
Present från slutet av 1970-talet, som publicerats i Aston & Philpin 1985. Nya aspekter 
tillfördes genom ett symposium i Cambridge, publicerat i Baechler et al 1988.

19 Henning 1977 s 36 redovisar schemat men kommenterar det inte närmare. För forskare som 
tilldelar handeln en avgörande roll hänvisas till not 27. Inte alla där nämnda författare utgår 
dock från det aktuella schemat. Från senare år kan för övrigt nämnas Bezbakh 1983 som hävdar 
att handeln i Västeuropa under perioden 1500—1800 spelade en roll, som den inte gjort tidigare 
eller skulle göra senare. Han inför därför en särskild beteckning på denna samhällsform: 
Systeme social féodo-marchand eller société féodo-marchande.
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bilden, att renodla vissa drag. Otvetydigt spelade marknaden en 
större roll på 1600- och 1700-talen än under tidig medeltid, låt vara 
att en huvuddel av framställda produkter, så länge det feodala 
produktionssättet var förhärskande, aldrig — inte ens på 1600- och 
1700-talen — antog varukaraktär genom att passera en marknad. Det 
kan också invändas att de tre stadierna inte alltid följt efter varandra. 
Så började t ex mot slutet av 1400-talet och under 1500-talet arbets
ränta att successivt ersätta penning- och naturaränta på de stora 
godsen öster om Elbe, där en dryg arbetsränta sedan kom att prägla 
den agrara produktionen under lång tid.20 Denna förändring av 
räntestrukturen skedde samtidigt med att godsens produktion fick en 
starkare marknadsanknytning, vilket visar att en naturaekonomi 
med marknadsanknytning har kunnat domineras av arbetsränta. 
Samhällsekonomin i 1500-talets Sverige torde närmast vara att hän
föra till det andra stadiet: en naturaekonomi med marknadsanknyt
ning och med dominans för produktränta.

En svaghet hos schemat är att det inte förklarar varför förändring
ar sker mellan olika stadier. Det ger inte heller någon antydan om de 
sekellånga svängningarna, konjunkturerna, inom den feodala eko
nomin. Begränsas perspektivet till den undersökningsperiod som här 
är aktuell, nämligen 1500-talet, och den senmedeltida bakgrunden 
kan två faser urskiljas: först en period av stagnation från mitten av 
1300-talet till den andra hälften av 1400-talet, sedan en period av 
tillväxt fram till 1600-talets början. I stort, ehuru med en viss för
skjutning vad gäller uppgången, gäller denna konjunktur också för 
Sverige.21

Konjunktursvängningarna tolkas ofta i ett demografiskt perspektiv 
och med malthusianska förtecken. Regressen under senmedeltiden 
relateras till en stark befolkningsminskning, orsakad av en extern 
faktor, nämligen digerdöden och de pestepidemier, som följde i dess 
spår. Man har också kunnat visa att krigshärjningar under hundra
årskriget lokalt och regionalt fick svåra ekonomiska efterverkningar. 
Då dödligheten sjönk efter mitten av 1400-talet, började en befolk
ningstillväxt, som sedan skulle fortsätta över 1500-talet. Men efter
som produktionstekniken inte förbättrades nämnvärt, blev närings- 
utrymmet till följd av befolkningstillväxten allt mindre. Margi
naljordar började att intensivodlas och brukningsenheter styckades,

20 För referenser se not 80.
21 En framträdande marxist som Kosminsky uppfattar dock inte senmedeltiden som en egentlig 

stagnationsperiod, vilket framgår av Kosminsky 1957, men han tycks vara relativt ensam om 
den uppfattningen också bland marxister.
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vilket i sin tur ledde till att produktiviteten försämrades. I början av 
1600-talet förelåg så en försörjningskris och en period av ekonomisk 
stagnation följde. Empiriskt stöder sig forskare inom denna tradition 
på många vittnesbörd om ödeläggelse under senmedeltiden och 
nyodling under 1500-talet och en omfattande dokumentation av den 
relativa prisutvecklingen på olika varor och produktionsfaktorer. 
Under senmedeltiden sjönk priset på jord och jordbruksprodukter i 
förhållande till priset på arbetskraft och hantverksprodukter, under 
1500-talet var förhållandet det motsatta.22

För en demografisk teori med omvänt perspektiv svarar den dans
ka ekonomen Ester Boserup. I hennes modell, som utvecklats under 
studier av primitiva ekonomier i nutiden, är befolkningen en obe
roende variabel, medan produktionsteknik och produktivitet i stället 
blir en beroende variabel. Ökar befolkningstrycket, genomförs pro- 
duktionsförbättringar, så att det blir möjligt att föda en växande 
befolkning. Minskar i stället befolkningstrycket, anpassas produk
tionsteknik och produktion efter de nya förhållandena.23

Den boserupska teorin är otvetydigt av mer begränsad räckvidd än 
den malthusianska, som integrerar och förklarar relationerna mellan 
betydligt fler variabler. Men på ett elementärt plan gäller säkert 
Boserups modell också för den tid som här diskuterats. Befolknings- 
minskningen under senmedeltiden gav upphov till ett mer extensivt 
jordbruk i många trakter. Befolkningsökningen på 1500-talet ledde i 
sin tur till ett intensifierat jordbruk. Men Boserups grundläggande 
hypotes är att försörjningsproblem inte skall behöva uppstå på grund 
av överbefolkning, därför att människan har förmåga att höja pro
duktiviteten, intensifiera produktionen, när en sådan förändring blir 
nödvändig. Men detta gäller knappast för det medeltida Europa, där 
produktionstekniken uppenbart satte gränser för produktionshöj
ningar genom en intensifiering av driften. En undersökning om 
Elsass visar nämligen att en intensifiering av åkerbruket i början av 
1300-talet, då befolkningstrycket nådde sitt högmedeltida maxi
mum, inte ledde till produktionshöjningar utan till motsatsen, därför 
att produktiviteten försämrades.24 Det finns dessutom uppgifter som 
tyder på att produktiviteten i åkerbruket, indicerad genom en höj-

22 Inflytelserika arbeten inom denna tradition är t ex Le Roy Ladurie 1966, Abel 1966 och Postan 
1972. Postan skriver om medeltiden, Le Roy Ladurie om nyare tid, Abel om både medeltid och 
nyare tid. I modellen finns också antaganden från Ricardo, tex om oförändrad teknik och 
avtagande avkastning, när arbetsmängden ökar.

23 Tesen drivs framför allt i Boserup 1973 men återkommer också i Boserup 1981.
24 Dubled 1959 s 273-94.
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ning av korntalen, förbättrades under senmedeltiden, trots att be
folkningstrycket då lättade.25

Mot den malthusianska tolkningen kan sägas att den inte beaktar 
att födelsekontroll uppenbarligen förekom i det förindustriella sam
hället och att en befolkningsutveckling således inte med obönhörlig 
logik måste leda till en försörjningskris. Man har också hävdat att 
den europeiska krisen i början av 1600-talet inte generellt kan tolkas 
i malthusianska termer.26

Ingen av teorierna tar hänsyn till produktionsförhållandena och 
kan därför inte förklara regionala skillnader i utvecklingen, särskilt 
den stora olikheten mellan Öst- och Västeuropa på 1500-talet. Den 
kritiken kan riktas även mot den handelsekonomiska tolkningsmo
dellen, där förändringar i samhällsekonomin är beroende av markna
dens och städernas utveckling.27 Med hänvisning till handelns vitali
sering och städernas uppkomst under tidig medeltid förklarar man 
t ex livegenskapens upphörande i Västeuropa. Komparativt inriktade 
forskare har sedan påpekat att livegenskapen återinfördes i Östeuro
pa under 1500- och 1600-talen, samtidigt som handelsutbytet ökade 
och den agrara produktionen fick en starkare marknadsanknytning. 
Mot den merkantila modellens förespråkare kan också sägas att det 
kapital handeln genererade i mycket liten utsträckning investerades i 
industriell eller agrikulturell produktion och att produktionsförhål
landena i städerna, åtminstone under medeltiden, bar feodala drag.28

Från historiematerialistisk synpunkt vore det naturligt att sätta den 
ekonomiska tillväxten (produktivkrafternas utveckling) i relation till 
den ekonomiska strukturen (produktionsförhållandena) och att se 
motsättningen mellan producent och exploatör som den egentliga 
motorn i systemet. För ett stort anlagt försök att i historiematerialis- 
tiskt perspektiv tolka utvecklingen under senmedeltid och 1500-tal 
svarar Guy Bois. Undersökningsområdet är övre Normandie, men 
ansatsen och tolkningen gör anspråk på en mer generell räckvidd.29

Bois har integrerat idéer och resultat från malthusianskt inspirera
de forskare, vilket kommer till tydligt uttryck i de två grafiska figurer,

25 Slicher van Bath 1966 Table II s 328 f.
26 Befolkningssituationen i början av 1600-talet diskuteras översiktligt i de Vries 1976 s 4—12.
27 Inom denna tradition ryms så skilda arbeten som Pirenne 1925 och 1933, Sweezy 1976 (1950, 

1953), van der Wee & Peters 1970, Wallerstein 1974 och Bezbakh 1983. Även Marx tilldelade 
marknaden en viktig roll, vilket framgår av Elster 1985 s 310—17.

28 Den komparativa kritiken drivs systematiskt i Brenner 1979 (1976). Brenner 1977 är en kritisk 
uppgörelse med bl a Sweezy och Wallerstein.Investeringar och produktionsförhållanden tas 
upp i bl a Hilton 1976 s 17—26, Hilton 1979 s 10—19, för 1600- och 1700-talen i de Vries 1976 s 
212-35.

29 Bois 1981 (1976) s 13, 18.
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som avslutar och sammanfattar hans undersökning. Bilderna visar 
hur olika variabler samvarierar under perioder av tillväxt och åter
gång i en feodal ekonomi, där produktionstekniken inte förändras 
nämnvärt. Problematisk är Bois tes om förändringar i fråga om 
räntans andel av produktionen: ökande vid ekonomisk tillbakagång, 
minskande vid ekonomisk tillväxt. Tesen bygger på två antaganden, 
nämligen att räntans andel positivt korrelerar med produktiviteten 
och att produktiviteten förbättras vid ekonomisk regress, därför att 
marginal jordar överges och små brukningsenheter slås ihop, men 
försämras vid ekonomisk tillväxt, därför att brukningsenheter delas 
och marginal jordar odlas upp.30

Nu kan man invända att en sammanslagning eller uppdelning av 
produktionsenheter faktiskt är beroende av produktionsförhållande
na. Har bonden ärftlig besittningsrätt till sin gård, såsom t ex den 
svenska skattebonden, kan en allmän befolkningstillväxt leda till en 
uppdelning och sönderstyckning av brukningsenheter. Men har bon
den bara tidsbegränsad nyttjanderätt, såsom landbon i Sverige, kan 
jordägaren sannolikt förhindra uppdelningar. Man kan också peka 
på utvecklingen i England, där adliga jordägare i stor skala avhyste 
bönder och slog samman små brukningsenheter till stora egendomar 
just på 1500-talet, då befolkningen ökade kraftigt.31

Mot Bois kan man också hävda att en produktivitetsförbättring 
inte behöver leda till att räntans andel av produktionen ökar eller att 
en produktivitetsförsämring automatiskt leder till att räntans andel 
av produktionen minskar. Sker t ex en produktivitetsförsämring kan 
räntan mycket väl ligga oförändrad och även öka, så länge det finns 
en marginal kvar för bondens reproduktion. Utfallet är beroende av 
styrkeförhållandet mellan bonde och jordägare.

Bois slutsatser om förändringar i räntans andel av produktionen 
saknar till yttermera visso empiriskt stöd i hans egen undersökning; 
den förblir en obestyrkt tes. Det är också svårt att förena Bois upp
fattning med vad som är känt om ränteutvecklingen i Sverige. Av- 
radssänkningama på t ex Vadstena klosters egendomar under 1400- 
talet, en tid av ekonomisk regress, ökade knappast räntans andel av 
produktionen, och skattehöjningarna på 1500-talet, en tid av ekono
misk tillväxt, minskade knappast räntans andel av produktionen.

30 Bois 1981 (1976) s 356—60. Termen 'räntans andel av produktionen' svarar mot Bois term "taux 
du prélévement", som Bois på s 191 definierar som "le quotient prélévement/produit .

31 Tawney 1967 (1912) s 213-30, Kerridge 1969 s 94-111.
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Mot Bois tes talar även livegenskapens återinförande och arbetsrän
tans kraftiga höjning i Östeuropa under 1500-talet.32

Av större intresse är kanske Bois tes om den underliggande utveck
lingen, som, enligt honom, kännetecknades av att räntans andel av 
produktionen minskade. Den var mindre i slutet av 1500-talet än i 
början av 1300-talet. Förklaringen ligger, enligt Bois, i produktions
förhållandenas och produktionssättets utformning. Ty i och med att 
bönderna hade ständig besittningsrätt till jorden och själva brukade 
den, kom de, sedan räntan under medeltiden väl fixerats vid ett givet 
belopp, att genom sitt eget agerande — medvetet och omedvetet — att 
på sikt minska räntans andel av produktionen. Just i böndernas 
framgångsrika kamp och de motåtgärder, som följde från ränteäga- 
rens sida, låg, menar Bois, den kraft som på sikt utvecklade och 
förändrade den feodala ekonomin.33 Det är möjligt att Bois har rätt i 
sin tes om räntefallet — problemet är bara att den saknar empirisk 
evidens i hans egen undersökning.

En viktig institutionell förändring uppmärksammar Bois blott indi
rekt. Det gäller statsmaktens reorganisering kring ett nationellt 
kungadöme, en förändring som hade paralleller i stora delar av 
Västeuropa och Norden. På lokal nivå stärkte centralmakten sitt 
inflytande över rättsutövningen och förhindrade en godtycklig ex
ploatering av bönderna från de stora jordägarnas sida, samtidigt som 
man därigenom skapade ett utrymme för ett växande skatteuttag.34

Det torde vara uppenbart att digerdöden vid mitten av 1300-talet 
och de efterföljande epidemierna innebar en demografisk katastrof, 
som ledde till att många brukningsenheter lades öde och att inkomst
underlaget minskade för jordägarna. Bristen på arbetskraft drev i sin 
tur ned räntorna, vilket ytterligare försämrade jordägarnas ekono
mi.35 För bönderna däremot förbättrades läget. Man övergav de 
sämre jordarna och koncentrerade sina arbetsinsatser på de bättre, 
vilket tillsammans med den redan konstaterade sänkningen av ränte
nivån stärkte bondeekonomin och blev en förutsättning för den

32 Allvarlig kritik riktar för övrigt Day 1987 s 90—107 mot underlaget för Bois slutsatser om 
prisutvecklingen.

33 Bois 1981 (1976) s 203 f.
34 Lemarignier 1970 kap 8—9. Fenomenet gäller ej bara Frankrike och behandlas i t ex Anderson 

1978.
35 När bönderna inte legalt var bundna till sina gårdar utan kunde flytta — vilket gällde i stora 

delar av Europa under senmedeltiden och även 1500-talet — måste principen om tillgång och 
efterfrågan påverka räntenivån. Jfr Elster 1985 s 171.
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ekonomiska tillväxt som gör sig märkbar från slutet av 1400-talet, då 
nya produktionsenheter tillkom. Tillväxten ökade i sin tur intäktsun- 
derlaget för jordägarna. Den förbättrade tillgången på arbetskraft 
gjorde det möjligt för jordägarna att höja räntorna, vilket ytterligare 
stärkte jordägarnas ekonomi under 1500-talet.

Det konkreta utfallet kom dock att variera betydligt mellan olika 
områden i Europa, beroende på skillnader i ekonomisk och politisk 
struktur. För jordägarna blev ränteutvecklingen gynnsammare i om
råden, där natura- och arbetsräntor dominerade, än i områden präg
lade av penningränta. Prisrevolutionen under framför allt den andra 
hälften av 1500-talet urholkade nämligen värdet av penningräntan, 
eftersom det var svårt att höja räntesatserna i takt med prisutveck
lingen. Utfallet varierade också mellan olika områden beroende på 
skillnader i ekonomisk och politisk struktur. Eljest är det under 1500- 
talet framför allt den skiljaktiga utvecklingen mellan områdena väs
ter och öster om Elbe, som faller i ögonen. Öster om Elbe kunde 
jordägarna driva sina krav väsentligt längre än väster om Elbe, på 
grund av att deras maktbefogenheter — en följd av den centrala 
statsmaktens försvagning — gentemot bönderna var så mycket mer 
omfattande. Kraven fick också en annan utformning öster om Elbe, 
där man i första hand höjde arbetsräntan samtidigt som den utome- 
konomiska kontrollen av bönderna skärptes genom att livegenska
pen återinfördes. Väster om Elbe sökte jordägarna i stället höja 
penning- och naturaräntoma eller förkorta avtalstiden för ränteupp- 
görelserna. Att man öster om Elbe skärpte just arbetsräntan samman
hänger med att domändriften, som var uppbyggd på böndernas 
dagsverksplikt, hade levt kvar i Östeuropa i en helt annan utsträck
ning än i Västeuropa och att den under 1500-talet fick stimulans att 
expandera genom att efterfrågan på spannmål ökade i framför allt 
Västeuropa. De stora förändringarna under 1500-talet kom att spela 
en avgörande roll för den senare utvecklingen, där den agrara ekono
min på grund av livegenskapen stagnerade i Östeuropa, medan den 
kunde expandera i Västeuropa tack vare de friare ränteformerna och 
den mindre godtyckliga exploateringen.36

Grunddragen i det ekonomiska systemet förblev, trots konjunk
turväxlingarna, intakta ännu på 1500-talet. Visserligen utvecklades 
produktivkraftema, men utvecklingen var i första hand extensiv, inte 
intensiv, och produktionsförhållandena var alltjämt feodala till sin 
karaktär. Den långsamma ekonomiska tillväxten sammanhängde

36 För referenser till den skiljaktiga utvecklingen hänvisas till not 80.
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med att bara en liten del av det samhälleliga merarbetet investerades 
produktivt genom att återföras till produktionen.

Hindren för en höjning av investeringsnivån var många, men i 
första hand strukturella, grundade i rådande produktionsförhållan
den. En stor del av böndernas och hantverkarnas merarbete överför
des i form av ränta till furstar och jordägare, indirekt via handel även 
till städernas köpmän. Därmed var mycket av producenternas merar
bete utestängt från produktionssfären, eftersom bönder och hantver
kare drev sin produktion helt för egen räkning och själva svarade för 
alla investeringar. För bondekollektivet var också tegskiftet och 
tillämpningen av gällande arvsregler ett hinder för tillväxt. Ägolot
terna var splittrade, vilket försvårade ett effektivt utnyttjande av 
tillgängliga resurser. Viljan att investera förblev också svag, så länge 
exploateringen var så effektiv att den förväntade utdelningen fram
stod som liten eller obefintlig.

Furstar och adliga jordägare kunde investera i de egna jordbruken 
— avelsgårdar kallades de i Sverige och deras jord låg ofta för sig 
utan ägoblandning med bondejorden — men investeringsnivån var 
ofta låg också på avelsgårdarna, eftersom driften var avpassad efter 
tillgången på dagsverken och beroende av de dagsverkspliktiga bön
dernas produktionsteknik, kunskaper och arbetsvilja. En plötslig höj
ning av investeringsnivån fick dessutom bara begränsad effekt. Stora 
insatser av kapital och arbete gav nämligen ringa utdelning på grund 
av den låga tekniska nivån.37

Ett belysande exempel är Gustav I:s avelsgårdsprojekt, som starta
de på 1540-talet och fick en programmatisk utformning vid mitten av 
1550-talet. Syftet med projektet var att runt om i landet inrätta 
avelsgårdar, som skulle producera för underhållet av kronoförvalt- 
ningen och hären. Stora resurser satsades på att inrätta nya eller 
rusta upp gamla avelsgårdar, men sedan produktionen väl kommit 
igång förändrades inte produktiviteten utan låg kvar på en viss nivå. 
Det finns en annan intressant omständighet i sammanhanget. Pro
duktiviteten var väsentligt högre på avelsgårdarna i Mälardalen än 
på gårdarna i t ex Småland och Västergötland, men den bättre pro
duktionstekniken i Mälardalen överfördes inte till avelsgårdarna i 
andra delar av riket. Ändå var målsättningen med projektet att det

37 Hithörande problem diskuteras översiktligt och från olika utgångspunkter i t ex Cipolla 1974 s 
174—77 och Topolski 1979 s 37—48. Brenner 1986 hävdar att det förhållandet att man produce
rade i huvudsak för självhushållning och att producenterna själva disponerade medlen för att 
producera för sin försörjning var den faktor som hämmade eller förhindrade tillväxten. Det är 
emellertid att vända på orsak och verkan. Självhushållningsekonomin var, så vitt jag kan förstå, 
en effekt av produktivkrafternas låga utvecklingsnivå, inte tvärtom.
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skulle ge en så god utdelning som möjligt. Dessutom var projektet 
centraldirigerat och noga övervakat från Kammaren i Stockholm.38 
Driften av den enskilda avelsgården var uppenbarligen helt beroen
de av lokala förhållanden: av lokal produktionsteknik och lokalt 
kunnande.

Eftersom den konkreta utformningen av den feodala ekonomin 
varierade, både i tiden och rummet, skall i det följande först bilden 
av svensk samhällsekonomi — och då särskilt den agrara sektorn — 
vid mitten av 1500-talet förtydligas, innan undersökningsobjektet, 
de högadliga godsen, presenteras och en hypotes om godsdriftens 
inriktning och karaktär formuleras.

Samhällsekonomin i Sverige vid mitten av 
1500-talet
Produktionens former och inriktning
Produktivkrafterna utvecklades aldrig särskilt långt inom ramen för 
de feodala produktionsförhållandena. Produktiviteten var låg och 
produktionsöverskotten små, vilket fick till följd att de agrara näring
arna dominerade och att de enskilda försörjningsenheterna, som 
oftast var små, upprätthöll en omfattande självhushållning. Sam
färdseln var begränsad och handeln omfattade bara en liten del av all 
produktion.

I Sverige fick ännu vid mitten av 1500-talet över 90 % av befolkning
en sin huvudsakliga försörjning inom jordbruk med binäringar. 
Även städerna, som var få och små, bar en agrar prägel, ty stadsinvå- 
narna odlade täppor och lyckor och höll fjäderfä, svin och nötkreatur 
för att klara sin försörjning. Och i bergslagsbygderna ägnade sig 
bergsmännen inte bara åt bergsbruk utan också åt jordbruk.39

Den normala produktionsenheten var ett familjejordbruk. Det 
fanns ca 70 000 sådana i det egentliga Sverige. De hade varit färre i 
början och skulle vara fler i slutet av århundradet. Genom framför 
allt en omfattande nyodling i randområden till de centrala slättbyg
derna tillkom nämligen många nya bebyggelseenheter.40 Större 
driftsenheter, avelsgårdar, fanns vid kronans slott och vid kungens

38 Hänvisningar till avelsgårdsprojektet finns i not 84—86.
39 Forssell 1884 s 40—54, Forssell 1872, Boéthius 1965 s 129,333—343, DMS 1:2 s 61,311 ff, 276 f, 

DMS 4:1 s 349-356.
40 Gissel et al 1981 s 129—32, Larsson 1985 s 65, Myrdal 1987 A.
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och högadelns sätesgårdar, där man disponerade arbetskraft från 
omgivande bondgårdar. Det torde ha funnits ca 200 sådana större 
driftsenheter 1560, vilket innebär att de utgjorde mindre än 1 % av 
samtliga driftsenheter.41

Av central betydelse i hushållningen var spannmålsodlingen, ty 
mer än hälften av det dagliga kaloribehovet tillgodosågs via bröd
säd.42 Vanligast av sädesslagen var korn och råg. Kornet omfattade 
drygt 2/3 av landets skördar, rågen knappt 1/3, havre och vete 
tillsammans bara några procent. Regionala skillnader fanns. Mer 
markerad än i övriga delar av landet var odlingen av råg i Mälardalen 
och odlingen av havre i Västergötland och Värmland. Även bruk
ningsmetoderna varierade. Tvåsäde var det normala för åkerbruket i 
Östsverige och Mälardalen, ensäde i delar av Småland, medan både 
ensäde, tvåsäde och tresäde förekom i Västergötland. Skördeutfallet 
växlade kraftigt mellan olika år och regioner men torde i genomsnitt 
inte ha givit mer än 3—4 gånger utsädet. Sannolikt varierade kornta
let i olika delar av landet. I varje fall var korntalet högre i Mälardalen 
än i Småland och Västergötland, när det gäller kronans och kungens 
avelsgårdar.

Boskapsskötsel, jakt och fiske uppvisade likaså regionala särdrag. I 
Syd- och Västsverige var t ex antalet nötkreatur större per gård än i 
slättområdena i Östsverige och Mälardalen. Mjölkavkastningen 
tycks dock ha varit något lägre per ko i Syd- och Västsverige. Fisket 
spelade sin största roll i kusttrakterna och vid de stora insjöarna.43

Man producerade i första hand för användning och ej för utbyte, 
ty bara en liten del av framställda produkter antog varukaraktär 
genom att passera en marknad. Merparten av det producerade an
vändes direkt av producenten och av den som tillgodogjorde sig 
ränta av producenten. Det varuutbyte som ändå förekom fick en 
speciell karaktär genom att parterna oftast skulle byta till sig en vara 
för att själva bruka den och inte för att lagra och utnyttja den till att

41 Antalet större produktionsenheter — det är större avelsgårdar, ty det fanns också små avelsgår
dar (till antalet ca 300) — bygger på en egen uppskattning efter AF, AH, AL och egna 
undersökningar inom ramen för arbetet vid DMS. Summan innefattar både kronans, kungens 
privata och högadelns avelsgårdar. Helmfrid 1966 s 18 påstår felaktigt att kronans och kungens 
avelsgårdar var de enda av större format i Sverige vid mitten av 1500-talet.

42 Morell 1986 s 34 ff med tabellerna 1—4 för svenska förhållanden, Spooner 1961 s 568—74 för 
internationella förhållanden som i stort överensstämmer med dem i Sverige.

43 Forssell 1884 s 17-21, 35 f, 75-115, med bil B, C tab 14-20, 22, 29:1-11, 30:1-2, 31-36. 
Boethius 1965 s 335, Hannerberg 1972, Söderberg 1977 s 219—229, Myrdal 1988 A s 137—141, 
Myrdal 1987 B. Relationen mellan sädesslagen är hos Forssell beräknad efter tiondelängder. 
Relationen påverkas knappast om för lite tionde lämnats, ty sannolikt är underskottet relativt 
sett lika för de olika sädesslagen. I stort torde samma förhållanden ha gällt för jordbruksnäring
en som under senmedeltiden; dess åkerbruk är dokumenterat i Myrdal 1985.
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förvärva andra varor. Man var ute efter varans bruksvärde, ej dess 
bytesvärde.44

Beräkningar av handelns omfattning i 1500-talets Sverige saknas, 
men kalkyler avseende Centraleuropa tyder på att bonden normalt 
avyttrade omkring 10—15 % av sin skörd.45 Det kan inte förutsättas 
att förhållandena i Sverige radikalt skulle ha avvikit. Siffran — 10— 
15 % — kan därför tjäna som ett riktvärde, om några förtydliganden 
och tillägg görs. Det faktiska utbudet varierade kraftigt mellan olika 
år alltefter skördeutfallets växlingar. Enskilda år kan utbudet ha varit 
större eller mindre än vad genomsnittssiffran anger.46 Av bergsbru
kets och stadshantverkets produkter måste en relativt sett större 
andel av produktionen ha antagit varukaraktär. Bara en liten del av 
de där framställda produkterna kan ha förbrukats av producenterna 
själva och av dem som tillgodogjorde sig järnränta. Inom dessa 
näringar torde inte heller utbudet ha växlat så mycket mellan olika 
år. Om 10—15 % av jordbrukets produkter gick till avsalu, måste 
alltså siffran bli något högre för landets hela produktion.

Handel bedrevs inrikes och utrikes. Sannolikt var inrikeshandeln 
mer omfattande än utrikeshandeln.47 Inrikeshandel förekom på olika 
nivåer och hade som förutsättning en lokalt och regionalt differentie
rad överskottsproduktion. På den regionala nivån var Syd- och Väst
sverige ett överskottsområde i fråga om nötkreatur och animaliska 
produkter, Östsverige och Mälardalen i fråga om spannmål, bergs- 
lagsbygderna i fråga om järn och koppar, kustbygderna, bottenviks- 
området och Finland i fråga om fisk, pälsverk och sältran. En stor del 
av den interregional handeln koncentrerades till Mälardalen, den 
mest urbaniserade regionen i landet. I Mälardalens städer omsattes 
järn och koppar från Bergslagen, spannmål och andra jord
bruksprodukter från Mälardalens slättbygder, oxar från Syd- och

44 Distinktionerna mellan produktion för användning (bruksvärden) och produktion för utbyte 
(bytesvärden) närmast från Cohen 1986 (1978) s 96 f.

45 Topolski 1979 s XVIII anger 10 % som det normala för spannmålsproduktionen i Polen. 
Henning 1977 s 27 anger i en framställning av Tysklands ekonomi 800—1800 att bara i 
gynnsamma fall har bonden kunnat sälja mer än 20 % av sin skörd. Bois 1981 (1976) s 189 
uppger att i Normandie kan bönderna svårligen ha sålt mer än 20 % av sin produktion.

46 Produktionsfluktuationernas betydelse för marknadsutbudet diskuteras av Kula 1970 s 43—48.
47 Forskningen har ägnat störst uppmärksamhet åt utrikeshandeln. Framför allt har sambandet 

utrikeshandel och utrikespolitik uppmärksammats, såsom hos Kumlien 1953 och Lundkvist 
1960. Även i stadshistoriska arbeten uppmärksammas främst utrikeshandeln, som till skillnad 
från inrikeshandeln avsatt ett statistiskt bearbetningsbart källmaterial. Om storleksförhållandet 
mellan utrikeshandel och inrikeshandel i Polen under 1500-talet finns en uppgift hos Topolski 
1979 s XVIII, där utrikeshandeln sägs ha omfattat 3 till 4 % och inrikeshandeln 6 till 7 % av 
spannmålsproduktionen. Inrikeshandelns betydelse i senmedeltidens Sverige framhävs av 
Svanidze 1980.
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Västsverige och fisk mm från Finlands och Norrlands kustområ
den.48

Till utlandet fördes främst bergsbrukets produkter såsom järn och 
koppar, vidare smör, oxar och olika fettvaror, sågbräder, hudar, 
skinn, vilka varor sedan lång tid ingått i svensk export till kontinen
ten. Från utlandet infördes främst salt, kläde och humle. Salt spelade 
en viktig roll i naturahushållningen och utländskt kläde köptes av 
stora befolkningsgrupper. För hovets och högadelns räkning impor
terades även mer lyxbetonade varor såsom vin, kryddor och finare 
kläde. Handelsvillkoren förbättrades för Sverige under den första 
hälften av 1500-talet. Priset på exportprodukterna steg mer än priset 
på importproduktema.49

Ägo- och ränteförhållanden
De feodala samhällena var klassamhällen. Den avgörande klassmot
sättningen gick mellan furstar och jordägare på den ena sidan och 
bönder och hantverkare på den andra. I kraft av ett herravälde, 
grundat i produktionsförhållanden och legitimerat i gällande rätts
ordning, kunde nämligen furstar och jordägare tillgodogöra sig en 
del av producenternas merarbete i form av ränta.

I 1500-talets Sverige var jordräntan av störst ekonomisk betydelse 
för kronan, kungen och de adliga jordägarna. Med jordränta förstås 
den bondens årliga ränteplikt som var direkt knuten till hans jordin
nehav och som var uppdelad på räntetitlar av olika ålder och ur
sprung.50 För adeln var rätten till jordränta grundad i äganderätt till 
jorden, för kungen/kronan i antingen äganderätt eller höghetsrätt.

Bönderna kan med avseende på deras förhållande till produktions
medlen indelas i landbor och skattebönder. Landbon ägde sina red
skap och verktyg men inte den jord han brukade. Till jorden hade 
han bara en tidsbegränsad nyttjanderätt, som var förbunden med
48 Inrikeshandeln behandlas främst i stadshistorisk litteratur, där dock utrikeshandelsperspektivet 

ofta dominerar. För Mälardalen kan hänvisas till Ljung 1949 s 235—44, 1963 s 308—19, 
Kumlien 1971 s 447-490, Anberg 1968 s 150 ff, Jägerstad 1959 s 395-403, Kundien 1958 s 257, 
Jonasson 1984 s 65—69 och Dahlbäck 1988 s 71—76. Friberg 1983 behandlar Stockholm och 
dess bottniska handelsomland. Kronohandeln behandlas i Hammarström 1956 och Odén 1966. 
Kopparbergslagens behov av tillförsel av jordbruksprodukter kommenteras bl a i Boéthius 1965 
s 156, 217. De viktiga oxdrifterna behandlas i Myrdal 1988C.

49 Förutom i not 48 nämnda arbeten, där också utrikeshandeln är dokumenterad, hänvisas till 
främst Lundkvist 1960 s 20—62. Hildebrand 1954 s 74—102 diskuterar betydelsen av importva
rorna salt och kläde i folkförsörjningen. Hammarström 1957 s 141—148 belyser Sveriges 
handelsvillkor mot bakgrund av prisutvecklingen.

50 Med räntetitel avses namnet på räntan, ej formen på räntan. Som exempel på räntetitlar kan 
nämnas avrad, städja, fodring.
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ränteplikt gentemot jordägaren. Räntevillkoren gjordes upp, då land
bon tillträdde jorden, och gällde för sex år, den sk städjeperioden, 
varpå täckan, landboavtalet, kunde förnyas. Även om landbon full
gjorde sina ränteförpliktelser, kunde jordägaren vräka honom, innan 
de sex åren gått till ända. I gengäld kunde landbon lämna jorden före 
städjeperiodens utgång. Förutom till jordägaren hade landbon att 
erlägga en viss ränta till kronan, nämligen fodringsskatt samt extra
skatter, när sådana utgick. Var han bondelandbo, dvs landbo till en 
skattebonde, skulle han dessutom betala ordinarie skatt till kronan.51

Skattebonden ägde sina produktionsmedel, inte bara verktygen 
och redskapen, utan också den jord han brukade. Han kunde avyttra 
sin jord, lämna den i arv eller förvärva ny skattejord, förutsatt att 
bördsrättens regler iakttogs.52 Även landbon var formellt-rättsligt 
oförhindrad att förvärva skattejord och bli skattebonde. Skattebon
dens äganderätt var dock inte ovillkorlig, ty han hade, liksom land
bon, ränteplikt, inte mot enskild jordägare visserligen utan gentemot 
kronan. Kronan ägde nämligen räntan från hans jord, dvs skatten. 
Underlät skattebonden utan giltiga skäl att betala sin skatt, var han 
från kronans synpunkt en kronans tjuv. Jorden blev skattevrak, 
vilket innebar att bonden förlorade sin äganderätt.53

Figur 1: Den kameralt taxerade jor

dens fördelning på skatte □, krono OD, 
och frälse ■ i Sverige (exkl Finland) 
1560. (Källa: tabell 1 i tabellbilagan.)

51 Förhållandet jordägare och landbo var reglerat i jordabalken och byggningabalken av MEL och 
KrL och olika stadgor från 1400-talet — Skarastadgan, Växjöstadgan, Kalmarstadgan: SD 1968, 
1975, Hadorph 1687 s 56-62. Jfr Schück 1976 s 392 ff.
För bondelandbon kunde de dubbla räntepliktema bli betungande. Gustav I hävdade att 
ränteplikten mot kronan gick före ränteplikten mot jordägaren, skattebonden, vilket framgår av 
uppgift i DMS 1:6 s 2 f. I praktiken kunde ägo- och brukarförhållandena bli invecklade, vilket 
framgår av UH 1540:1:2, som redovisar ägare och brukare av skattejorden i Hagunda härad i 
Uppland. Den är inarbetad i DMS 1:6 och kommenteras där på s 174.

52 KL, Bördsrätt, Winberg 1985 s 51-75, 101-19.
53 Dovring 1951 s 180 f, 183 ff, Herlitz 1974 s 28 f, 156 menar att kronan hade ett slags 

överäganderätt till jorden.
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Den kameralt taxerade jorden i Sverige fördelade sig på ungefär 
hälften skattejord, dvs ägd av skattebönder, drygt en fjärdedel kro- 
nojord och knappt en femtedel frälsejord, dvs ägd av adeln (figur 1). 
Fördelningen av jorden mellan de kamerala kategorierna frälse, kro- 
no och skatte hade drastiskt förändrats från slutet av 1520-talet till 
mitten av 1540-talet i och med att kronan, kungen själv och adeln 
lagt beslag på kyrkans egendomar, som omfattat något mer än 20 % 
av jorden. Lejonparten, nära 90 %, av den forna kyr ko jorden hade 
dragits in till kronan eller inordnats i kungens privata gods, hans arv 
och eget, som i det här sammanhanget räknats som en del av kro- 
nojorden. Särskiljes på detta sätt kungafamiljens privata gods från 
frälsejorden, visar det sig att adeln trots kyrkoreduktionen vid mitten 
av 1500-talet ägde en något mindre del av jorden i riket än i början 
av århundradet. En viss betydelse för den relativa fördelningen av 
jorden hade också nyodlingarna, som i första hand gynnade krono- 
och skattejorden.54

Adelsmannen kunde avyttra sin jord, lämna den i arv eller förvär
va ny frälsejord. Beträffande förvärv och avyttring lade dock börds- 
rätten vissa hinder i vägen i och med att en säljare först måste 
erbjuda den, som var honom närskyld, möjlighet att förvärva jorden. 
Adelsmannen hade också rätt att förvärva skattejord, förutsatt att 
förvärvet inte ledde till att kronans skatt minskade. Brukaren av 
jorden skulle i så fall betala först sedvanlig skatt till kronan och 
därefter ränta till jordägaren, vilket kunde bli alltför drygt. I och med 
att kronan systematiskt lade upp jordeböcker över all bondejord var 
det också svårt att i längden dölja skatteförvärv och undanhålla 
skatt. Därför avhöll sig adeln vid den här tiden i stort sett från att 
lägga sig till med skattejord.55

Kronan förbrukade inte hela sin jordränta i egen regi utan avstod 
en del av sina skatteintäkter i form av förläningar. En förläning 
kunde omfatta en särskild räntetitel eller flera räntetitlar från anting
en ett enskilt hemman eller ett större område såsom en socken eller 
ett härad.56 Antalet stora förläningar — därmed avses här förläning
ar, som omfattade flertalet räntetitlar från minst en socken — mins
kade drastiskt från början av århundradet fram till mitten av 1500-

54 Den senaste beräkningen av fördelningen 1520 och 1560 av antalet brukningsenheter finns hos 
Larsson 1985 s 65—68.

55 Nilsson 1947 s 239—46, Nilsson 1987 s 118 f. Se också not 1 i kapitlet om geografisk
uppbyggnad-

56 Nilsson 1947 s 90—99. Det är i första hand de stora territoriella förläningama, som uppmärk
sammats i litteraturen. De många små är svåra att dokumentera och har inte heller haft samma 
betydelse på riksnivå som de stora territoriella.
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talet. Minskningen skedde inte jämnt över perioden utan växlade 
med de politiska konjunkturerna. En första radikal nedskärning kom 
i början av 1520-talet i samband med unionsupplösningen, då anta
let förlänta härader i Sverige och Finland halverades, från 105 till 53. 
Från 1526/27 och fram till 1536/37 ökade så förläningama kraftigt; 
genom att visa generositet sökte Gustav I vinna adelns stöd bl a för 
sitt angrepp på den medeltida kyrkan, inlett på Västerås riksdag 
1527. Efter det att kyrkoreduktionen var säkrad och statsmakten i 
yttre och inre avseende konsoliderad, sjönk antalet stora förläningar, 
så att bara 30 härader var förlänta 1560. (Figur 2) Till en liten del fick 
adeln kompensation för det stora bortfallet av häradsförläningar 
genom att kronan något ökade antalet sockenförläningar under 
1540- och 1550-talen.57

1515 1526/27 1536/37 1565 1560

Figur 2: Kronoförvaltade E3 och förlänta □ härader i Sverige 1515—1560. (Källa: 
tabell 2 i tabellbilagan.)

De ränteintäkter adeln tillgodogjorde sig från egna gods och från 
de förläningar den erhöll var inte fria från krav från kronans sida. För 
landbojordens frihet från ordinarie skatter, liksom för förläningsrän- 
torna, hade den adliga jordägaren att fullgöra rusttjänst: en skyldig
het att ställa upp med ryttare och häst för krigstjänst. I princip skulle 
rusttjänstbördan — den första kända rusttjänststadgan är från 1526 
— vara proportionell mot intäkterna, men blev det ofta inte i prakti
ken. Det var nämligen svårt för kronan att kontrollera att adelsman
nens inkomstuppgifter var korrekta och att han sedan genomförde 
ålagd rusttjänst fullt ut. I det avseendet skedde förändringar i början 
av Erik XIV:s regering i och med att kronan lade upp särskilda 
längder (rusttjänstlängder), kompletterade med adelns egna jorde-

57 Nilsson 1947 s 100—108, Hammarström 1956 s 20—24, 92—95, 195—208, 342—345, 363—372.
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böcker, över adelns landbogods och räntor runt om i landet. Mycket 
tyder dock på att den godsrikare adeln i regeln kom lindrigare undan 
än den fattigare.58

Gustav I höjde ränteuttaget på skatte- och kronojorden och ökade 
också från 1540-talet naturaräntornas andel av ränteuppbörden. 
Kronan föredrog nu att i egen regi omsätta de naturaprodukter som 
inte direkt behövdes för underhåll av slott och gårdar. Räntehöjning
en på skattejorden genomfördes delvis i samband med en omlägg
ning av det medeltida skattesystemet. En i huvudsak kollektiv be
skatningsform ersattes av en i huvudsak individuell, grundad på 
taxering av den enskilda brukningsenhetens skatteförmåga. Beskatt- 
ningsprincipen kom därmed att i stort överensstämma med den som 
gällde för landbojorden. Från omkring 1540 började kronan dessut
om att lägga upp jordeböcker, där skatteunderlaget noggrant förteck
nades. Dessa åtgärder försvagade skattebondens position gentemot 
kronan. Kronans fogde kunde i jordeboken avläsa vilka skattebön
derna var och vad den enskilde skattebonden skulle erlägga och 
kunde direkt ingripa mot den försumlige. Skattebondens ställning 
kom därmed att mera likna landbons än tidigare.59

Skattehöjningarna genomfördes först i de kronoförvaltade områ
dena, medan de områden i Småland och Västergötland, dit de stora 
förläningarna av hävd var lokaliserade, inte kom att beröras förrän 
mot slutet av Gustav I:s regering. Vid den tiden började också förlä- 
ningsvillkoren att förändras. Låntagarens självständighet gentemot 
kronan försvagades genom att låntagarens egen förvaltning begrän
sades och i stället kom att övertas av kronans egna fogdar. Förläning- 
en höll på att omvandlas till blott en form av avlöning, som kronans 
fogdar utbetalade. Likväl var stora områden i Götaland ännu om
kring 1560 förlänade på medeltida vis , med stor frihet för låntaga
ren.60

Även på frälsejorden förekom räntehöjningar och vissa ändringar i 
sammansättningen på räntan, låt vara att det inte är möjligt — 
undersökningarna är för få — att avgöra om de haft samma generella 
karaktär som på skatte- och kronojorden.61

Viktiga förändringar vid mitten av 1500-talet hade, som framgått, 
rent politiska förutsättningar. Den dominerande dynamiska kraften i 
det politiska spelet var kungen, Gustav I, som på olika sätt flyttade

58 Nilsson 1947 s 25-39, 44-50, 52, 67-75.
59 Dovring 1951 kap 5, Odén 1966 s 24 ff, Lindkvist 1987 s 61 E.
60 Dovring 1951 s 171-175, Nilsson 1947 s 111-117.
61 Larsson 1975 (1964) s 265-73, Lundholm 1975 s 45, Brunius 1980 s 79, DMS 4:2.
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fram kronans positioner — gentemot bönderna i fråga om skatteutta
get, gentemot adeln i fråga om rusttjänsten och förläningama. Samti
digt breddade han kronans skatteunderlag och eliminerade en viktig 
ideologisk och ekonomisk kraft, den medeltida kyrkan, genom kyr- 
koreduktionen och indragningen av de stora förläningama. Kungen 
reorganiserade statsmakten och byggde upp en stark central förvalt
ning, en 'statsapparat'. Genom att driva igenom arvhyllningen i 
Örebro 1540 och arvföreningen i Västerås 1544 lade han också den 
ideologiska och dynastiska gmnden till ett nationellt kungadöme.62

Högadeln och de högadliga godsen
Adeln utgjorde ett särskilt stånd, sammanhållet av ett privilegium, 
skattefriheten, och en till privilegiet knuten skyldighet, rusttjänsten. 
Eljest var adeln inte någon enhetlig grupp, varken ekonomiskt eller 
socialt, vilket den traditionella uppdelningen av ståndet i tre grupper, 
här betecknade hög-, låg- och knapadel återspeglar.63 Med högadel 
förstår man då i regeln en liten inbördes befryndad grupp, som ägde 
stora godskomplex, förfogade över betydande förläningar, rekrytera
de riksrådet och de högsta offentliga ämbetena. Denna mycket all
männa definition är tillfyllest också för denna undersökning. En 
snävare avgränsning är för övrigt svår att göra.

Den materiella grunden till högadelns förrangställning i samhället 
var de egna godskomplexen.64 Ty de som hade stora godskomplex 
fick normalt även större förläningar och höga ämbeten, medan de 
som inte hade stora gods normalt inte fick större förläningar eller 
höga ämbeten. De egna godsen gav också en trygghet och ett obe
roende, som förläningar och ämbeten inte kunde ge, eftersom dessa 
normalt var tidsbegränsade och beroende av kunglig nåd.65

Det högadliga godset bestod av en sätesgård — ofta två eller tre 
sätesgårdar — ett stort landbogods, fördelat på olika landsändar, och

62 Den centrala förvaltningens uppbyggande behandlas i Eden 1899, förhållandet till adeln i 
främst Nilsson 1947 och 1952.

63 Någon vedertagen terminologi finns inte. Ofta brukar knap- och lågadel användas som synony
mer. Forssell 1869—75 1 s 102—112 talar om högadel, provinsiell lågadel eller frälsets medel
klass samt lågadel. Samtidigt talar han om riksadel och aristokrati, om det yppersta skiktet och 
om knapadel, när det gäller de fattigaste.

64 Gods används i denna framställning inte som beteckning på en enskild enhet utan som 
beteckning på en grupp, ett komplex, av enheter. Ordet gods blir därigenom närmast synonymt 
med ordet godskomplex.

65 Nilsson 1947 s 90, 97. Under senmedeltiden hade förläningar ibland givits med livstids eller 
ärftlig besittningsrätt. Ferm 1983 s 130 not 3. Genom grev- och friherreskapens införande på 
1560-talet återkom de ärftliga förläningama.
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normalt ett par stadsfastigheter. Sätesgården var det adliga herresä
tet till vilket hörde ett större jordbruk, en avelsgård. Landbogodset 
kunde bestå av flera hundra enheter; som den nedre gränsen kom
mer i den här undersökningen 100 enheter att betraktas. I början av 
1560-talet, då frälsejordens fördelning i det egentliga Sverige (utom 
Finland) är väl dokumenterad, fanns åtminstone 34 godskomplex, 
som omfattade 100 eller fler landboenheter. Dessa stora godsinne
hav omfattade tillsammans 60 % av frälsejorden, medan övrig 
frälsejord var uppdelad på drygt 400 små och medelstora godsinne
hav, vilka tillhörde den mångtaliga låg- och knapadeln. De medel
stora godsinnehaven omfattar här mellan 25 och 99 enheter, de små 
mellan en enhet och 24. Till antalet var de förra minst 74 och de 
senare minst 324.66 (Figur 3)

16,0%

Figur 3: Frälsejordens fördelning pä 
olika godsinnehav i Sverige (exklusive 

Finland) 1562/63: stora □, mellansto
ra HD och små ■ godsinnehav. (Källa: 
tabell 3 i tabellbilagan.)

Flertalet av de 34 största godskomplexen var äkta makars förenade 
godsinnehav, vilket innebär att de stora jordägarna var fler än de 34 
godskomplexen. Gruppen omfattade i själva verket drygt 60 vuxna 
personer, många nära befryndade med varandra. Tillsammans repre
senterade de ett trettiotal ätter.67 Ett tiotal av ätterna var namnkunni

66 Som ett gods, dvs godskomplex, betraktas i det här fallet också äkta makars förenade gods, 
eftersom dessa, ekonomiskt sett, bildade en enhet, där maken hade ansvaret för driften och 
förvaltningen. Beträffande antalet är att märka att vissa områden i det egentliga Sverige inte 
ägomässigt är belagda 1562. Om dessa områden varit med hade ägostrukturen inte förändrats 
men antalet godsinnehav i de olika grupperna hade ökat något. Det samma gäller om även den 
finska rikshalvan tagits med. Om detta och jordägofördelningen 1562, se Ferm 1987.

67 Hur många av de enskilt ägda godskomplexen, som omfattade minst 100 landboenheter, är 
svårt att bedöma. Utifrån sammanställningen i tabell 4 i tabellbilagan, kan man anta att det 
fanns omkring 50 godskomplex, som klarar gränsen på 100 landboenheter. Flertalet av de större 
förenade (äkta makars gemensamma) godskomplexen var också, när de uppdelas på de två 
ägarna, större än 100 landboenheter, medan flertalet av de mindre av de 34 godskomplexen 
inte, när de särskiljs, klarar gränsen.
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ga och hade tillhört högadeln redan under senmedeltiden, medan 
andra är att betrakta mera som uppkomlingsätter inom högadeln. 
Bland innehavarna av stora godskomplex 1562 fanns också företrä
dare för ätter, som inte kan räknas till högadeln i egentlig mening. De 
var inte representerade i riksrådet, förfogade inte över större förlä- 
ningar och hade släktförbindelser med främst lägre skikt inom fräl- 
set.68 Det finns för övrigt några företrädare för de högadliga ätterna, 
som 1562 hade gods på mindre än 100 landboenheter i Sverige 
(utom Finland). Det rör sig om personer, som antingen inte fått ut 
hela sitt arv eller hade större delen av sitt gods i den finska riks- 
halvan. Några fasta gränser mellan olika skikt inom adeln fanns, som 
synes, inte.

Även om kungen ibland gav territoriella förläningar i form av en 
socken eller flera socknar till företrädare för knap- och lågadel och 
högadel med medelstora godsinnehav, gynnade förläningspolitiken i 
hög grad en liten grupp av högadliga ätter med stora privata godsin
nehav. Koncentrationen av förläningar belyses bäst för år 1562, då 
även godsinnehaven är väl belagda. Tolv högadliga jordägare med 
godskomplex på mellan 250 och över 900 landboenheter disponera
de detta år 302 (79 %) av de 384 socknar som var förlänta i den 
svenska rikshalvan. Eftersom det fanns ca 1200 socknar, förfogade 
de tolv personerna över ca 1/4 av skatteintäkterna i det egentliga 
Sverige.69

Förmögenhetskoncentrationen var inte unik för 1562 eller ens 
tiden kring 1560. Den hade funnits redan under senmedeltiden och 
vidmakthölls genom att högadeln i första hand gifte sig inom sin 
egen krets och genom att de stora förläningama främst tillföll de 
högadliga ätterna. För övrigt tycks förmögenhetskoncentrationen ha 
varit än mer markerad under senmedeltiden, då större områden var 
förlänade. Dessutom tyder vissa uppgifter på att de högadliga gods
innehaven i allmänhet var större i slutet av 1400-talet än vid mitten 
av 1500-talet.70

68 Det skall också tilläggas att de ca tio stora godsinnehav som ej ägs av högadliga personer 
tillhörde de mindre i gruppen stora godsinnehav.

69 Ferm 1987 s 205 ff. Antalet socknar skattade efter SU.
70 Några av de största godskomplexen från senare delen av 1400-talet är belagda genom Sjögren 

1944 och Lundholm 1956. Några är dokumenterade genom otryckta uppsatser, såsom Båkman 
1972 och Sandberg 1979. Efter Stockholms blodbad 1520 hade många högättade kvinnor svårt 
att finna äkta makar inom sin egen krets och de fick därför söka sig makar bland lägre skikt 
inom adeln. Detta kan ha bidragit till att de högadliga godskomplexen vid mitten av 1500-talet 
kom att vara något mindre än i slutet av senmedeltiden.
Att döma av Jespersen 1977 s 142—147, som dock bygger på enbart rusttjänsttaxeringen, var 
olikheterna förmögenhetsmässigt sett inte så markerade i Danmark.
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Under 1560-talet och början av 1570-talet fick de högadliga ätter
na en officiell bekräftelse på sin särställning, då Erik XIV och Johan 
III lät införa greve- och friherretitlar, till vilka snart nog även territo
riella grev- och friherreskap knöts. Dessa var ett slags förläning från 
kronans sida men av ett kvalitativt nytt slag, eftersom de var ärftli
ga-71

Införandet av grev- och friherreskapen var egentligen ett uttryck 
för politiska maktförhållanden som höll på att förändras till höga
delns nackdel och som hade samband med statsmaktens återupprät
tande under vasakungarna. I och med att en central förvaltning 
byggdes upp i kunglig regi och nya principer började tillämpas inom 
länsförvaltningen, rycktes själva fundamentet för högadelns ställ
ning som självständiga utövare av offentlig makt undan. Som inne
havare av offentliga ämbeten kom högadeln under den andra hälften 
av 1500-talet att i högre grad bli statstjänare, nära knutna till och 
underordnade kungamakten. Som kompensation fick högadeln, 
eftersom kungen behövde dess tjänster, olika begränsade särpiivile- 
gier och förmånsrätter.

Undersökningens syfte och uppläggning
Min undersökning av de högadliga godsen omfattar mer än vad som 
presenteras i den här föreliggande avhandlingen. Den består egentli
gen av två större studier, varav den första, som publiceras nu, skall 
klarlägga hur de högadliga godsen vid en viss tidpunkt var uppbygg
da och hur man drev och utnyttjade intäkterna från dem. Den andra, 
som publiceras senare, skall klarlägga hur man inom högadeln över 
tiden byggde upp sina gods via arv, byten, köp och andra godstrans
aktioner.72

71 Forsgrén 1885 s 7, 70—76. Hur nära inbördes befryndad man var kan lätt illustreras utifrån den 
första uppsättningen av grevar och friherrar: 1561 utnämndes tre grevar och nio friherrar. 
Grevarna och deras hustrur var: Svante Sture gm (= gift med) Märta Eriksdotter (Leijonhufvud), 
Per Brahe gm Beata Gustavsdotter (Stenbock) och Gustav Johansson (Tre rosor) gm Cecilia 
Gustavsdotter (Stenbock).
Friherrarna och deras hustrur var: Gustav Olsson (Stenbock) gm Brita Eriksdotter (Leijon
hufvud), Sten Eriksson (Leijonhufvud) gm Ebba Månsdotter (Lilliehöök), Birger Nilsson (Grip) 
änkling efter Brita Joakimsdotter (Brahe), Gabriel Kristersson (Oxenstierna) gm Beata Eriksdot
ter (Trolle), Lars Fleming gm Brita Larsdotter (Tre rosor), Karl Holgersson (Gera) gm Kristina 
Bengtsdotter (Färla), Jöran Holgersson (Gera), Klas Kristersson (Horn) gm Kristina Jakobsdotter 
(Krumme), Erik Gustavsson (Stenbock). Dessa 24 personer representerade 14 ätter. Lägger man 
sedan till de fem personer som blev friherrar 1569—72 och deras då aktuella hustrur, blir antalet 
personer 31 och ätterna 17. Ätterna Bielke, Gyllenstierna och De la Gardie blir nu också 
representerade inom denna aristokrati.

72 Underlag för en studie över ränteutvecklingen 1490/1500—1560/70 finns också.
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I praktiken grep naturligtvis de olika verksamheterna in i varand
ra. Ty godsstrukturen, som var ett resultat av en godsbildningspro
cess, måste ha påverkat sättet att driva ett gods och utnyttja intäkter
na från det. Samtidigt måste godsbildningen, dvs sättet att skifta arv, 
köpa och byta godsenheter, ha påverkats av hur man sedan skulle 
utnyttja godset. Därför har det känts mer naturligt att börja med den 
senare aspekten, där undersökningen är mer synkron till upplägg
ning och karaktär.

Den föreliggande avhandlingen sönderfaller i två delundersök
ningar, där den ena avser att klarlägga hur det högadliga godset var 
uppbyggt — geografiskt, produktions- och räntemässigt — och den 
andra att granska hur den högadlige jordägaren utnyttjade produk
tionen och intäkterna inom sitt gods. De två delundersökningarna 
baseras i princip på olika typer av källmaterial. Strukturstudien byg
ger i första hand på jordeböcker och liknande normativa källor. 
Studien över utnyttjandet av produktion och intäkterna har i stället 
sin källmässiga förankring i uppbördsböcker och räkenskaper.73

Studieobjektet är således de högadliga godsen, men alla högadliga 
gods kan inte bli föremål för ett närstudium; därtill saknas källmate
rial. I stället knyts undersökningen till ett urval gods, från vilka ett 
relevant källmaterial bevarats. Det enskilda godset kommer därvid 
att uppfattas som en enhet för sig men också som del av en helhet, 
nämligen gruppen högadliga gods. Gruppen högadliga gods uppfat
tas i sin tur som en del av den helhet som samhällsekonomin i stort 
utgjorde. I och med att delen är inordnad i, ingår i en helhet, 
reflekterar den också i sin mån helheten. Det innebär att det enskilda 
godset bar karaktäristika, som var giltiga för det högadliga godset i 
allmänhet och även samhällsekonomin i stort. Det innebär inte att de 
högadliga godsen var identiskt lika. Det enskilda godset hade särdrag 
men också drag som var gemensamma med andra högadliga gods.

De olika särdragen och likheterna mellan godskomplexen förklaras 
av speciella och allmänna förutsättningar för det enskilda godsets 
etablering och inordnande i helheten av högadliga gods och i sam
hällsekonomin i stort. Till de speciella förutsättningarna hörde så
dant som den enskilde jordägarens 'startkapital' — arvegodsets om
fattning och lokalisering, hans kunskaper om och engagemang i 
godsdriften mm — till de allmänna sådant som produktionens ut
formning och inriktning i 1500-talets Sverige, de ekonomiska kon
junkturerna under den aktuella perioden och dylikt.

73 Olikheterna mellan de olika källtyperna kommenteras i avsnittet om källmaterialet till under
sökningen av de högadliga godsens uppbyggnad.
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Syftet med undersökningen är ytterst att nå kunskap och slutsatser 
som är giltiga för det högadliga godset i allmänhet. En viktig uppgift 
vid studiet av det enskilda godskomplexet blir därför att särskilja det 
som är specifikt för det aktuella godset från det som är gemensamt 
med andra högadliga godskomplex. Av betydelse för vad som skall 
uppfattas som allmänna drag och individuella särdrag blir likheter 
respektive olikheter mellan de gods som ingår i undersökningen.

Godsdriftens inriktning — en hypotes
Det finns ingen forskning om högadlig godsekonomi i Sverige vid 
mitten av 1500-talet. Stort intresse har i stället 1400-talets storgods 
tilldragit sig, varvid man främst uppmärksammat problem rörande 
godsbildningen.74 Mer generella slutsatser om godsdriftens karaktär 
och inriktning under 1400-talet har Erik Lönnroth dragit i en uppsats 
om slaget på Brunkeberg 1471. Det finns anledning att särskilt upp
märksamma och kommentera Lönnroths uppfattning, eftersom den i 
så hög grad blivit bestämmande för historiesynen i Sverige. Lönnroth 
hävdar i nämnda uppsats att den politiska grupperingen vid slaget 
representerade skilda ekonomiska intressen i det svenska samhället. 
Sten Sture den äldres här skulle ha mönstrat "den i boskaps- och 
smörhandeln intresserade gränsadeln med dess ofrälse underlydan
de och anhängare, Bergslagens gruvägare och Stockholms köpmän: 
med andra ord företrädare för Sveriges utrikeshandel och gruvin
dustri". I kung Kristians här skulle i stället ha ingått ett förbund "av 
godsadel och allmoge i Uppland: av de självhushållande agrara 
klasserna i rikets centrum, som intill denna tid lett Sveriges öden".75 
Lönnroth menar således att det fanns två grupper av adliga jordäga
re, företrädande olika godsekonomier: en med huvudinriktning på 
produktion av animalier för avsalu, främst för export, en med hu
vudinriktning på produktion för självhushållning.

Min undersökning utgår från att det högadliga godset var en 
integrerad del av samhällsekonomin i stort. Det innebär att produk
tionsinriktningen vid de högadliga godsen måste ha bestämts av hur 
produktionen i samhället i övrigt var inrättad och utformad. Nu är 
det ett väl etablerat faktum att det förindustriella Europa — i särskilt 
hög grad medeltidens Europa — fick sin prägel av en naturaekonomi,

74 Se hänvisningar i not 4.
75 Lönnroth 1938 s 211.
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där självhushållningen var omfattande och handeln begränsad.76 
Därav följer att det i 1400- och 1500-talens Sverige knappast fanns 
utrymme för två godsekonomier av så olika karaktär och inriktning 
som Lönnroth hävdar.

Senare studier av högadliga gods under senmedeltiden och 1500- 
talet ger inte heller stöd för Lönnroths hypotes, eftersom de visar att 
det fanns stora likheter mellan godsen i vad avser geografisk lokali
sering och räntestruktur. Högadeln var besutten i flera landsändar — 
en ensidig lokalisering av godskomplexen till gränstrakter förelåg 
normalt inte. Räntorna bestod i huvudsak av naturaprodukter som 
spannmål, nötkreatur, olika animaliska produkter, ofta också järn, 
pengar och en rad småpersedlar. En ensidig inriktning på antingen 
animaliska produkter eller spannmål är inte dokumenterad.77

Mot denna bakgrund är det nödvändigt att avvisa Lönnroths tes 
och uppställa en ny. Den kan formuleras så här. Godsdriftens syfte 
var att upprätthålla högadelns ställning i samhället. Den var inrättad 
så att det adliga hushållet var självförsörjande med en rad baspro
dukter. Överskotten gick till avyttring. De möjliggjorde inköp av 
varor och betalning av tjänster, som ej fanns att tillgå inom det 
enskilda godset, och förvärv av ny jord. En betydande del av intäk
terna omsattes på så sätt inom det enskilda godset och nådde aldrig 
ut på en marknad.

Godsdriftens utformning — en hypotes
Driftsmässigt var de högadliga godsen uppdelade på avelsgårdar och 
landbojord. Avelsgårdarna drev jordägarna i egen regi, medan land- 
bor brukade den övriga jorden inom ramen för självständiga bruks-

76 Detta är inte bara en historiematerialistisk tes utan ett känt förhållande, som också "liberala" 
ekonomhistoriker utgår ifrån. Se tex Cipolla 1974 s 152 eller Day 1987 s 187 f. Lönnroth har 
inte varit helt oemotsagd i Sverige. Boéthius 1950 s 242 ff påpekar med anledning av Lönnroths 
ofta framförda tes om utrikeshandelns betydelse i medeltidens samhälle att utrikeshandeln var 
ett ganska obetydligt inslag i det dåtida agrara samhällets liv. Boéthius stöder sig källmässigt på 
uppgifter om svensk utrikeshandel under 1500-talet. Lönnroth 1950 s 389 retirerar något och 
försvarar sig med att handelsutbytet naturligtvis var ringa med nutida mått mätt, men innebar i 
det dåtida samhället "en stimulans, som ej får underskattas".

77 Sjögren 1944 undersöker trollegodset, som under Arvid Trolle nådde sin största omfattning. 
Arvid Trolles och hans hustrurs gods dokumenteras främst i en jordebok, tryckt i HH 31, där 
dock inte det stora danska godset ingår. I övrigt kan för senmedeltiden hänvisas till Lundholm 
1956 s 203, Munktell 1982 s 85 ff, Båkman 1972 och Sandberg 1979. AF och AH dokumenterar 
godslokaliseringen för 1500-talet, liksom Erlefjord 1975. Söderberg 1977 visar dessutom i kap 
24 hur långt självhushållningen var driven på kungens sätesgård Örby, som var omgiven av ett 
lokalt förankrat landbogods.
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enheter men med ränteplikt gentemot jordägaren. Till många höga
delsgods var också förläningar knutna, men förläningen var, som 
redan påpekats, en osäker resurs för den enskilde jordägaren, varför 
han måste ha sitt gods så uppbyggt att han kunde leva på vad det 
ensamt producerade.

1 1500-talets Europa fanns två olika godsdriftssystem, som utveck
lats inom ramen för skilda herraväldesordningar. Gutsherrschaft och 
Grundherrschaft. Gutsherrschaft innebar att herraväldet var knutet 
till ett herresäte, vars ägare ensam ägde ekonomiska, juridiska och 
andra befogenheter över ett visst område och dess innevånare. Her
resätet med tillhörande område bildade en enklav, ett slags stat i 
staten, där godsherren genom sitt herravälde över territoriet, dess 
enskilda jordlotter och hushåll, härskade nära nog oinskränkt. 
Grundherrschaft innebar att herraväldet över ett visst område var 
delat. Bönderna var ekonomiskt, rättsligt och politiskt underställda 
olika herrar, vilket förhindrade en ensidig underordning under ett 
enskilt herresäte och dess ägare.78

Ett herradömessystem av typ Gutsherrschaft fanns i Östeuropa 
sedan den tyska kolonisationen under högmedeltid, medan Grund
herrschaft sedan lång tid präglade Västeuropa. Från slutet av 1400- 
talet och under 1500-talet utvecklades godsdriften olika inom de två 
herradömessystemen. Inom Gutsherrschaft kom jordägarna att allt
mer satsa på sina avelsgårdar (tyska Vorwerke, polska folwarki), som 
utvecklades till att i första hand producera för avsalu, ofta spannmål. 
Dessa stordrifter krävde god tillgång på arbetskraft, vilket ledde till 
att dagsverksuttaget successivt höjdes och att bönderna slutligen 
bands vid sina gårdar och blev livegna. Även i Västeuropa förändra
des godsdriften. Man anpassade räntor och arrenden, som främst 
utgick i pengar och naturapersedlar, till de nya konjunkturerna, 
medan avelsgårdarna behöll sin gamla funktion: att främst förse det 
adliga hushållet med en rad basprodukter. Produktionen vid avels
gårdarna kunde vara mer eller mindre brett upplagd. Stora driftsen
heter fanns — man kan lämpligen kalla dem storjordbruk för att 
skilja dem från Östeuropas stordrifter 79 — men de var ofta väsentligt 
mindre än sina motsvarigheter i Östeuropa. Dock drev inte alla 
jordägare egna avelsgårdar. I vissa områden hade man antingen 
avvecklat dem och lagt jorden för bondedrift eller överlåtit dem till

78 Lütge 1960 s 51—56, Lütge 1963 s 40—49. Numera används de två termerna ofta — främst i 
icke-tyskspråkig litteratur — och alltså något oegentligt som beteckning på de två olika produk
tionssystem som utvecklats inom ramen för de två herraväldesordningarna.

79 Termerna har föreslagits av Revera 1975 s 21.
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arrendatorer och kompanjoner, vilka ofta bedrev en delvis starkt 
marknadsinriktad produktion.80

Den driftsekonomiska skillnaden mellan de två godssystemen låg 
således i de adliga jordägarnas olika inriktning på de egna jordbru
ken: i Östeuropa en satsning på avsaluproduktion inom stora enheter 
(stordrifter), i Västeuropa en inriktning på produktion för självhus
hållning inom normalt mindre enheter än i Östeuropa, försåvitt 
jordägaren inte upphört att själv driva sina avelsgårdar. I Östeuropa 
präglades räntan av dagsverken och naturapersedlar, i Västeuropa av 
penning- och naturaräntor.

De adliga jordägarna i Östeuropa betecknas ofta företagare, de i 
Västeuropa rentierer. Karaktäristiken är inte korrekt, ty i Västeuropa 
fanns både rentieren, han som levde enbart av räntor från sitt gods, 
och företagaren, han som var aktivt engagerad i godsdriften.81 Om 
den senare och hans ståndsbröder i Östeuropa skall betecknas företa
gare kan kanske ifrågasättas, eftersom ingendera drev sina gods efter 
kapitalistiska principer.

Godsdriftens grundfunktion var i allt väsentligt densamma i både 
Öst- och Västeuropa: att upprätthålla en samhällsklass, som hade 
militära, rättsliga och administrativa funktioner och som byggde sin 
ställning på ett feodalt klassherravälde. Bristen på kapitalistisk anda 
återspeglas i dåtidens hushållsböcker, skrivna för och ibland av de 
stora jordägarna. Attityden till godsdriften är i hushållsböckerna i 
hög grad konservativ, systembevarande: intäkterna är till för att 
tillgodose konsumtionsbehov, förknippade med en adlig livsföring; 
de är inte till för att tillgodose kapitalbehov, som har sin grund i en 
kapitalistisk produktionsprocess. I hushållsböckerna finns ingen av 
företagaranda präglad tro på att produktionen väsentligt kan föränd
ras, förbättras eller expandera — den attityden hör uppenbarligen 
andra produktionsförhållanden till. Stor vikt läggs i stället vid att 
hushålla med resurser, vilka uppfattas som givna i stort och inte

80 När det gäller godsdriftens allmänna utveckling hänvisas till Abel 1960 s 316—19, Rusiński 
1960 s 415-23, Abel 1962 s 138-48, Lütge 1963 s 42 f, 101-23, 137 ff, 159-68, Slicher van 
Bath 1966 s 144, 195-206, Stone 1965 s 294-303, Abel 1966 s 97-115, 119 f, Bloch 1968 I s 
131 f, Ladewig Petersen 1968 s 1251 f, Kula 1970 s XI, Wais 1970, Kula 1974 s 28—42, Neveux 
1975 s 77-81, 83 f, 94 ff, Topolski 1979 s 194-203, 205-08, 213-34, Rosenberg 1978 s 24-82, 
Bois 1981 (1976) s 215, 234. Den olikartade utvecklingen av godsdriften i Europa är mycket 
omdiskuterad, vilket redan Rutkowski 1930 s 211 f konstaterar. Debatten tog fart igen genom 
ett inlägg av Robert Brenner i Past and Present 1976 (= Brenner 1979 /1976) som följdes av en 
rad inlägg, vilka senare givits ut genom Aston & Philpin 1985.

81 Så tex Revera 1975 s 23. Den aktivt engagerade godsägaren i Västeuropa möter hos tex Bloch 
1968 1 s 148, Il s 159 f, Ladewig Petersen 1968 s 1250, Hoffman 1958.
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möjliga att förändra, och vid att kontrollera, övervaka de anställdas, 
särskilt fogdarnas, sätt att handskas med godsens resurser.82

Landboma i Sverige var underkastade en herraväldesordning av typ 
Grundherrschaft, låt vara att det, liksom i Västeuropa, tycks ha fun
nits små enklaver, präglade av Gutsherrschaft. Vi känner sådana vid 
Ängsö i Västmanland, Bergkvara i Småland och Torpa i Västergöt
land.83 Högadeln bör därför ha drivit sina avelsgårdar som storjord
bruk, eftersom detta var det normala i områden, dominerade av 
Grundherrschaft. Stordrifterna var dessutom en relativt sen företeel
se inom Gutsherrschaft i Östeuropa och utvecklingen där under 
1500-talet kan knappast ha påverkat herrarna till Ängsö, Bergkvara 
och Torpa. De bör i stället ha varit präglade av de principer för 
godsdrift som deras ståndsbröder i Sverige följde.

Hypotesen om avelsgårdsdriftens inriktning kan ges ett mera di
rekt stöd. Kronans och kungens privata avelsgårdar drevs nämligen 
som storjordbruk. Hans Forssell har visat att driften vid dessa avels
gårdar var mångsidig, omfattande åkerbruk, boskapsskötsel, skogs
bruk, jakt och fiske och en viss vidareförädling av produkterna.84 
Forssells resultat har stått sig. Visserligen har Per Nyström hävdat att 
den kungliga avelsgården var en motsvarighet till Östeuropas 
Vorwerk, men han konstaterar samtidigt att avelsgården skulle pro
ducera för underhåll, främst för härens och kronoförvaltningens 
behov och inte för avsalu.85 Nyströms felaktiga slutsats förklaras av 
att han inte bara har en oriktig uppfattning om det som produktions- 
mässigt var karaktäristiskt för ett Vorwerk utan också tror att avels
gården var en för Sverige ny produktionsform, vilket inte är korrekt. 
Avelsgårdar fanns redan under medeltiden.86
82 Den allmänna genren 'hushållsböcker' behandlas bl a i Brunner 1980 och Frühsorge 1978. Jfr 

Hilton 1975 s 178 ff, Bois 1981 (1976) s 127. De mest kända svenska hushållsböckerna är Peder 
Månssons Bondakonst (Granlund 1983) och Per Brahes Oeconomia (PBOec).

83 Ferm 1983.
84 Forssell 1884 s 71—115. Antalet avels- och ladugårdar som drevs i kronans och kungens regi vid 

mitten av 1500-talet beräknades av Forssell 1884 s 215 till 66, en siffra som upprepats i 
litteraturen: Odén 1955 s 79, Söderberg 1977 s 177. En addering av antalet avels- och ladugår
dar i AL 1—2 ger 79 enheter.

85 Nyström 1936 s 229 f, 236 et passim.
86 Det tidigaste belägget på avelsgård är indirekt och gäller 1300-talet, vilket framgår av DMS 4:1 

s 212. Det första direkta är från 1409 (SD 1135). I övrigt finns belägg på senmedeltida 
avelsgårdar hos t ex Norborg 1958 s 141—50, Munktell 1982 s 121—25, KTb s 5 f. Peder 
Månsson ser för övrigt i Bondakonst (Granlund 1983 s 21—43) en storleksmässig, ej funktions- 
mässig, skillnad mellan bondens och de stora adliga och kyrkliga godsägarnas jordbruk. De 
hade alla till primär uppgift att direkt försörja enskilda hushåll — bondens, adelsmannens eller 
klostrets.
Nyström har dock rätt i att räkenskapssystemet på kronans och kungens avelsgårdar var något 
nytt för Sverige. I detta låg otvetydigt något 'progressivt', men inte i själva produktionsformen.
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Ämnet tillfördes dock nya aspekter genom Ulf Söderbergs under
sökning av avelsgården vid Örby i Uppland. Av Söderbergs fram
ställning framgår vilken viktig roll det närliggande landbogodset 
spelade för driften av avelsgården. Avelsgården och de omgivande 
landbogårdarna bildade en integrerad produktionsenhet, som för
sörjde Örby gård.87

Stöd för hypotesen om godsdriftens inriktning kan också hämtas i 
Per Brahes Oeconomia, tillkommen under 1570-talet och i början av 
1580-talet. Avelsgården var enligt Oeconomia knuten till det adliga 
herresätet och hade till uppgift att förse det adliga hushållet med en 
rad basprodukter. Produktionen skulle vara brett upplagd för att 
göra en omfattande självhushållning möjlig. Det är i Oeconomia inte 
tal om — eller ens antydan till — att driva en specialiserad produk
tion, anpassad till efterfrågan på en marknad. Av Oeconomia fram
går också att driften av avelsgården och underhållet av herresätet 
krävde ett närliggande landbogods, som kunde komplettera avels
gårdens produktion och leverera arbetskraft.88

87 Söderberg 1977 avsnitt VI. Söderberg går inte närmare in på Nyströms uppfattning om avels
gårdarna, därför att han anser (s 177 f) att Örby inte var en del av Gustav l:s avelsgårdsprojekt. 
Detta låter sig göra om man i likhet med Nyström begränsar Gustav I:s avelsgårdsprojekt till 
den plan som utarbetats i det kungliga kansliet vid mitten av 1550-talet. Ser vi i stället till det 
faktiska inrättandet av avelsgårdar, finner vi att av de 79 avels- och ladugårdar som fanns i 
Sverige i slutet av 1550-talet, anlades bara 16 under åren 1555—60; hälften hade anlagts under 
1540-talet och början av 1550-talet och övriga fanns redan under senmedeltiden. Detta framgår 
till stor del av AL 1—2. Mot denna bakgrund framstår Örby i stället som själva inledningen till 
Gustav I:s avelsgårdsprojekt, som kulminerade vid mitten av 1550-talet, varefter vissa avelsgår
dar avvecklades eller bortförlänades. Förhållandena i Finland avvek något från dem i Sverige. 
Av de 36 avelsgårdar som där fanns mot slutet av 1550-talet anlades — enligt AL — nära hälften 
(16) mellan åren 1554/55 och 1560.

88 Avelsgårdsdrift diskuteras på främst följande sidor i PBOec s 62, 65, 90—111, 115 f, 123 ff; 
indirekt ges en rad uppgifter i Kalendariet på s 128—164.
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II. DE HÖGADLIGA 
GODSKOMPLEXENS 
UPPBYGGNAD





1. Undersökningsobjekt och 
källmaterial

Inledning
Högadeln levde på och av sina gods. Godsen skulle vara uppbyggda 
så att de kunde tillgodose de krav och behov som var förknippade 
med högadelns ställning i samhället, manifesterad genom främst 
hushållningen på de adliga herresätena, godsens medelpunkter.1

Produktionsmåssigt var godsen uppdelade på landbojord och av
elsgårdar. Landboj orden brukade landborna för egen räkning men 
med ränteplikt mot jordägaren. Avelsgårdarna, som sällan omfattade 
mer än 2 % av jorden inom det högadliga godset,2 drev jordägarna 
visserligen själva, men driften var beroende av ränteunderlaget, 
främst tillgången på dagsverken. Godsens produktionsstruktur kan 
därför återföras på förhållandet jordägare-landbo, konkretiserat i 
ränteuttaget.

Som framgått av den allmänna inledningen utgår min undersök
ning ifrån att jordägare och landbo hade motsatta intressen ifråga om 
ränteuttaget.3 Jordägaren sökte få ut så mycket och så fördelaktigt

1 Behov och krav skall uppfattas som en svensk benämning på necessitas, ett begrepp, som LeGoff 
1964 s 278—86 utvecklat och Bois 1981 (1976) s 126 sedan utnyttjat för att beteckna olika 
grupper och klassers ekonomiska behov ock krav och förklara deras agerande. Högadelns 
necessitas har avvikit såväl från lågadelns som från knapadelns och från bondens.

2 Inom ett knapadelsgods har avelsgården kvantitativt sett spelat en större roll, eftersom knap- 
adelsgodset ofta bestod av jordägarens egen gård, hans avelsgård, och därutöver av bara ett par 
landbogårdar.

3 Förhållandet jordägare och landbo har uppfattats olika i svensk forskning. Lönnroth 1940 s 40 
skriver att "förhållandet mellan jordägare och landbor synes av alla källor att döma ha haft en 
formell och dräglig karaktär, inriktat på att säkra ömsesidiga fördelar utan några slitningar, som 
för den ena parten äventyrade dess räntor och för den andra husbondens beskydd. Några 
ekonomiska intressemotsättningar mellan å ena sidan frälset, å andra sidan bönder och landbor 
synes ej heller ha varit aktuella under medeltiden". Den uppfattningen har senare forskare inte 
biträtt, även om Sjögren 1944 s 143 f, 148—51 skriver i samma anda och inte ser jordägarnas 
räntetillägnelse som ett problem, där jordägare och landbor kan ha haft olika intressen. Dovring 
1953 s 404 uppfattar sänkningen av räntan under senmedeltiden som ett sannolikt resultat av 
klasspräglade motsättningar.
Att ränteuttaget var ett resultat av en överenskommelse, där båda parter fått jämka på sina krav, 
framhålls av Schlick 1959 s 390 ff, Norborg 1960 s 20, Larsson 1975 (1964) s 160—71, 265—72, 
Österberg 1971 s 227, Lindkvist 1979 s 21 — den senare utgår också från ett klassperspektiv — 
medan Munktell 1982 s 85 f, 145 f et passim är något svävande i sin uppfattning.

45



som möjligt med avseende på godsdriften, där räntorna utnyttjades 
på två sätt. Några blev underhållsräntor — de förbrukades direkt inom 
godset, såsom dagsverken vid avelsgården, och naturaprodukter 
inom det adliga hushållet. Andra blev överskottsräntor — de gick till 
betalning av produkter och tjänster, som ej fanns att tillgå inom 
godset, eller till förvärv av ny jord. Den högadliga jordägarens strä
van att förbättra och utöka sitt ränteunderlag uttrycks pregnant i Per 
Brahes Oeconomia, särskilt i dess fogdeinstruktion. Där sägs bl a att 
fogdens uppgift är att ha vårdnad om allt som 'herrn och frun' 
betrott honom med: 'Först och främst att herrns jordagods, där herrn 
och frun mest skall ha sitt uppehälle av, icke allenast kunna bliva vid 
makt, och räntan efter mantalet och jordeboken väl behållen, utan 
hellre förökas och förbättras.'4

Landbon å sin sida sökte avstå så litet och så föga oförmånligt för 
honom själv som möjligt. För honom gällde det att få en god margi
nal för den egna hushållningen. Motsättningen mellan jordägare och 
landbo måste därför uppfattas som absolut i fråga om räntans stor
lek. När det gäller räntans sammansättning är läget ett annat. Båda 
kan ha föredragit en viss naturaränta, trots att valet av den räntan 
kom att gynna den ena och missgynna den andra parten, t ex därför 
att efterfrågan på just den produkt den aktuella naturaräntan omfat
tade höll på att förändras. Den som tjänade på valet, behöver inte ha 
varit medveten om just denna fördel, när han tog ställning. Han kan 
ju ha träffat sitt val av andra skäl. Det finns alltså anledning att skilja 
mellan vad som objektivt sett var eller blev till någons fördel och vad 
parterna själva uppfattat som fördelaktigt.

Räntan fixerades genom ett avtal (lega, täcka), som gällde för sex 
år.5 Var någon av parterna missnöjd med villkoren, kunde han säga 
upp avtalet, innan de sex åren gått till ända. Eftersom jordägaren 
behövde sina ränteintäkter var det inte någon fördel att säga upp 
landbon, om han inte var säker på att finna en ny brukare, som 
accepterade villkoren. För landbon var det en fördel att säga upp 
avtalet bara om han trodde sig kunna få en annan gård med bättre 
räntevillkor, eftersom andra försörjningsmöjligheter normalt inte 
stod till buds. Det innebär att tillgången och efterfrågan på såväl jord 
som arbetskraft påverkade jordägarens och landbons möjligheter att 
driva sina krav och önskemål. (Tabell 1) Det faktiska ränteuttaget 
skall därför uppfattas som ett resultat av en jämkning av motstridiga

4 PBOec s 81 ff, jfr även s 64.
5 Förhållandet jordägare-landbo var reglerat i landslagens jordabalk och byggningabalk och i 

olika stadgar. Se den allmänna inledningen not 51.
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krav och intressen och som ett uttryck för styrkeförhållandet mellan 
jordägare och landbo, dvs deras förmåga och förutsättningar att 
hävda de egna intressena i fråga om räntan.

Tabell 1: Hur tillgång och efterfrågan på jord och arbetskraft påverkade styrke- 
förhållandet mellan jordägare och landbo

Påverkansfaktorer Fördel för jordägaren Fördel för landbon

tillgång på arbetskraft god dålig
tillgång på jord dålig god
efterfrågan på jord stor liten
efterfrågan på arbetskraft liten stor

Ränteuttaget var inte enbart en 'affär' mellan jordägare och land
bo, eftersom även kronan tillgodogjorde sig ränta av landborna i 
form av fodringsskatt och olika extraskatter, vari landbon deltog med 
hälften mot skattebonden. Mellan kronan och jordägarna fanns där
för ett konkurrensförhållande inbyggt, som dock blev akut först när 
kronans finansiella behov kraftigt ökade under Erik XIV:s och Johan 
III:s tid.6

Landborna presterade sin ränta i form av arbete, pengar och 
produkter, som de normalt framställde själva. De olika arbets-, pen
ning- och naturaräntorna uppbars under en rad olika benämningar, 
räntetitlar, bland vilka de vanligaste var avrad (landgille), fodring och 
städja. Några räntetitlar betecknade en viss ränteform — fodringen 
tex avsåg en skyldighet att utfodra hästar — medan andra saknade 
anknytning till en given ränteform; avraden kunde definieras i peng
ar, spannmål, smör, järn eller någon annan produkt.

Räntorna indelades i vissa och ovissa räntor. De vissa gav en given 
årlig intäkt, medan intäkterna från de ovissa varierade. Till de vissa 

räntorna hörde t ex avrad (landgille) och fodring, som landborna 
presterade varje år med givna belopp. Till de ovissa räntorna räkna
des bl a städja (gipt, täcka) och sakören. Städjan betalades — åtmins
tone i vissa områden — då landbon påbörjade eller förnyade sin lega, 
dvs vart sjätte år, vilket medförde att städjan kom att inflyta med 
olika belopp för enskilda räkenskapsår.7 Saköresintäkterna växlade 
alltefter utdömda böter. Alla jordägare tillgodogjorde sig böter för 
husröta. Riksrådsadeln tillgodogjorde sig därtill konungssakörena, 
dvs kungens andel i utdömda böter. Såsom särskilt nådevedermäle

6 Om extrabeskattningen se t ex Oden 1967 s 2, 13 et passim och Österberg 1977 s 238
7 I vissa områden tycks den ha varit inräknad i den årliga penningavraden — se nedan — medan 

den i andra betalades, då man ingick lega.
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kunde kungen ibland avstå sin andel i böterna också till andra 
adelsmän.8

Begreppet 'årliga räntan' användes vid mitten av 1500-talet som 
beteckning på inte bara kronans skatteintäkter utan också jordägar
nas ränteintäkter från landborna. I de adliga jordägarnas årliga ränta 
ingick de vissa räntorna utom fodringen, något som också gällde i 
kronans bokföring i början av Gustav I:s regering. Senare inkludera
de man i kronans årliga ränta även fodringen och andra i landskaps- 
handlingarnas jordeböcker införda räntor.9

Den följande undersökningen av de högadliga godskomplexens 
uppbyggnad är uppdelad på tre huvudkapitel: geografisk uppbygg
nad, räntestruktur (räntor, räntenivåer och räntetryck) och sist avels
gårdarnas produktionskapacitet. Först skall dock de konkreta under
sökningsobjekten och källmaterialet presenteras.

Undersökningsobjekten — tre godskomplex och 
deras ägare
Undersökningen utgår från tre stora godskomplex under 1550- och 
1560-talen, nämligen Karin Hansdotters (Tott) 1550, Birger Nilssons 
(Grip) och Per Brahes, båda från 1562. Årtalen bestäms av källmate
rialet, där fyra jordeböcker från de aktuella åren är centrala.

Olika överväganden — källmässiga och andra — ligger bakom 
valet av undersökningsobjekt. Per Brahe framför i Oeconomia en rad 
synpunkter på godsdriften. Dessa synpunkter utnyttjade jag i den 
allmänna inledningen som stöd för en hypotes om godsdriftens 
allmänna inriktning och karaktär. Mot den bakgrunden blir det 
naturligt att pröva om Per Brahes gods i sin uppbyggnad överens
stämde med andra högadliga gods; det bör det enligt mitt sätt att se 
ha gjort. Jämförelsematerialet är av arbetstekniska skäl begränsat till 
två godskomplex, Karin Hansdotters och Birger Nilsons, ty jordeböc
ker finns bevarade för flera gods än dessa.10 Karin Hansdotters gods 
är med, därför att jag vill pröva om kvinnornas gods var uppbyggda 
som männens. Det bör de ha varit, eftersom också de högadliga

8 1526 hade kungen avstått sin del av sakörena — utom ensaksböterna — till riksrådsadeln, vilket 
framgår av SRAK 1:1 s 43. Se om detta Nilsson 1947 s 198 och i övrigt om saköresintäkter i 
Myrdal 1984 s 11.

9 Beträffande kronan hänvisas till Oden 1955 s 263 f, Wirsell 1968 s 47. Att språkbruket och 
indelningen av räntorna var densamma i den adliga jordeboksföringen på 1540-talet framgår av 
t ex BNBJräk.

10 En inventering av källmaterial rörande högadelns gods finns i Ferm 1974 B.
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kvinnorna måste ha haft gods som de kunde leva på, när de blev 
änkor eller av andra skäl var hänvisade till enbart det egna godset för 
sin försörjning. Över Karin Hansdotters gods finns dessutom två från 
innehållssynpunkt ovanliga jordeböcker bevarade. Birger Nilssons 
gods slutligen, liksom för övrigt hans hustru Brita Joakimsdotters, 
tillhör de bäst dokumenterade godskomplexen från mitten av 1500- 
talet. Förutom en rad brev finns bevarade flera jorde-, räkenskaps- 
och uppbördsböcker, vilket gör detta gods lämpat att utnyttja i alla 
de olika delundersökningarna av de högadliga godskomplexen.

Innan källmaterialet presenteras, meddelas några biografiska data 
om de tre ägarna.

Karin Hansdotter föddes omkring 1490. Hennes föräldrar var rid
daren och riksrådet Hans Åkesson (Tott, död 1492) och Kristina 
Eriksdotter (Gyllenstiema, levde 1504). Efter sin bror Åke (död 1510) 
ärvde hon sina föräldrars sätesgård Stora Bjurum, belägen mellan 
Skara och Falköping, till vilken gård hennes tre män skulle skriva sig. 
Den förste maken, Anund Jönsson (Ulfsax), måste ha dött före 1526, 
då Karin var omgift med Harald Knutsson (Soop). Harald Knutsson 
fängslades 1529 efter västgötaherramas uppror mot Gustav I och 
avrättades, troligen 1530, anklagad för landsförräderi. Den tredje 
maken, Olof Persson, var av ofrälse börd men adlades 1541. Hans 
vapen visar bilden av en avhuggen ömfot. Olof Persson hade tidiga
re varit kunglig fogde i Västergötland och blev senare lagman i 
Västgöta lagsaga. Kvinnliga mesallianser var inte ovanliga under 
1520- och 1530-talen. Efter Stockholms blodbad 1520 rådde nämli
gen brist på manliga äktenskapspartner inom högadeln. Karin Hans
dotter dog sannolikt 1549, medan maken levde ytterligare drygt tio 
år.11

Birger Nilsson var född omkring 1500. Han var son till riddaren och 
riksrådet Nils Bosson (Grip, död 1522) och Anna Arvidsdotter (Trol
le, död 1532). Under Gustav Erikssons (Vasa) uppror i början av 
1520-talet, flydde Birger Nilsson till Danmark, varifrån han återvän
de 1525, sedan Gustav I beviljat honom och andra landsflyktiga 
amnesti. Kungen visade sedan på olika sätt sitt förtroende för Birger. 
Alldeles efter hemkomsten från Danmark utnämndes Birger till hä
radshövding i Tjust, där hans sätesgård Vinäs var belägen. Några år 
senare var han kungens fodermarsk. Genom sitt giftermål 1533 med 
Brita Joakimsdotter (Brahe, död 1554), blev Birger Nilssson svåger till 
Per Brahe och nära befryndad med Gustav I, som var Britas morbror.

11 Almquist 1952 s 57-64, Munktell 1982 s 70 f, 74.
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Bild 1: Gravsten över Birger Nilsson (Grip, död 1565) och hans hustru Brita 
Joakimsdotter (Brahe, död 1554). Herr Birger är iförd rustning och fru Brita bär 

en elegant renässansdräkt och har en barett på sitt huvud. Hennes krage är en 

Holbein-krage, sä kallad efter den tyske konstnären Hans Holbein (1497—1543), 

som ofta har denna kragtyp på sina porträtt.

Gravstenen hittades i en åker 1850 nära Gumlösa kyrka i nordöstra Skåne och 

är nu inmurad i kyrkan. Sannolikt har stenen beställts i Skåne, men transporten 

hem till Västra Eds kyrka, där herr Birger och fru Brita ligger begravda har blivit 
avbruten, kanske som en följd av ett överfall under det nordiska sjuärskriget. I 

övre vänstra hörnet syns Grip-ättens vapen — en grip — och i det övre högra 
hörnet Brahe-ättens vapen — tvä vingar. (Foto ATA)

50



Året efter giftermålet mottog Birger Nilsson hövitsmannaskapet på 
skarabiskopamas foma slott Läckö, i vilken befattning han kvarstod i 
nio år. Under sin tid som hövitsman på Läckö, blev han och tre andra 
högättade personer biråd i Västergötland i samband med att en ny 
regementsordning 1541 infördes i landskapet. Bland hans senare 
uppdrag kan nämnas att han under det ryska kriget var befälhavare 
på Viborg åren 1555—56 och på 1560-talet förde trupp i det nordiska 
sjuårskriget, dår hans insatser dock väckte Erik XIV:s ogillande. 
Förutom Läckö slottslän innehade Birger Nilsson förläningar i Väs
tergötland, i Östergötland och i Småland, främst i Tjust, där han i 
flera perioder även upprätthöll häradshövdingeämbetet. Han blev 
friherre 1561 och dog 1565.12

Per Brahe föddes 1520 och var son till Joakim Brahe (död 1520)och 
Margareta Eriksdotter (Vasa, död 1536), syster till sedermera kungen 
Gustav I. Per Brahe växte upp på Viborg i Finland, där hans styvfar 
greve Johan av Hoya var länsherre, och gick på 1530-talet i skola i 
Reval och i Tyskland. Efter ingripande av Gustav I återvände han 
1538 till Sverige, där han sedan i nära 50 år kom att spela en viktig 
roll i det politiska livet. Han blev bl a kammarråd, lagman, riksdrots 
och medlem av kungens sekreta råd samt var under flera perioder 
ståthållare på Stockholms slott. Hos sin morbror Gustav I stod han 
högt i gunst, liksom senare hos sin kusin Johan III, medan förhållan
det till Erik XIV var mer problematiskt, även om Erik 1561 utnämnde 
honom till greve och 1562 förlänade honom Visingsborgs grevskap. 
Förutom grevskapet hade Per Brahe stora förläningar i anslutning till 
sina sätesgårdar Rydboholm och Lindholmen i Uppland och Sundhol
men i Västergötland.

Skolgången på 1530-talet väckte hos Per Brahe ett starkt humanis
tiskt intresse i tidens anda, vilket kom till uttryck i de böcker han 
författade mot slutet av sitt liv. Bland dem märks i första hand 
Oeconomia eller Hushållsbok för ungt adelsfolk och en Krönika över 
Gustav I. Per Brahe gifte sig 1549 med Beata Gustavsdotter (Sten
bock, död 1583) och dog 1590.13

Av personuppgifterna framgår att två av godskomplexen — Karin 
Hansdotters och Birger Nilssons — vid den aktuella tidpunkten redan 
eller i det närmaste nått en slutpunkt i sin utveckling under det att 
det tredje, Per Brahes, skulle äga bestånd i ytterligare nära 30 år.

12 Gillingstam 1969.
13 Landberg 1925.
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Bild 2: Porträtt av Per Brahe (1520-1590) frän slutet av hans liv-1600-talskopia 
i Sko klosters ägo, originalet är förlorat. Herr Per har kluvet skägg enligt tidens 

högreständsmode och är iförd kappa, korta byxor, strumpor och ett svärd fäst i ett 

gehäng. 1 den vänstra handen har han ett par eleganta handskar. (Foto Statens 
konstmuseer)
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Källmaterialet
Källmaterialet består i första hand av jordeböcker men ibland kom
mer även uppbörds- och räkenskapsböcker att utnyttjas.

Med jordebok förstås här och eljest i undersökningen en topogra
fiskt ordnad förteckning över fast egendom, normalt landboenheter, 
ibland även över sätesgårdar och stadsfastigheter. Jordeboken re
dovisar vanligtvis den ränta — hela räntan eller del därav — som skall 
utgå till jordägaren och innehåller i sällsynta fall även en beskrivning 
av den enskilda fastigheten, dess åker, äng, fiskevatten, betesmark 
och byggnader. Medan jordeboken mer eller mindre utförligt anger 
räntenormen, den ränta som skall utgå, redovisar uppbördsboken i 
stället uppbörden, den ränta som faktiskt utgått. Redovisningen kan 
vara knuten till de enskilda fastigheterna och ränteposterna eller 
bara ge klumpsummor för en eller flera rättardömen, så att den 
enskilda enhetens ränta inte kan identifieras. Räkenskapsboken, 
slutligen, redovisar inte bara intäkter i form av t ex uppbörd eller 
försäljning av uppbörd utan också vad som förbrukats, utgifterna. 
Den kan också innehålla en mer eller mindre väl utförd resultaträk
ning för enskilda persedlar.14

Den följande genomgången av källmaterialet tar i första hand sikte 
på frågor som är relevanta för den aktuella undersökningen av 
strukturen på de högadliga godskomplexen.

Karin Hansdotters godskomplex dokumenteras i två jordeböcker 
(KHjb 1 och 2). Jordeböckerna är i samma format, ca 15 x 16 cm, men 
olika till omfång, 96 respektive 63 blad.15 KHjb 1 är skadad i ytter- 
och nederkanterna av bladen, varvid text gått förlorad, särskilt i 
jordebokens första del.16 Den förtecknar, utgående från sätesgården 
Stora Bjurum, godsenheter först i Västergötland sedan i Halland, 
Värmland, Närke, Västmanland, Uppland, Södermanland och Ös
tergötland. KHjb 2 är intakt men upptar med början i Närke bara den

14 Efterledet bok betyder inte att handlingen behöver ha förelegat i form av en bok; den kan också 
ha varit en längd, lista eller rulle. En nyttig utredning finns i Dahlbäck 1974 s 1—4, som bygger 
på främst källmaterial från Uppsala domkyrka men vars definitioner är så strikta att de 
omöjliggör en kategorisering av stora materialgrupper.

15 KHjb 1 omfattar 96, KHjb 2 63 blad. De ingår båda i AdG, KA under Olof Persson (Örnfot). 
KHjb 1 låg tidigare på BlåN 15, KA, KHjb 2 på RöN 354, KA.

16 En skrivare står för utskriften av KHjb 1, som efter utskriften försetts med korrigeringar och 
tillägg. Då jordeboken 1947 bands in och renoverades, fördes i jordeboken in dels ett pappers
brev från 1555 mellan folio 14 och 15 (fol 15 b), dels ett blad med uppgifter om bi a pantgods 
mellan folio 81 och 82 (fol 81 b). Dessa blad tillhör egentligen inte jordeboken. Texten börjar på 
fol 2v och går till 93v; blanka är följande: fol 1, 2r, 51r, v, 52r, v, 81b r, 87a r, v, 94—96v. Tillägg 
och korrigeringar återfinns på fol 34v, 41, 42, 46, 47r, v, 56, 64v, 69v, 71v, 72, 73v, 74, 75v, 76, 
80, 81a v et passim. 1 redovisningen av godsen i Östergötland finns ett inskott — fol 86r, v — 
som upptar bytesgods.
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Östra och mellansvenska delen av samma godskomplex som KHjb 
l.17 Notiserna om de enskilda godsenheterna är likartat uppbyggda i 
de två jordeböckerna.18 Enheterna redovisas under landskap, härad 
och socken; indelning i rättardömen/rättarlag förekommer inte. För 
varje enhet anges dels produktionsunderlaget (även för Stora Bju- 
rum): storleken på åker och äng, kvaliteten på betesmark, fiskevatten 
och skogsmark, dels den årliga räntan, medan städjan saknas.19 
Uppgifterna är identiska i de två jordeböckerna och förda å jour.20 
För en del enheter i Östergötland ges det även upplysning om vart 
räntan vid senaste uppbörden sänts.21

KHjb 2 är daterad. I överskriften på första bladet anger den sig 
vara en förteckning över de gods Olof Persson, dvs Karin Hansdot- 
ters tredje make, hade ansvar för år 1550. På baksidan av perga
mentsomslaget står det dessutom att det är Olof Perssons jordebok 
från 1550 över hans avlidna makas gods.22 KHjb 1 daterades till 
1554, då den 1947 renoverades, bands in och försågs med ryggtex
ten: "Jordebok över arvet efter Karin Hansdotter 1554". Brev från 
1554 över arvskiftet efter Karin Hansdotter är bevarade och torde ha 
varit avgörande för dateringen av jordeboken till detta år. Några 
enheter, som upptas i jordeboken, ingick emellertid inte i arvskiftet 
och vidare saknas i jordeboken Karin Hansdotters småländska 
gods.23 Ryggtexten är därför missvisande, när den uppger att jorde
boken omfattar arvet efter Karin Hansdotter. Även dateringen är

17 KHjb 2 är försedd med ett medeltida pergamentsomslag och saknar korrigeringar och justering
ar av det slag som finns i KHjb 1. Texten löper från folio 1 till 57 — blanka är folio 20r, v, 34v, 
57v-63v — och är utförd av två skrivare (A och B), som växelvis avlöser varandra på ett sätt, som 
tyder på att de arbetat i tiden och rummet nära varandra. Det finns ingen skillnad i strukturellt 
avseende mellan de två skrivarnas partier, men språkligt företräder de olika idiom. Skrivare A 
torde vara av danskt eller sydsvenskt ursprung, ty han skriver 'ger i landgille' och 'songh', när B 
använder de mer uppsvenska formerna och uttryckssätten 'räntar' och 'sokn'. A skriver desss- 
utom 'vandh' och 'vandth' för vatten. Skrivare A: folio 1—17, 23v-31, 32v-36, 39—39v (högst 
upp), rubrik folio 45, 54—57. Skrivare B: folio 18—19, 22—23, 31v-32, 36v-38v, 39v-53v.

18 Enheterna redovisas dock inte alltid i samma ordning i de två jordeböckerna. KHjb 1 upptar 
dessutom en enhet i Södermanland — Rundholm, Vansö sn, Åkers hd — som ej är med i KHjb 2.

19 För några godsenheter i Värmland, liksom för bytesgods i Östergötland — i båda fallen rör det 
sig om inskott i jordeböckerna — anges inte produktionsunderlaget (KHjb 1 fol 56, 86r, v, 
KHjb 2 fol 49v, 50). Uppgifterna om produktionsunderlaget för de enskilda enheterna redovisas 
inte alltid i samma ordning i de två jordeböckerna.

20 Överensstämmelsen gäller bara de ursprungliga uppgifterna i KHjb 1. Aktuella förändringar i 
ränta och produktionsunderlag är noterade, vilket visar att de är förda å jour. De förändringar 
som är daterade ligger i tiden mellan 1537 och 1548: KHjb 1 fol 5v, 9r, v, 13v, 14v, 17r, v, 20 v. 
Men andra odaterade ändringar finns på betydligt fler ställen i båda jordeböckerna.

21 KHjb 1 fol 85v, 87b v, 89v, 90v, KHjb 2 fol 46r, v, 48, 51r, v.
22 Olof Perssons verksamhet som förvaltare av sin hustrus gods har också givit direkta nedslag i 

KHjb 1 på fol 5v, 9v, 18, 19r, v.
23 Arvskiftesbrev: BhSp Ebap 1554 25/7. Jfr Almquist 1952 s 60 f.
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Bild 3: Karin Hansdotters (Tott) jordebok frän sannolikt 1550 (KHjb 1). Här 
återges den skadade sida som redovisar sätesgården (Stora) Bjurum med dess 
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Bild 4: Första textsidan ur Birger Nilssons (Grip) jordebok frän 1562 (BNjb). 
Redovisningen börjar med sätesgården Vinäs och de ängar, fiskevatten som 

nyttjas direkt under sätesgården. (Foto RA)
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felaktig, ty jordeboken är upprättad före 1554, vilket framgår av 
daterade notiser i själva jordeboken. Säkra termini post quern et ante 
quem är 1548 och 1552/53.24 Överensstämmelserna mellan KHjb 1 
och 2 talar vidare för att de är från samma år, dvs 1550. Deras 
tillkomst kan ses som ett led i förberedelserna för arvskiftet efter fru 
Karin, som dött 1549.25

Ett arvskiftesbrev upprättades 1554 över hela Karin Hansdotters 
efterlämnade godskomplex.26 Brevet är ofullständigt i sin redovis
ning av räntan; bara en del av den årliga räntan är med — avrad och 
trädespengar — men ej fodring, dagsverken och andra avgifter, som 
utgick efter schablon. Icke heller städja eller fodernöt är noterade.

24 Terminus post quem ges av i jordeboken daterade ändringar av ränta och produktionsunderlag 
för olika godsenheter. Den yngsta är från 1548 — KHjb 1 fol 17r, v. Terminus ante quem ges av 
uppgifter om kommande ränteförändringar, som sedan gäller i arvskiftesbrevet 1554. Om 
Gräsön, Härlunda sn, Skånings hd, sägs i KHjb 1 fol 5v att det kan bli gott för 1 pund smör, 
vilken ränta torpet har 1554. Om Hulebäckstorp, Ugglums sn, Gudhems hd, sägs i KHjb 1 fol 10 
att det om ett år eller två kan ränta 3 eller 4 pund smör. 1554 är räntan 3 pund; om Romsten, 
samma socken, sägs i KHjb 1 fol lOv att det kan bli gott för 2 pund smör. 1554 är räntan 3 pund.

25 KHjb 1 har tidigare behandlats av L Sjödin i HH 33:2 s 247 not 1 och Almquist 1952. 
Bakgrunden är denna: Karin Hansdotter dog, liksom sin syster Anna, 1549. De hade 1542 
skiftat arv efter sin syster Brita. Arvskiftesbrevet är RAp 1542 5/3. Annas svärson Nils 
Pedersson (Bielke) var missnöjd med 1542 års skifte och säger sig i december 1549 ha upprättat 
en jordebok i avsikt att rygga 1542 års skifte mellan Anna och Karin, vilket framgår av HH 33:2 
s 247. Den av Nils omtalade jordeboken har av Sjödin och Almquist identifierats med KHjb 1. 
Som stöd anför Sjödin att KHjb 1 skrivits av den hand som skrivit ett löst blad inlagt i Nils 
Pederssons konceptbok från 1549. Almquist påpekar vidare att Karin Hansdotters småländska 
gods saknas i KHjb 1, troligen därför att dessa inte var arv efter system Brita och därför inte var 
av intresse för Nils Pedersson. Mot Sjödin och Almquist kan anföras bl a: 1) Nils Pedersson 
måste ha upprättat en jordebok över Brita Hansdotters efterlämnade gods, den som låg till 
grund för arvskiftet mellan Karin, företrädd av maken Olof Persson, och Anna. Det kan alltså 
inte vara en jordebok över Karin Hansdotters gods. Detta framgår direkt av Nils Pederssons 
brev. Han skriver nämligen så här enligt HH 33:2 s 247: 'Item desslikes sänder jag dig (= 
hustrun Anna Klemetsdotter /Hogenskild/) förseglad en jordebok som jag låtit skrivet av det 
skiftesbrev mellan vår salig mor och Olof Persson'. 2) Sjödins stilidentifiering har inte kunnat 
bekräftas. Stilen i KHjb 1 återfinns inte på det lösa bladet i Nils Pederssons konceptbok 1549 
(NPKb blad 96). Detta framgår bl a av sättet att skriva versalen A. 3) Många av Karin Hansdot
ters landboenheter i Småland var arv efter systern Brita, vilket framgår av en jämförelse mellan 
arvskiftet 1542 efter Brita i RAp 1542 5/3 och arvskiftet 1554 efter Karin i BhSp 25/7, RA. 
Tillkomsten av KHjb 1 och 2 kan förklaras på följande sätt: Efter Karins död 1549 var det 
aktuellt att skifta hennes efterlämnade gods. För att ha ett underlag har arvingarna låtit upprätta 
aktuella register över godsinnehavet. Arbetet lades ut på dem som förvaltade olika delar av 
godset. Så upprättades ett register över det västsvenska godset, som låg till grund för denna del 
av KHjb 1, ett annat över det öst- och mellansvenska godet, som låg till grund för KHjb 2 och 
denna del av KHjb 1, och slutligen ett tredje register över det småländska godset, ett register, 
som inte kunnat återfinnas. Sannolikt har det förelegat flera avskrifter av de olika registren, en 
för var och en av arvingarna. Som jämförelse kan nämnas att Arvid Trolles jordebok från 
omkring 1500, som nu bara finns i ett känt exemplar — C 37, RA — på 1540-talet i samband med 
arvsförhandlingar förelåg i åtminstone fyra. Detta framgår av brev från Joakim Trolle till sonen 
Arvid Trolle d y från 1546 (EÖApp 7, KrA).

26 BhSp 25/7, RA.
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Brevet kan användas för att fastställa omfattningen av Karin Hans- 
dotters småländska godskomplex, avraden för landboma i Småland 
och för att komplettera de avradsuppgifter i KHjb 1, som saknas 
därför att jordeboken är skadad.27

Birger Nilssons jordebok (BNjb) är en pappershandskrift i formatet 
21x29 cm och paginerad 1 till 54. Den förtecknar godsenhetema 
enligt en proveniensprincip, vilket medför att landboenheter, som 
ligger i samma landskap eller region kan redovisas på flera ställen.28 
Först upptas arvegodset, där förteckningen börjar med enheter, som 
låg under sätesgården Vinäs i Tjust, varpå följer avlingegodset. Jor
deboken avslutas med en uppställning över Birger Nilssons stadsfas
tigheter. Många landboenheter är inordnade i rättardömen, men för 
andra anges bara socken-, läns- eller landskapstillhörighet. För land- 
boenhetema redovisas årlig ränta; städja anges inte och dagsverks
plikt noteras bara, när den är avlöst i pengar.29 För bytesgods i 
Västergötland och Småland redovisas den årliga räntan för samtliga 
enheter tillsammans, inte de enskilda enheternas ränta var för sig.30 
Vidare saknas produktionsuppgifter för sätesgården Vinäs. En sen 
påskrift anger att BNjb är en jordebok över Birger Nilssons gods 
1562. Attribueringen till Birger Nilsson har stöd i jordeboken, där det 
flerstädes uppges att det är Birger Nilssons gods som förtecknas.31 
Tidfästningen, däremot, är hypotetisk men har fog för sig, vilket 
kommer att framgå nedan.

Per Brahes jordebok (PBjb) är en pappershandskrift i formatet 
21,5 x 30 cm, folierad 1 till 36. Den uppger sig i inledningen vara en 
förteckning över Per Brahes arvegods i olika delar av landet år 1562. 
Först namnges hans tre sätesgårdar men utan angivande av produk
tionskapacitet. Därpå följer en redovisning av landbogodset, indelat i 
rättardömen/rättarlag, varvid socken- och häradstillhörighet ibland 
är utsatt. För varje landboenhet anges årlig ränta, medan städja inte 
är noterad. Räntesummering görs för varje rättardöme, varvid även

27 I arvskiftet ingick — förutom det småländska godset — några enheter, som ej är med i KHjb 1 
och 2. Vidare saknas i arvskiftet några enheter, som finns med i jordeböckema, vilket samman
hänger med en arvsuppgörelse med Anna Hansdotters arvingar. Uppgörelsen tycks ha berört 
enbart enheter i Västergötland att döma av Almquist 1952 s 61 not 18.

28 Texten går från s 3 till s 50 och är utförd av en skrivare. En sida är för övrigt avskrift av vad 
Birger Nilsson själv skrivit (BNjb s 49). I samband med utskriften har en del tillägg och 
justeringar gjorts. BNjb förvaras i FoR 32, KA.

29 Dagsverksplikten för landboma i Tjust omtalas bara indirekt och generellt efter det att alla 
enheter i Tjust redovisats. Det sägs i BNjb s 14 att landboma i de just redovisade socknarna 
ligger 'dagligen under gårdens avel'.

30 BNjb s 49.
31 BNjb s 39, 43, 46-48, 50.
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Bild 5: Första textsidan ur Per Brahes jordebok frän 1562 (PBjb). Efter en 
inledande innehållsöversikt räknas hans tre sätesgårdar upp — Rydboholm, 
Lindholmen och Sundholmen; därpå följer de första landboenheterna i Ulina 

rättardöme vid Rydboholm. (Foto RA)
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rättarens ersättning specificeras. Förteckningen över landbogodset 
börjar i Uppland med rättardömena under sätesgårdarna Rydboholm 
och Lindholmen, fortsätter sedan med västgötagodset, där redovis
ningen utgår från Sundholmens sätesgård. Efter västgötagodset 
följer landboenheter i Östergötland, Södermanland, Närke och Väst
manland.32

PBjb och BNjb inordnades 1942 i sviten Frälse- och rusttjänstläng- 
der före 1632 (FoR), därför att de ansågs tillhöra de adliga självdekla
rationer i form av jordeböcker som tillkom i början av Erik XIV:s 
regering.33 Vid rusttjänstförhandlingar i oktober 1561 hade riksrådet 
föreslagit att kungen skulle infordra 'ett visst register' över adelns 
gods på det att kungen skulle veta vad adeln kunde prestera i 
rusttjänst.34 Ett halvår senare hade kungen i en mönstringsinstruk- 
tion påbjudit, att adeln skulle lämna in längder över sina gods och 
godsintäkter.35 Skyldigheten att till kronan inlämna jordeböcker på 
gods och räntor slogs sedan fast i den rusttj änstordning, som antogs i 
Uppsala den 3 augusti 1562 och som kom att gälla för Erik XIV:s 
återstående regeringstid. Det heter i rusttjänstordningen att adeln 
inom sex veckor från rusttjänstordningens antagande skall leverera 
in längder 'både på godsen, så ock alle de persedlar, där årligen 
avgå'.36

PBjb kan genom sin egen datering direkt sammankopplas med 
rusttjänsttaxeringen 1562, men även BNjb hör sannolikt hemma i det 
sammanhanget. Det finns nämligen inslag i BNjb, vilka visar att 
Birger Nilsson varit angelägen att få en så lindrig taxering som 
möjligt.37 Dateringen till 1562 är också rimlig med hänsyn till rust- 
tjänstförordningarnas tillkomst och stadganden. Dessutom om

32 Den är skriven i ett sammanhang och saknar senare tillägg och justeringar. Den förvaras i FoR 
12, KA.

33 Tillkomsten av rusttjänstlängderna behandlas i Liedgren 1944 och Nilsson 1947 s 64 ff.
34 SRAk II: 1 s 42.
35 SRAk II: 1 s 50 f. Dessförinnan, i mars 1562, hade Svante Sture låtit meddela kungen att han 

upprättat ett 'visst och oförfalskat' register över sina egna gods och förläningar (GSaS 2 s 463 ff).
36 SRAk II: 1 s 74 f.
37 Några exempel på inslag, som visar att Birger Nilsson anger så låg ränta som möjligt för att 

därmed få så låg taxering som möjligt: 1) Efter redovisningen av köpegodset avskiljs barnens 
andel (= 1/3), vilken de hade rätt till efter sin mor Brita Joakimsdotter. 2) Vid redovisningen av 
bytesgods i Småland och Västergötland avskiljs Birgers andel, efter att räntan från alla enheter 
angivits (BNjb s 47, 49). En kommentar i BNjb s 14 antyder också att jordeboken är tillkommen i 
ett taxeringssammanhang. Birger Nilsson vill understryka riktigheten i lämnade uppgifter med 
följande: 'Dessa föreskrivna 6 socknar ligga dagligen under gårdsens (= Vinäs') avel och finnas 
dock likaväl ordentligen med deras årliga ränta.' Liknande inslag finns också i PBjb. Så dras t ex 
rättarens ersättning av vid summeringen av varje rättardömes ränta.
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nämns inte Birger Nilsson 1563 bland dem som försummat att lämna 
in register över sina gods.38

Varken KHjb 1 och 2, kompletterade med arvskiftesbrevet 1554, 
eller BNjb och PBjb upptar, som redan nämnts, all ränta i de tre 
godskomplexen. BNjb och PBjb anger inte heller några produktions- 
uppgifter för avelsgårdarna. Andra brister kan också finnas. I rust- 
tjänstförordningen för 1562 sägs visserligen att de adliga godsregist
ren skulle uppta alla godsenheter och räntor, men Per Brahe var 
greve och Birger Nilsson friherre och hade därmed rätt att undanta 
tre sätesgårdar respektive två sätesgårdar jämte en landboenhet vid 
varje sätesgård från taxeringen.39 Vidare omfattade rusttjänstaxe- 
ringen inte alla persedlar utan bara räntor i spannmål, smör, järn och 
pengar samt gästnings- och fodringsavgifter.40 Några enheter och 
räntor kan alltså saknas utan att detta direkt framgår av jordeböcker- 
nas egen redovisning. Slutligen kan det tänkas att Birger Nilsson och 
Per Brahe underlåtit att föra in räntor i jordeböckerna för att få en så 
låg taxering som möjligt. Därför skall i det följande ytterligare käll
material beaktas, i första hand de sk frälse- och rusttjänstlängderna 
från 1560- och 1570-talen.

Kronan lät själv upprätta längder över adelns gods och intäkter 
och var därför inte beroende enbart av adelns egna uppgifter för att 
fastställa den enskilde adelsmannens ränteintäkter. Dessa längder 
lades upp socken- eller häradsvis och byggde på uppgifter, som 
fogdar och ibland präster samlat in. Ett par längder upprättades 
redan 1558/59, men den stora sviten är från 1562/63. Senare, 
1576/78 och 1590 tillkom en mindre svit, varigenom större delen av 
landet var täckt.41

Dessa kronans längder (Fogde-FoR) anger i vems namn räntan 
från de enskilda godsenheterna uppbars. Inte alltid, var den som 
uppbar räntan också den som ägde godsen i fråga. Så står t ex en 
förmyndare noterad för sin myndlings gods, vilket bl a medför att 
maken tillskrivs också sin makas gods.42 Ränteuppgifterna i Fogde- 
FoR är inte källkritiskt värderade, men fogdarna kan inte misstänkas 
för att medvetet ha lämnat oriktiga uppgifter, t ex genom att ange för 
låga räntesatser eller utesluta vissa gods; däremot kan de ha underlå
tit att föra in räntepersedlar, som inte ingick i rusttjänsttaxeringen.

38 HT 1895 s 330 f, SRAk 11:1 s 79 f.
39 Nilsson 1947 s 57.
40 SRAk II: 1 s 74 f, Nilsson 1947 s 57.
41 Liedgren 1944 s 51—56.
42 Detta påpekas i AF IV s XI f och DMS 1:3 s 12. Andra undantag finns. Så står t ex Birger Nilsson

noterad för 12 godsenheter i Västbo härad i Småland — FoR 1 — trots att han bara var delägare
tillsammans med sina syskon och dessas arvtagare, vilket framgår av Ferm 1977 A s 14 f.
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En systematisk jämförelse av ränteuppgifterna i Fogde-FoR med 
uppgifterna i de fyra jordeböckerna och arvskiftesbrevet från 1554 
visar stor överensstämmelse i fråga om räntesatserna.43 I några fall 
har jordeböckerna lite högre ränta, i några fall lite lägre. Skillnaderna 
är små. Någon tendens till underslev finns inte i BNjb och PBjb.44 En 
del lokalt utgående småpersedlar finns antingen i Fogde-FoR eller i 
BNjb, PBjb och KHjb l.45 Vidare anger Fogde-FoR dagsverksplikt för 
fler enheter än BNjb och KHjb 1 och 2. BNjb anger dagsverksplikt 
bara när avgiften är löst i pengar, vilket är i överensstämmelse med 
rusttjänstförordningen.46 I KHjb 1 och 2 gäller detta för landboenhe- 
ter, som inte legat under Stora Bjurum och som kan ha blivit påförda 
dagsverken efter Karin Hansdotters död.47 Fogde-FoR redovisar 
städja och fodernöt för Småland, men ej i övriga områden, trots att

43 Att i detalj redovisa utfallet av jämförelsen är inte möjligt. Aktuella volymer av FoR är 1—7, 22, 
KA. Av tabellerna 5—7 framgår var de olika godsenheterna var belägna och därifrån går det att 
få fram vilka längder i resp volym av FoR som är aktuella. Per Brahes och Birger Nilssons gods 
står på deras namn, medan Karin Hansdotters gods kan identifieras bara genom arvingarna eller 
deras förmyndare: Anund Stensson (Ulv), son till Sten Bengtsson (Ulv) och Kerstin Anundsdot- 
ter (Ulvsax), Erik Gustavsson (Roos), gift med Märta Haraldsdotter (Soop), Bror Eriksson (Buth), 
gift med Brita Haraldsdotter (Soop), Knut Haraldsson (Soop), Åke Haraldsson (Soop) och Jöran 
Finke, gift med Malin Olofsdotter (Örnfot).

44 Beträffande fodringen kan t ex noteras att PBjb redovisar sommarhästar för godsen i Västergöt
land, vilket inte Fogde-FoR gör. BNjb redovisar fogdehästar i Södermanland, vilket inte Fogde- 
FoR gör. I PBjb redovisas korn, medan Fogde-FoR ibland anger malt, varvid dock spanntalen är 
desamma. I Fogde-FoR är dagsverken och fodring oftast avlösta, medan jordeböckerna i stället 
anger dagsverken och hästar. I BNjb är dock dagsverkena avlösta.
När det gäller Karin Hansdotters gods har det ovan påpekats att ränteförändringar skett mellan 
KHjb 1 och 2 och arvskiftesbrevet. Utnyttjas arvskiftesbrevet för de enheter som saknas i KHjb 1 
och 2, kan det alltså hända att dessa enheter fått sin ränta förändrad mellan jordeböckerna och 
arvskiftesbrevet. Jämförs uppgifterna i KHjb 1 och 2 och arvskiftesbrevet visar det sig att ca 
10 % av enheterna fått räntan förändrad, hälften uppåt, knappt hälften nedåt. Några få enheter 
har fått ändrad avradsform. Räknas räntan om i pengar i enlighet med rusttjänstvärderingen 
från 1561 visar det sig att ränteförändringarna inneburit en höjning på 5 % för just dessa 
enheter. Slås ränteförändringarna ut på räntan över hela godset eller t ex över en region, blir 
höjningen mindre. Förändringarna bör alltså även på de småländska godsenheterna vara 
försumbara, när det gäller att beräkna t ex medelvärden på räntan. När det gäller de schablon
mässigt utgående avgifter, som saknas i arvskiftesbrevet och i KHjb 1 och som måste komplette
ras ur Fogde-FoR, är skillnaderna ännu mindre för de enheter som kan kontrolleras.

45 PBjb redovisar t ex en del småpersedlar på godsenheter i Oppunda härad i Södermanland, vilka 
saknas i Fogde-FoR. 1 BNjb finns däremot inte en del småpersedlar på gods i Rönö härad i 
Södermanland, som finns i Fogde-FoR. KHjb 1 anger förselplikt för landbor i södra Västergöt
land, vilken avgift inte finns i Fogde-FoR.

46 Penningräntor skulle ju tas upp vid rusttjänsttaxeringen, se ovan not 40
47 Det gäller 23 godsenheter i Västmanland, Uppland och Östergötland. Enheterna i Västmanland 

låg under Lindö i Kärrbo sn, Siende hd, som utnyttjades som sätesgård i början av 1550-talet av 
Knut Haraldsson (Soop), vilket framgår av VmH 1551:11 s 202, 1553:13 fol 111. Eftersom 
enheterna inordnats i nya godskomplex och kanske fått en förändrad funktion, kan dagsverken 
ha påförts senare. Det kan också tänkas att avgiften funnits tidigare men inte blivit noterad. 
Lindö hade ju varit sätesgård under senmedeltiden (SU s 320).
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PBjb upptar fodemötsavgift i Västergötland och KHjb 1 och 2 i flera 
landskap.48 Fogde-FoR kan därför inte ersätta men väl komplettera 
jordeböckema och arvskiftesbrevet.

För alla de tre godskomplexen finns ytterligare källmaterial av 
värde för undersökningen. Några av dessa källor ligger i tiden nära 
de aktuella undersökningsåren, andra mera fjärran; de senare kom
mer därför att utnyttjas bara undantagsvis, för att t ex dokumentera 
en mer allmänt utbredd ränteform eller allmän företeelse.

För Karin Hansdotters gods finns en jordebok från 1556.49 Den 
förtecknar Kerstin Anundsdotters (Ulfsax) arv efter modem Karin 
Hansdotter och dokumenterar bl a förselplikt, som inte givit nedslag i 
KHjb 1 och 2 eller arvskiftesbrevet 1554. Vidare finns en räkenskap 
från det första decenniet av 1500-talet. Den är knuten till Stora 
Bjumm, som då ägdes av Karins bror Åke Hansson (död 1510).50 
Från samma tid finns en handskrift, innehållande både jordeboks- 
och räkenskapsmaterial; också den är knuten till Stora Bjumm.51 
Landbogodset under sätesgården upptas också i en jordebok från 
1486 över Gustav Karlssons (Gumsehuvud) efterlämnade gods
komplex.52

Utvecklingen av Grip-ättens gods under 1500-talet är väl doku
menterad genom en rad källor av olika karaktär och innehåll. Av 
intresse i det här sammanhanget är tre jordeböcker — en från ca 
1510, en från ca 1560 och en från troligen 1570-talet — en räken- 
skapsbok från 1548—50, en uppbördslängd från 1595 och slutligen 
ett arvskiftesbrev från 1574.

Den äldsta jordeboken (NBjb) består av en huvudlängd, som för
tecknar Birger Nilssons far Nils Bossons (Grip, död 1522) gods med 
deras ränta. Till huvudlängden har fogats notiser om olika godstrans
aktioner och ett register över uppbörd från Nils Bossons hustru Anna 
Arvidsdotters (Trolle, död 1532) gods i Småland.53 Huvudlängden 
torde ha tillkommit mellan 1504 och 1508, medan flertalet tillägg 
sannolikt tillkommit under åren 1509—1512 och i varje fall före

48 Dock anges fodernöt på nio enheter tillhöriga Per Brahe i Redvägs härad i Västergötland i 
Fogde-FoR.

49 Jordeboken, som förvaras i RöN 300, KA är i formatet 21x29,5 cm och omfattar 6 blad. 
Arvegodsen upptar fol 2 till 5v, varpå följer en förteckning över köpgods. Jordeboken har blivit 
skickad som brev och varit hopvikt, varvid nuvarande fol 6v utgjort brevets framsida.

50 C 6, RA; jfr Munktell 1982 s 97.
51 C 13, RA; jfr Munktell 1982 s 97.
52 C 39, RA, tryckt i Lundholm 1955.
53 NBjb är en pappershandskrift med pergamentsomslag om 55 blad i formatet 22 x 16,5 cm, SkS 

E 8928, RA. Huvudlängden löper från fol 2 till 48. Tillägg finns pä fol 1, 48v-52v och på tomma 
ytor i huvudlängden.
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1522, då Nils Bosson dog.54 Några notiser finns dessutom från Birger 
Nilssons tid.55

Räkenskapsboken 1548—50 (BNBJräk) redovisar intäkter och ut
gifter från Birger Nilssons och hans hustru Brita Joakimsdotters (Bra
he) gods i Södermanland och omgivande landskap åren 1548/49 och 
1549/50. Den presenteras närmare i avsnittet om produktionens 
utnyttjande.56

En jordebok över Birger Nilssons och Brita Joakimsdotters gods 
(BNBJjb) ingår i en pappershandskrift,57 som kan delas upp i fyra 
huvudavsnitt: 1) en förteckning över Birger Nilssons gods; i början 
anges storleken på olika enheter, medan räntan redovisas bara un
dantagsvis,58 2) en förteckning över Brita Joakimsdotters gods; inga 
uppgifter finns om räntan men väl om produktionskapaciteten på 
Britas sätesgård Tärnö i Oppunda härad,59 3) flera register över gods 
med Braheproveniens och ett register över stadsfastigheter,60 4) av
skrifter av nio brev rörande ätten Grips gods.61 Avsnitten 1—3 åter
går på två typer av godsförteckningar, dels sådana som Birger Nils
son författat själv och till vilka han fogat olika kommentarer och 
tillägg, dels sådana som någon annan skrivit och till vilka Birger 
Nilsson gjort tillägg.62 Renskriften av de olika godsförteckningama,

54 En gård Fyrby, Lillkyrka sn, Åkerbo hd, förvärvades 1504 enligt LSBp 1504 24/10 och är med i 
huvudlängden i NBjb fol 33, medan gården Varv, Varvs sn, Aska hd, förvärvades 1508 enligt 
LSBp 1508 7/6 och är införd senare som tillägg i NBjb på fol 33v. De olika tilläggen till 
huvudlängden kan med hänsyn till stil och bläcksort sammanföras i grupper. Till vissa gods 
inom dessa grupper har åtkomsthandlingar bevarats med vars hjälp hela gruppen kan dateras: 
a) tillägg på fol 9, 24, 46v, 48—51v — RAp 1509 23/4, LSBp 1510 17/6, b) tillägg på fol 1, 51v — 
RApp 1511 23/2, c) tillägg på fol 50v och 51 har stilistiska likheter med dem under a och b, d) 
uppbördsregistret på fol 50r, v överensstämmer med tillägg på fol 24, 29, 30. Stilistiskt ligger 
dessa nära tilläggen a-c. — Godsen i uppbördsregistret återfinns i Annas faders, Arvid Trolles, 
jordebok (ATjb) — e) tillägget om Varvs gård (fol 33v) kan, som ovan nämnts, dateras till 1508 
(LSBp 1508 7/6). 1 stil påminner notisen om en annan notis, den som gäller det andra köpet i 
Fyrby (fol 33), som skedde 1512 (LSBp 1512 2/1). Med fyrbynotisen överensstämmer i fråga om 
stil/bläcksort anteckningar på fol 40r, v, 43r, v och 44.

55 En av Birger Nilssons godstransaktioner ägde rum 1528/29, en annan 1537, noterade i NBjb på 
fol 24, 34v; dateringen ges via K 3 fol 73, 74v, 75 resp LSBp 1537 u d.

56 AcRiAd vol 16, RA.
57 Den är i formatet 20x30 cm och förvaras i VikS vol 3 (E 2741, RA). Handskriften består av tio 

ark på fyra sidor vardera, vilket skulle ha gjort 40 sidor, men av ett ark återstår bara ett blad och 
en flik av ett blad. Fliken sitter nu mellan sidorna 36 och 37. Ursprungligen har det funnits 
ytterligare ett ark eller två, som utgjort inledning och avslutning. Att ett eller två ark saknas 
framgår av att godsförteckningen nu börjar mitt i Eds sn, där bara sju enheter upptas, trots att 
Birger Nilsson förutom sin sätesgård hade 30 landboenheter i socknen.

58 S 1 till mitten av s 12.
59 Från mitten av s 12 till mitten av s 16.
60 Från mitten av s 12 till s 24.
61 Från s 24 till s 37. Av breven är tre från 1300-talet, ett från 1400-talet och fem från 1500-talet.
62 Tre stilar uppträder: A: överst på s 1 och 2 och från nedre delen av s 3 till s 19; B: i övrigt på s 1 

till 3; C: från s 19 till s 37.
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liksom brevavskriftema, torde ha skett på 1560-talet. Den senast 
daterade notisen hänför sig till 1561.63

Ett i avskrift bevarat brev över arvskiftet 1574 efter Birger Nilsson 
och Brita Joakimsdotter redovisar de olika arvslotterna och huvud- 
persedlarna av den årliga räntan; därtill finns en värdering av pro
duktionen vid sätesgården Vinäs.64 En av arvtagarna, Margareta 
Grip, lät upprätta en jordebok (MGrjb) över sitt godskomplex, vilken 
upptar förutom årlig ränta också städja och fodernöt, böndernas 
dagsverksplikt och annat. Jordeboken återfinns i en större handskrift, 
den så kallade Margareta Grips bok (MGrb), som började läggas upp 
1574.65

Sätesgården Vinäs och landbogodset i Tjust ärvdes av sonen Mau- 
ritz, efter vars död 1591 sätesgården med kringliggande landbogods 
tillföll hans fyra döttrar.66 Från 1595 föreligger en uppbördslängd 
(Viul) över det gods som då låg under Vinäs, dels arvegods, dels 
förläningsgods. För varje godsenhet anges inte bara årlig ränta utan 
även den städja och de sakören som uppbars 1595.67

I fråga om Per Brahes gods är det två äldre jordeböcker, som är 
intressanta: en över sätesgården Rydboholm med omgivande land- 
boenheter (Rhjb) och en över Margarets Eriksdotters (Vasa, död 
1536) gods (MEjb 1, 2, 3). Rydboholm hade varit sätesgård för Per 
Brahes morfar Erik Johansson (Vasa, död 1520) och sedan tillfallit 
dottern Margareta Eriksdotter, Per Brahes mor. Jordeboken upprätta
des 1526 och upptar årlig ränta.68

Jordeboken över Margareta Eriksdotters gods tillkom 1530, troli
gen i samband med att hon och brodern, Gustav I, skiftade sina 
arvegods.69 Jordeboken föreligger i tre avskrifter: en från omkring

63 BNBJjb s 3. På omslaget till arkivfascikeln är handlingen daterad till omkring 1555, vilket torde 
bero på att detta årtal förekommer flera gånger i jordeboken och att Brita Joakimsdotter dog 
1554.

64 Brevet finns i avskift i MGb s 262—271.
65 Jordeboken återfinns på s 40—140. MGrb presenteras av Gillingstam 1957 s 83—99.
66 AH s 178.
67 Handskriften är i smalfolio 10x32 cm och paginerad 1 till 40, där texten löper från s 3 till 39; 

den ligger i VikS vol 3, E 2741, RA.
68 Jordeboken föreligger i en handskrift i papper om åtta blad; formatet är 15x21,5 cm och har i 

modern tid renoverats och bundits in i ett pappband. Den är skadad i ryggen och i bladens 
översidor, så att en del text gått förlorad. Den ligger nu i AdG på Joakim Brahe och låg tidigare 
på RöN 425, KA. Jfr GiOV s 680, 711 not 391, s 729 not 499.

69 Ferm 1977 C s 15. Jordeboken upprättades av den Vasaätten närstående Eskil Michaelis; om 
denne se Carlsson 1918.
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1590 (MEjb l),70 två från 1550- eller 1560-talet (MEjb 2, 3);71 de 
senare torde ha tillkommit i samband med olika arvsuppgörelser.72 
De tre jordeböckema avviker i sin redovisning något från varandra. 
MEjb 1 upptar fler landboenheter än de två andra och torde vara en 
fullständig förteckning över det godskomplex Margareta Eriksdotter 
disponerade 1530; några av enheterna ingick sannolikt inte i arvskif
tet efter Margareta i slutet av 1530-talet.73 Även beträffande ord
ningsföljden finns avvikelser, främst mellan MEjb 1 och 3 på den ena 
sidan och MEjb 2 på den andra.74 MEjb 1 och 3 redovisar årlig ränta 
och även jordetal, där enheterna varit jordetalssatta, medan MEjb 2 
anger bara årlig ränta. I gengäld har MEjb 2 tillägg om t ex produk
tionskapaciteten vid Rydboholm. Uppgifterna om den årliga räntan 
är densamma i de tre jordeböckema. En del småpersedlar, som 
redovisas i Rhjb, saknas, vilket torde sammanhänga med att dessa 
persedlar inte räknats in vid arvskiftet mellan Gustav I och Margare
ta.75

Karin Hansdotter

Birger Nilsson

1500 1550 1600

Figur 4: Källtyper och källmaterialets fördelning över tiden vid undersökningen 

av uppbyggnaden pä tre högadliga gods vid mitten av 1500-talet. ■ = jordebok, 
B = räkenskap, B = uppbördsbok, D = arvskiftesbrev.

70 Den omfattar 10 blad i formatet 20,5 x 35,5 cm, ingår i K 6, RA, och är utförd av Olof Claesson, 
verksam vid hertig Karls kansli; om honom se Svalenius 1943 s 127—135.

71 MEjb 2 finns i FoR 11 och låg tidigare på RöN 425, KA. Den består av 10 blad i formatet 
20 x 28,5 cm och är försedd med ett medeltida pergamentsomslag. Rasmus Ludvigsson har gjort 
kommentarer i jordeboken. MEjb 3 omfattar 11 blad i formatet 20x29,5 cm och återfinns på 
RöN 354, KA.

72 Ferm 1977 C kap I, 3-4.
73 Ferm 1977 C kap II not 3, 4.
74 Ordningsföljden på rättardömena överensstämmer inte. Däremot överensstämmer med undan

tag för något rättardöme ordningsföljden inom rättardömena.
75 Normalt har bara den årliga räntans huvudpersedlar legat till grund för beräkning av arvslotter. 

Till detta återkommer jag i undersökningen av den högadliga godsbildningen. Som belägg för 
påståendet anföres här redovisningen av räntan dels i KHjb 1 och 2 och i arvskiftesbrevet i BhSp 
25/7, dels i BNjb och i arvskiftesbrevet efter Birger Nilsson och hustrun Brita Joakimsdotter 
(Brahe) i MGrb s 262—271.
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Sammanfattningsvis kan sägas att källäget är relativt gynnsamt. 
De tre godskomplexens omfattning och lokalisering är väl dokumen
terade, liksom den årliga räntans sammansättning och storlek. Något 
sämre är det i fråga om avgifter, som inte utgick årligen, såsom städja 
och fodernöt. Vidare är uppgifterna om produktionen vid sätesgår
darna få.
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2. Den geografiska uppbyggnaden

Inledning
Den geografiska uppbyggnaden av de högadliga godsen var resulta
tet av en kontinuerlig godsbildningsprocess: arvegods skiftades, and
ra enheter förvärvades eller avyttrades genom köp, byten, försälj
ningar och förpantningar. Godsbildningen omfattade i princip bara 
frälsejord och var därför en affär inom adeln men med kronan/ 
kungamakten som en aktiv medaktör.1 Parterna i de olika godstrans
aktionerna antas i den följande undersökningen ha sett till i första 
hand egenintresset, varvid företrädarna för högadeln strävade efter 
att få sina godskomplex uppbyggda så att dessa på bästa sätt kunde 
fylla sin grundläggande funktion: att utgöra den materiella grundva
len för högadelns ställning i samhället.

Flera forskare har redovisat iakttagelser om de högadliga godsens 
geografiska uppbyggnad under 1500-talet. Hans Forssell framhåller 
den vida utbredningen som något karaktäristiskt för godskomplexen. 
Godsen var utspridda över de centrala landskapen i dåtidens Sveri
ge, vilket, enligt Forssell, gav högadeln en rikspolitisk betydelse som 
'förenande element i rikskroppen'.2 Kjell-Gunnar Lundholm konsta
terar i en studie över arvskiften inom ätten Bielke under den första 
hälften av 1500-talet, att landboenheterna återfanns i flera landskap, 
men poängterar samtidigt att betydande delar av enheterna var 
arronderade kring sätesgårdarna.3 Liknande iakttagelser, ehuru inte

1 Även kungen/kronan disponerade frälsejord. Kungens privata godsinnehav — hans arv och 
eget — var uppbyggt av gammal frälsejord — kyrklig och världslig. Och kronan disponerade 
kyrkojord efter den stora kyrkoreduktionen. Adeln har också förvärvat en del skattejord men 
ännu vid denna tid i begränsad omfattning. Jag grundar den slutsatsen på erfarenheter från 
projektet Det medeltida Sverige och min undersökning av adelns godsbildning under Gustav I:s 
och Erik XIV:s tid dokumenterad genom Ferm 1976, 1977 A, B, C, 1978 A, B. Adelns skatte- 
förvärv behandlas i Nilsson 1947 s 239—46 och Nilsson 1987 s 116—125.

2 Forssell 1869-75 1 s 106-112.
3 Lundholm 1975 s 38—46.
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uttryckta så, noteras av Johan Axel Almquist i de olika inledningarna 
till flerbandsverket Frälsegodsen under storhetstiden och av Bertil 
Broomé i en studie över ätten Posse och dess gods.4 I sin undersök
ning av sex senmedeltida högfrälsegods finner Ing-Marie Munktell 
att landboj orden i varje enskilt godskomplex återfanns "genomsnitt
ligt" i fem eller sex landskap. Huvudparten var samlad i två eller tre 
centra, varav ett var jordägarens sätesgård.5 Ett annat senmedeltida 
högadelsgods, nämligen Arvid Trolles, vilket Paul Sjögren undersökt, 
var fördelat på åtta svenska landskap — därtill fanns stora egendo
mar i det dåtida Danmark, framför allt i Skåne och på Själland; 
huvuddelen (5/6) av det svenska godset var koncentrerad till Små
land, där Arvid Trolles två sätesgårdar, Bergkvara och Ed, var beläg
na.6

Det är två för den geografiska uppbyggnaden kännetecknande 
drag, som framträder i de av den tidigare forskningen utförda under
sökningarna: å ena sidan en fördelning av landboenheterna över 
flera landskap och å den andra sidan en koncentration runt sätesgår
darna. De gjorda undersökningarna utgår i regeln — ibland är detta 
oklart — från den ekonomiska enhet som äkta makars godskomplex 
tillsammans utgjorde, inte från det individuellt ägda godskomplexet. 
Det kan alltså vara så att det senare hade en mer begränsad utbred
ning än vad tidigare iakttagelser och studier tycks ge vid handen.

Från förvaltningssynpunkt måste det under alla omständigheter 
ha varit en fördel att ha ett godskomplex, som var väl sammanhållet 
framför ett som var vitt utbrett och bestod av många ströenheter. Att 
man verkligen sökte hålla samman enheterna i lokala grupper och 
inte spränga redan etablerade rättardömen framgår av synpunkter 
Per Brahe framförde vid en godstransaktion med Gustav I i början av 
1550-talet. Per Brahe ville behålla några landbogårdar vid sin sätes
gård Lindholmen och skulle lämna förslag på lämpligt vederlag till 
Gustav I. Till den ändan sände han ett register över två olika rättar
dömen (ett i Västergötland, ett i Södermanland) och bad kungen att 
ta ett helt rättardöme och inte välja ut några enheter ur båda, så att 
rättardömena splittrades: 'Bedjande att Eders Majestät då vill låta 
bliva hela rättarlag tillhopa'. Men räntan från det ena rättardömet 
var mera värd än räntan från det andra och översteg därtill värdet av 
räntan från de gårdar Per Brahe ville behålla under Lindholmen. 
Valde nu Gustav I det mer värdefulla rättardömet ville Per Brahe

4 AF I s 99, AF II s 69, AF III s 76 f, AF IV s 74, Broomé 1960 s 43-60, 136-168.
5 Munktell 1982 s 85.
6 Sjögren 1944 bilaga 1.
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som ersättning för mellanskillnaden ha enheter i Östergötland, som 
låg i anslutning till de gårdar han ägde dår: 'Både jag Eders Majestät 
om vederlag i Östergötland i Dals härad efter jag har där några gods 
till forene'.7 Det sista citatet visar också att de geografiska begreppen 
var tämligen grova. Lokaliseringen av lämpliga bytesgods sker på 
häradsnivå och oberoende av vägar och vattenleder, vilket inte bör 
förvåna med tanke på att man då inte hade tillgång till kartor.

Med geografisk uppbyggnad avses i det följande landbogodsets 
utbredning — det är landboenhetemas fördelning över olika landskap 
— och inre sammanhållning — det är inordnandet av landboenhetema 
i större och mindre koncentrationer av enheter. Tre typer av koncent
rationer kommer därvid att urskiljas, nämligen liten grupp, stor grupp 

och ansamling. En liten grupp omfattar fyra till tio landboenheter 
inom en cirkel med radien 10 km, stor grupp elva till tjugo samman
hängande enheter inom en cirkel med radien 20 km och ansamling 21 
eller fler sammanhängande enheter inom en cirkel med radien 40 
km. Bestämningen 'sammanhängande' innebär att avståndet från en 
landboenhet till närmast liggande enhet inte får överstiga 20 kilome
ter. De enheter som inte ryms inom dessa grupperingar betraktas 
som ströenheter. Indelningen, som illustreras i figur 5, är rent funktio
nell, tillkommen i detta sammanhang, där den visat sig väl ägnad att 
fånga upp ett övergripande mönster i de studerade godskomplexen. 
Den tar enbart hänsyn till avståndet fågelvägen, ej transportvägen, 
men avsikten är att på riksnivå ge en uppfattning om den inre 
uppbyggnaden av de tre godskomplexen.

Innan problemet med den geografiska uppbyggnaden behandlas, 
skall omfattningen av de tre godskomplex som är avhandlingens 
undersökningsobjekt fastställas. Med omfattning avses det samman
lagda antalet enheter av olika slag såsom sätesgårdar, landboenheter 
och stadsfastigheter. Fråga är om de tre godskomplexen var bland de 
större eller de mindre inom gruppen av högadliga gods vid mitten av 
1500-talet. Som nedre gräns för det högadliga godset gäller i det här 
sammanhanget 100 landboenheter, men de största enskilt ägda god
sen kunde, som ovan framgått, bestå av 300 till 400 landboenheter.8 
Avslutningsvis diskuteras några övergripande synpunkter på den 
geografiska uppbyggnaden av de högadliga godskomplexen i landet.

7 K 2, Afskrift af handlingar s 167 f.
81 källmaterialet förekommer en rad beteckningar på landboenhetema, dvs de enheter som 

brukades av landbor: (hel)gård, halv gård, torp, kvam, utjord, små jord, rumpjord, ödejord, 
gräsgäll m fl. Bakom de kamerala beteckningarna döljer sig ekonomiska enheter av olika 
karaktär och storlek. Gårdar (hela och halva) och torp var familjejordbruk av olika storlek, 
medan utjordar, rumpjordar och småjordar normalt var mindre enheter, brukade under gårdar
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Liten grupp (sex enheter)

Stor grupp 
(15 enhe

ter)

tre strö- 
enheter

Ansamling (27 enheter)

Figur 5: Illustration av geografiska begrepp utnyttjade i undersökningen. Cir
kelns radie gäller för 40 km. Inom cirkeln finns 17 prickar, som var och en 

representerar tre landboenheter. Dessa 51 landboenheter bildar en ansamling pä 

27 enheter, en stor grupp pä 15 enheter, en liten grupp pä sex enheter och tre 

ströenheter. De 51 enheterna bildar inte en ansamling på 51 enheter, eftersom 

de inte är sammanhängande: avståndet mellan de olika formationerna översti
ger 20 km.

Godskomplexens omfattning
KHjb 1 förtecknar för Karin Hansdotters godskomplex en sätesgård 
(Stora Bjurum), en huvudgård och 265 landboenheter men är inte 
fullständig i sin redovisning av Karin Hansdotters gods, eftersom den

och torp. En kvarn kunde vara en integrerad del av ett familjejordbruk eller tillsammans med en 
utjord ge underlag för ett självständigt hushåll.
I det följande är de olika landboenheterna inordnade i fyra kategorier — gårdar (hela), torp 
(halva gårdar, torp), kvarnar och övriga enheter (utjordar, småjordar mfl enheter) — varvid i 
första hand fodringsavgiften fått avgöra indelningen. Till kategorin gärdar har förts de enheter 
som givit full fodring, till kategorin torp de enheter som givit halv eller ännu mindre fodring, 
liksom även de enheter som inte givit fodring men som i källmaterialet betecknas torp. Kvarnar 
och övriga enheter har normalt inte givit någon fodring alls, varför jordeböckemas egna 
beteckningar eller ränteformen fått avgöra kategoriindelningen för dessa enheter. Det finns 
enheter som saknar fodring och som av räntan att döma har hört till kategorin gård eller torp. 
För dessa enheter har kronans fodringsuttag, dokumenterat i landskapshandlingama, fått 
avgöra om de skall räknas till gård eller torp. Vilka landskapshandlingar som därvid kommit till 
användning framgår av källförteckning under tabellerna 5—7 i tabellbilagan.
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utelämnar det småländska godset, vilket uppgick till 53 räntebärande 
enheter vid arvskiftet efter henne 1554.9

Brevet över arvskiftet efter Karin Hansdotter upptar sex enheter, 
som saknas i KHjb 1 och 2: två i Södermanland och fyra i Västergöt
land.10 Två av västgötaenhetema hade tillfallit Karin Hansdotters 
arvingar vid arvsuppgörelsen med Anna Hansdotters arvingar; möj
ligen har också de sörmländska enheterna tillkommit vid en sådan 
uppgörelse.11 Däremot har knappast de andra två enheterna i Väster
götland, vilka var torp invid sätesgården Stora Bjurum, förvärvats 
efter KHjb l:s upprättande, ty normalt tillhörde de landboenheter 
som låg i en stor sätesgårds omedelbara närhet sedan lång tid sätes
gårdens ägare.12 Att de saknas i KHjb 1 kan bero på att de varit 
införda på de sidor i jordeboken som skadats.

Fogde-FoR 1562 upptar ytterligare tre torp under Stora Bjurum, 
vilka inte förekommer vare sig i KHjb 1 eller i arvskiftesbrevet 
1554.13 Diskrepansen mellan källorna kan förklaras på två sätt: an
tingen var torpen i hävd i början av 1550-talet och har varit införda i 
KHjb 1 på de sidor som nu är skadade — vid arvskiftet kan de ha 
räknats in i Stora Bjurum — eller också var torpen inte i hävd i början 
av 1550-talet och fick brukare först mot slutet av 1550-talet för att 
sedan bli noterade i Fogde-FoR 1562. Årtiondena vid 1500-talets mitt 
kännetecknades av nyodling och bebyggelseexpansion, en utveck
ling som kan dokumenteras också i KHjb l.14 Det går inte att direkt 
avgöra vilken förklaring, som är korrekt, men jag väljer den förra av 
två skäl: dels var ökningen av antalet bebyggelsenheter inte alls så 
intensiv i slättbygder som i skogsbygder;15 dels brukar kronans re-

9 Endast räntebärande enheter räknas, vilket innebär att t ex skvaltkvamar, som hörde till gårdar 
och inte gav särskild ränta inte räknas in i de 265 landboenhetema. Arvsskiftet är dokumenterat 
i BhSp 1554 25/7. Till det småländska godset räknas i just det här fallet — eljest inte — även en 
enhet i Ydre härad i Östergötland nära smålandsgränsen.
Det förekommer att KHjb 1, liksom även BNjb ochPBjb redovisar två enheter som en. Detta 
sker, när ägaren hade två enheter i samma by. Att det verkligen är två enheter framgår av 
räntan, av Fogde-FoR eller av landskapshandlingama. 1 summan av landboenheter för de tre 
godskomplexen räknas i dessa fall de sammanförda enheterna som två och inte som en.

10 Plongsta, Vansö sn, Åkers hd; Torlunda, Toresunds sn, Selebo hd; Tollestorp, Bredsäters sn, 
Kinne hd; Pålstorp, Skallsjö sn, Vättle hd; Millomskog, 'Skinnartorp, Bjurums sn, Gudhems hd.

11 Almquist 1952 s 60 f.
12 Som exempel på att närliggande enheter sedan länge legat under sätesgården hänvisas till t ex 

Salsta, Tensta sn, Norunda hd enligt DMS 1:3 s 183 f och Rydboholm, Ö Ryds skpl enligt 
Jansson 1965.

13 Jutatorp, ‘Ricketorp, Timmerbacka upptas i FoR 5.
14 Jag utesluter möjligheten att de tre torpen förvärvats mellan 1554 och 1562, eftersom de låg så 

nära sätesgården och marken därför sedan lång tid bör ha hört till Stora Bjurum.
15 Framför allt inom det nordiska ödegårdsprojektet har dessa frågor behandlats, se Gissel et al 

1981 s 123 f, 129 ff. Ett försök till generalisering i Myrdal 1987 A.
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gistrering av nya enheter vara något fördröjd, vilket skulle tala för att 
enheterna inte hade registrerats redan 1562, om de tagits upp först 
mot slutet av 1550-talet.16

KHjb 1, KHjb 2 och arvskiftesbrevet redovisar inga stadsegen - 
domar. Då också andra belägg på innehav av stadsfastigheter saknas, 
ligger det närmast till hands att utgå ifrån att Karin Hansdotter inte 
hade egendomsmässig förankring i någon stad.

I Karin Hansdotters godskomplex inkluderas de ovan diskuterade 
fem torpen vid Stora Bjurum och det småländska gods som ingår i 
arvskiftet 1554. Därav följer att godskomplexet i undersökningen 
kommer att omfatta en sätesgård, en huvudgård och 323 landboen- 
heter. Eftersom huvudgården Lindö i Västmanland låg för landbo
drift och var taxerad till dubbel fodring, kommer den att räknas som 
två gårdar.17 Landbogodskomplexet är då sammansatt av 77 % går
dar, 18 % torp och 5 % kvarnar och övriga enheter (tabell 2).

I Birger Nilssons godskomplex ingick enligt BNjb en sätesgård (Vi
näs), 257 landboenheter och 14 stadsfastigheter.18 Ingen landbogård 
i sätesgårdens närhet har, så vitt det går att bedöma, utelämnats.19 
Nio landboeenheter saknas emellertid — fem i Småland och fyra i 
Östergötland — vilka finns med bland Birger Nilssons gods i BNBJjb 
och/eller i brevet över arvsskiftet 1574 efter Birger Nilsson och hans 
hustru Brita Joakimsdotter (Brahe); fem av enheterna redovisas dess
utom i Fogde-FoR 1562.20

Mot slutet av BNjb anges Birger Nilssons ränteandel i 'vederlags
gods' i Småland och Västergötland.21 Det gäller gods, som Birger 
Nilsson och hans syskon bytt till sig mot arvegods i Danmark, vilket

16 Myrdal 1987 A s 79 f.
17 KHjb 1 fol 77.
18 En gård i Linköping upptas ej bland stadsfastigheterna i slutet av BNjb (s 50), där övriga 

stadsfastigheter återfinns, utan bland landbogodsen i Östergötland (BNjb s 39), beroende på att 
till denna gård hörde åkrar och gärden utanför staden från vilka ränta utgick. Fastigheten i 
staden hade tidigare varit bostad för innehavaren av cantorian vid Linköpings domkyrka. 
Åkrarna utanför staden har i min sammanställning förts till landboenhetema, kantorsbostaden 
till stadsfastigheterna.

19 Påståendet är grundat på jämförelse med NBjb och Viul och är närmast föranlett av Birger 
Nilssons rätt att som friherre undanta två sätesgårdar och en landbogård vid varje sätesgård 
från rusttjänsttaxeringen. Se Nilsson 1947 s 57.

20 Utelämnade enheter: Hjortstad, Hallingebergs sn, S Tjusts hd; Målen, Marbäcks sn, N Vedbo 
hd; Mönsterås (2), Mönsterås sn, Stranda hd; Målen, Vimmerby sn, Sevede hd; Vålberga, 
Lönsås sn, Bobergs hd; Ryda, Oppeby sn, Kinda hd; Rönnäs, Asby sn, Ydre hd; Malmstorp, 
Hällestads sn, Hällestads bgslg.
Arvskiftet efter Birger Nilsson och Brita Joakimsdotter (Brahe) i MGb s 262—271. Aktuella 
volymer av FoR är 1, 4, 6. Det har inte varit möjligt att visa att de tillhört Brita Joakimsdotters 
arvegods och de förs därför till Birger Nilssons godskomplex.

21 BNjb s 49.
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de ärvt efter sin mor Anna Arvidsdotter (Trolle). Vid delningen av 
vederlagsgodset föll på Birger Nilssons lott sju enheter — fyra i 
Västbo och tre i Kåkinds härader.22

Byrsta rättardöme i Svartlösa härad i Södermanland omfattar i 
BNjb sju enheter, men endast tre av dessa var Birger Nilssons egna i 
början av 1560-talet.23 Birger Nilsson hade på 1530-talet ärvt rättar- 
dömet efter sin mor, Anna Arvidsdotter (Trolle). I början av 1550- 
talet lade Gustav I beslag på fyra av enheterna under förevändning 
att de en gång tillhört Sten Sture d ä och därför rätteligen var 
kungens arvegods. Genom dom i Erik XIV:s höga nämnd 1561 
tillerkändes emellertid Birger Nilssons hustru Brita Joakimsdotter de 
fyra enheterna som vederlag för hennes del i arvet efter Sten Sture 
d ä.24

Till Birger Nilssons godskomplex räknas de nio i BNjb utelämnade 
enheterna, vederlagsgodset på sju enheter i Småland och Västergöt
land, medan hustruns fyra enheter i Svartlösa härad exkluderas.25 
Det innebär att Birger Nilssons godskomplex i det här sammanhang
et kommer att bestå av en sätesgård och 269 landboenheter, vilka 
fördelar sig på 60 % gårdar, 26 % torp, 3 % kvarnar och 11 % 
utjordar och andra mindre enheter (tabell 2). Därutöver ägde Birger 
Nilsson 14 stadsfastigheter. Stadsfastigheterna var inte någon enhet
lig grupp. Stenhus fanns i Stockholm (1) och Kalmar (2), gårdar i 
Vadstena, Söderköping, Linköping och Gamla Västervik (nuvarande 
Gamleby), åbod i Söderköping, kålgårdar i Söderköping och Stock
holm. Tomterna i Nyköping var 'bara', dvs de saknade byggnader. 
Om tomten i Nya Västervik (nuvarande Västervik) ges ingen närma
re upplysning.26

Per Brahes godskomplex innehöll enligt PBjb tre sätesgårdar och 328 
landboenheter men utelämnar landboenheter vid i varje fall två av 
de tre sätesgårdarna.27 Det gäller ett torp vid Lindholmen i Uppland, 
tre gårdar vid Sundholmen i Västergötland och troligen två gårdar

22 Om arvegodsen i Danmark, se Ferm 1977 A s 9 f, 13 f. De aktuella enheterna är: Sörtelna, 
Stackeryd, Vrångelbäck, N Fågelås sn, Kåkinds hd; Fållinge, Fägerhult, Villstads sn, Röshult, 
Gryteryds sn; Önna, S Hestra sn, Västbo hd.

23 BNjb s 27 f. Följande enheter var ej i Birger Nilssons ägo: Byrsta gård, kvarn och äng, Grödinge 
sn, Svartlösa hd.

24 BNBJjb s 10, HH 13:1 s 8, 24.
25 BNjb s 44—47 redovisar också köpegods, varav 1/3 tillhörde hans barn som arv efter Brita 

Joakimsdotter. De räknas här in i Birger Nilssons gods, då det inte är möjligt att skilja ut barnens 
andel.

26 Stadsfastigheterna beskrivs mer utförligt i BNBJjb s 6 f, 18 ff.
27 Som greve hade Per Brahe rätt att undanta tre sätesgårdar och en landbogård vid varje 

sätesgård, se Nilsson 1947 s 57.
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Tabell 2: Sammansättningen av landboenheterna i tre högadliga godskomplex 
1550/62

Enheter Karin Hansdotter Birger Nilsson Per Brahe Summa
antal % antal % antal % antal %

Gårdar 251' 77,2 162 60,2 210 62,9 623 67,1
Torp 58 17,8 71 26,4 95 28,4 224 24,1
Kvarnar 7 2,2 8 3,0 20 6,0 35 3,8
Övriga 9 2,8 28 10,4 9 2,7 46 5,0
Summa 325 100,0 269 100,0 334 100,0 928 100,0

1 Huvudgården räknad som två gårdar. 
Källor: se tabell 5—7 i tabellbilagan.

vid Rydboholm i Uppland. Enheterna vid Lindholmen och Sundhol
men återfinns i Fogde-FoR, de vid Rydboholm i Rhjb och MEjb, där 
Rydboholm med underlydande landbogods förtecknas.28 Det skulle 
ge ett godskomplex på tre sätesgårdar och 334 landboenheter, förde
lade på 63 % gårdar, 28 % torp, 6 % kvarnar och 3 % utjordar och 
andra mindre enheter (tabell 2).

Per Brahe ägde också några stadsfastigheter. En förteckning över 
dessa föreligger inte, men av uppgifter i annat material framgår att 
Per Brahe hade åtminstone ett hus i Stockholm och ett, möjligen två, 
i Uppsala.29

Godskomplexens lokalisering och uppbyggnad
Karin Hansdotters sätesgård30 var Stora Bjurum i nuvarande Bjurums 
socken, Gudhems härad, mellan Skara och Falköping i utkanten av 
Falan.31 Intill sätesgården fanns då en liten sjö, som nu är utdikad, 
med utlopp i den närbelägna Hornborgasjön.32 Runt sätesgården låg

28 Hyppinge, Orkesta sn, Seminghundra hd (FoR 7), Storgården, Vattinge (2), Äspereds sn, Ås hd, 
finns i FoR 22; “Oskesta, “Gammelgården, Östra Ryds sn, Ryds skplg, finns i Rhjb, MEjb 1. Det 
är tänkbart att dessa enheter vid Rydboholm blivit avhysta mellan 1526/30 (Rhjb, Mej b) och 
1562 och därför inte bort räknas in. FoR 22 redovisar ytterligare sex gårdar och två torp i Ås hd, 
tillhöriga Per Brahe. Dessa inkluderas inte, då de kan ha förvärvats mellan 1562 och 1577 eller 
tagits upp som nyodlingar.

29 StTb II; 1 s 55, 305, II: 3 s 172, GR 24 s 58, DMS 1:2 s 287, 301 f. Det är tänkbart att Per Brahe 
haft också någon fastighet i Nya Lödöse i anslutning till godsinnehavet i Västergötland. En Per 
Brahes fogde omtalas 1587 i Nya Lödöse, se NLTb s 66.

30 Underlaget till framställningen om Karin Hansdotters godskomplex finns i tabellerna 2 och 3 
samt tabell 5 i tabellbilagan.

31 På 1500-talet hette socknen Marby sn, inte Bjurums sn, som är en sammanslagning av Hångers 
och Mårby snr, och sätesgårdens namn var då bara Bjurum. Stora Bjurum tillhörde under 
senmedeltiden olika medlemmar av ätterna Gumsehuvud, Bonde, Gyllenstierna och Tott. Karin 
Hansdotter hade övertagit gården efter sin bror Åke Hansson (död 1510), se SU s 164, AH s 254 
och Munktell 1982 s 70 f.

32 HGSL 1 s 191 f.
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100 km
A sätesgård/huvudgård

4-10 land- 
boenheter

11-20 land- 
boenheter

21 eller fler 
landboenheter

1-3 land
boenheter

Karta 1: Karin Hansdotters (Tott) godskomplex.

31 landboenheter i Gudhems härad — 19 enbart i Bjurums socken — 
och 39 i angränsande härader: Skåning i norr, Vartofta, Kåkind och 
Vadsbo i väst och nordväst, Vilske och Gäsene i syd och sydväst.33
33 Till ansamlingen runt sätesgården räknas inte enheterna i Ullervads sn, Vadsbo hd; Grevbäck 

och Kyrkefalla snr, Kåkinds hd.
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Vid Mälaren i Kärrbo socken i Siende härad låg huvudgården 
Lindö, som varit sätesgård under senmedeltiden.34 Huvudgården var 
centrum för en ansamling på 60 enheter i Västmanland, västra 
Uppland och norra Södermanland. Flertalet av enheterna fanns i 
Siende, Tuhundra och Selebo härader.35 Förutom vid Bjurum och 
Lindö kan tre ansamlingar urskiljas i Karin Hansdotters gods
komplex: en i södra Västergötland och västra Småland (38 enheter), 
en i centrala Närke (30 enheter) och en i västra Östergötland (27 
enheter).36 De återstående 98 landboenhetema bestod av två stora 
grupper i Småland (28 enheter) och sex små grupper (39 enheter) i

9 *

Karta 2: Stora Bjurum. Geometrisk avritning från troligen slutet av 1600-talet. I 
mitten syns herresätet med tillhörande ekonomibyggnader, humlegård och träd

gård. Norr därom ligger de tre äkergärdena. Av kartans tre landbogärdar upptas 

Ljustorp och Jutatorp i Karin Hansdotters jordebok frän 1550. (Foto i NM, 

proveniens okänd).

34 SU s 320.
35 Till ansamlingen räknas inte enheterna i Åkerbo hd, Västmanland, Bälinge hd, Uppland.
36 Den första i Kinds och Marks hdr i Västergötland och Mo hd i Småland, den andra i Närke — 

enheterna i Glanshammars hd ingår inte; i den tredje ingår inte enheterna i Lysings hd.
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fem olika landskap; återstoden — 31 enheter — var ströenheter.37 Se 
karta 1—2 och tabell 3.

Birger Nilssons sätesgård hette Vinäs, belägen i nuvarande Västra Eds 
socken i Norra Tjusts härad,38 där landskapet är småkuperat och 
bebyggelsen var koncentrerad till de smala sprickdalar, som löper i 
nordvästlig-sydöstlig riktning och som givit naturliga landförbindel
ser till södra och centrala Östergötland. Sätesgården var uppförd på 
en holme i Storsjön, som några kilometer från herresätet avvattnas 
vid Västra Ed, där Birger Nilsson ägde en kvarn.39 Till sätesgården 
anslöt ett landbogods på 89 enheter i Norra och Södra Tjust med en 
koncentration till Västra Eds och Ukna socknar.40 Fem av enheterna 
tillhörde Långhults och Tidersrums rättardömen och förband Tjust- 
godset med enheter i angränsande härader: Sevede, Norra och Södra 
Vedbo i Småland och vidare Kinda och Ydre i södra Östergötland. 
Utanför nordöstra Småland och södra Östergötland fanns två an
samlingar: den ena i sydöstra Södermanland runt Nyköping i Jönå- 
kers och Rönö härader (50 enheter), den andra i västra Östergötland 
(27 enheter). I övrigt bildade 46 enheter åtta små grupper i Närke,

Tabell 3: Uppbyggnaden av landbokomplexen i tre högadliga gods 1550/62

Godsgrup- Karin Hansdtr1 Birger Nilsson Per Brahe Summa
Penn8 an-

tal
en
heter

% an
tal

en
heter

% an
tal

en
heter

% an
tal

en
heter

%

Ansami 5 227 69,9 3 195 72,5 4 250 74,8 12 672 72,5
Stor
grupp 2 28 8,6 2 27 8,1 4 55 5,9
Liten
grupp 6 39 12,0 8 46 17,1 7 51 15,3 21 136 14,6
Ströenh 31 9,5 28 10,4 6 1,8 65 7,0
Summa 325 100,0 269 100,0 334 100,0 928 100,0

' Huvudgården räknad som två gårdar. 
Källor: se tabell 5—7 i tabellbilagan.

37 En stor grupp (12 enh) låg i Allbo och Norrvidinge hdr, en annan (16 enh) i Uppvidinge, Västra 
och Östra hdr i södra respektive norra Småland. Enheterna i Stenbrohults sn, Allbo hd, och i 
Almesåkra och Bringetofta snr, Västra hd, är ej inkluderade.
De sex smågrupperna fanns i Faurås hd (7 enh) i norra Halland, Viste hd (6 enh) i nordvästra 
Västergötland, Ölme hd (7 enh) i sydvästra Värmland, Hammarkinds hd (4 enh) i östra 
Östergötland, Sevede hd (6 enh) i nordöstra Småland och Konga hd (9 enh) i sydöstra Småland.

38 Underlaget till framställningen av Birger Nilssons godskomplex finns i tabellerna 2 och 3 samt 
tabell 6 i tabellbilagan. De senare Västra och Östra Eds snr bildade då en socken, kallad Ed.

39 Vinäs hade tillhört Bo Jonsson (Grip), efter vilken egendomen gick i arv inom den äldre och den 
yngre ätten Grip. Birger Nilsson hade övertagit gården från sin far Nils Bosson (död 1522), se 
SU s 234, AH s 178.

40 Till tjustgodsen räknas också en enhet i Vinäs rättardöme i Ringarums sn, Hammarkinds hd i 
Östergötland alldeles vid smålandsgränsen.
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50 100km

Karta 3: Birger Nilssons (Grip) godskomplex. Teckenförklaringar vid karta 1.

Småland, Södermanland och Västergötland, medan 28 enheter är att 
betrakta som ströenheter.41 Se karta 3 och tabell 3.

Stadsegendomama låg i nära anslutning till landbogodset, flertalet 
i hamnstäder utmed Östersjökusten: Stockholm (3), Nyköping (2), 
Söderköping (2), Gamla och Nya Västervik (2) och Kalmar (2). Där
utöver hade Birger Nilsson två fastigheter i Vadstena och en i Linkö- 
ping.

41 Grimstens och Kumla hdr (4 enh) i Närke, Handbörd och Stranda hdr (8 enh), i östra Småland, 
Västbo hd (4 enh) i västra Småland, Selebo hd (8 enh), Ö/V-rekame (8 enh), Daga hd (4 enh) 
och Villåttinge hd (6 enh) i norra Södermanland, Vedens hd (4 enh) i sydöstra Västergötland.
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Bild 6: Flygfoto över Vinäs i Västra Eds socken i Norra Tjust. Nederst i bild den 
nuvarande gärden. Därutanför syns det nu helt förfallna empire-slottet, uppfört 
omkring 1800. Slottets bottenvåning är dock betydligt äldre och kan gä tillbaka 

till 1500-talet och Birger Nilssonss (Grip) tid. Längst ut ligger en holme med 
rester av en medeltida borganläggning, möjligen frän Bo Jonssons(Grip) tid. (Foto 

i stadsarkitektkontoret i Västervik)

Bild 7: Rester av den medeltida borgen vid Vinäs. (Foto E Lundberg 1933, ATA)
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Björkby:

Östra Ryd

Hägernäs

Fågelnäs1
Rydboholm

Stora
Värtan

Nyboda;

SkaftholmenErnvik.

'Stensvreten1

„Gröndal

Karta 4: Rydboholm med närliggande landbogårdar. Detalj ur topografiska 
kartan 1: 50000.

Per Brahe ägde tre sätesgårdar,42 varav två låg i sydöstra Uppland, i 
ett svagt kuperat landskap med små öppna slättbygder. Den mest 
betydande sätesgården var Rydboholm i Östra Ryds socken och Ryds 
skeppslag. Den var belägen nordöst om Stockholm vid Värtan i den 
inre skärgården. (Karta 4) På 1540-talet hade Per Brahe låtit genom
föra omfattande om- och tillbyggnader på själva herresätet.43 En och 
en halv mil nordväst om Rydboholm låg Lindholmens sätesgård 
(Orkesta sn, Seminghundra hd), som var uppförd på en holme — nu 
ett näs — mellan Lillsjön och Storsjön.44 (Karta 5) Till Rydboholm

42 Underlaget till framställningen finns i tabellerna 2 och 3 samt tabell 7 i tabellbilagan.
43 Rydboholm tillhörde under senmedeltiden medlemmar av ätterna Sture och Vasa. Per Brahe 

ärvde egendomen efter sin mor Margareta Eriksdotter (död 1536) enligt SU s 379, AH s 60 f. 
Om- och tillbyggnaderna behandlas i Andersson 1986 s 229—39.

44 Lindholmen tillhörde på 1400-talet medlemmar av Väsby-ätten, Eka-ätten och ätten Banér. Per 
Brahe ärvde egendomen efter sin mor Margareta Eriksdotter (död 1536). Det dåvarande herre
sätet låg väster om den nuvarande säteribyggnaden, se SU s 372, Rahmqvist 1978 s 62, 
Nordström 1941 s 21 f, AH s 64, HGSL 4 s 450.
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Lillsjön

stenbackei

Stenhuset

Kalv-

Sforsjön

Wäsby-
-A'BackenFårberget

Tegelholmen 
gran och aspskog

Karta 5: Lindholmen 1727/28. (LmV A 75—9:1, detalj) Diken ej redovisade.

hörde två rättardömen omfattande 47 landboenheter — 42 i Östra 
Ryds socken och fem i grannsocknen Täby. Under Lindholmen låg 
ett rättardöme på 27 landboenheter, varav flertalet återfanns i Orkes- 
ta socken.

Från Rydboholm och Lindholmen var det långt till den tredje 
sätesgården, Sundholmen (Äspereds sn, Ås hd), nyuppförd under 
1540- och 1550-talen på en holme i sjön Tolken, någon mil sydväst
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Bild 8: Sundholmens slott i Äs pereds socken, As härad. Slottet uppfördes av Per 
Brahe vid mitten av 1500-talet. Pennteckning av Erik Dahlberg frän slutet av 

1600-talet. (Ur teckningarna till Svecia antiqua et hodierna)

om Bogesund (nuvarande Ulricehamn).45 Det omgivande landskapet 
är kuperat och karaktäriseras av små öppna jordbruksbygder, omgiv
na av stora skogspartier. Via Ätrans dalgång, till vilken avståndet var 
bara någon mil, hade sätesgården goda förbindelser ned till Halland 
och kusten och upp till den centrala slättbygden i östra Västergöt
land. Från Sundholmen sträckte sig också mot norr och nordväst ett 
stort godskomplex på 150 enheter, bildande två ansamlingar med 
förtätningar i Ås och Vartofta härader. Förtätningen i Ås härad 
omfattade inte mindre än 60 enheter, uppdelade på två rättardömen.

Förutom ansamlingarna i sydöstra Uppland och i Västergötland 
fanns en mindre ansamling på 26 enheter i Västmanland och västra 
Uppland.46 Övriga landboenheter var till större delen inordnade i två 
stora grupper i Södermanland och Västergötland samt sju små grup
per i fyra landskap; bara sex enheter kan föras till kategorin ströen- 
heter.47 Se karta 4—6 och tabell 3.

Rester av ett äldre stenhus, som sannolikt varit det tidigare herresätet, har återfunnits vid sjöns 
norra strand. Per Brahe ärvde egendomen från sin far Joakim Brahe (död 1520), se Söderberg 
1941 s 48 ff, AH s 311.

46 En enhet i Åkerbo hd ingår ej i ansamlingen.
47 De stora grupperna i Marks hd (14 enh) i sydvästra Västergötland och i Jönåkers och Oppunda 

hdr (13 enh) i södra Södermanland.
De små grupperna i Örebro och Sköllersta hdr (7 enh) i centrala Närke, Sundbo hd (4 enh) i 
södra Närke, Åkers hd (8 enh) i norra Södermanland, Väne hd (8 enh) i norra Västergötland, 
Aska hd (9 enh) i nordvästra Östergötland, Göstrings och Vifolka hdr (7 enh) i centrala 
Östergötland, Losings och Östkinds hdr (8 enh) i östra Östergötland.
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Karta 6: Per Brahes godskomplex. Teckenförklaringar vid karta 1.

Sammanfattning
De tre godskomplexen omfattade fem sätesgårdar och över 900 
landboenheter, vilket torde motsvara ca 6 % av den jord adeln ägde 
vid mitten av 1500-talet.48 Jordegendomarna var fördelade på tio 
landskap, men lejonparten (85 %) låg i de till ytan fem största av de 
centrala landskapen i det dåtida Sverige — Småland, Södermanland,

48 Räknat på sammanlagt 15 814 enheter — se Larsson 1985 s 65 — blir det 5,9 %.
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Uppland, Västergötland och Östergötland (tabell 4). Den vanligaste 
enheten var landbogården, som representerade 2/3 av landboenhe- 
terna (tabell 2). Därtill fanns ett tiotal stadsfastigheter, ofullständigt 
belagda dock.

Tabell 4: Landboenheternas fördelning pä olika landskap i tre högadliga gods
komplex 1550/62

Landskap Karin Hansdtr Birger Nilsson Per Brahe Summa

enh % enh % enh % enh %

Halland 7 2,2 7 0,8
Närke 31 9,5 7 2,6 14 4,2 52 5,6
Småland 52 16,0 116 43,1 168 18,1
Södermanland 13 4,0 82 30,5 21 6,3 116 12,5
Uppland 13 4,0 2 0,75 78 23,3 93 10,0
Värmland 15 4,6 15 1,6
Västergötland 117 36,0 8 3,0 172 51,5 297 32,0
Västmanland 41' 12,6 2 0,75 23 6,9 66 7,1
Öland 3 1,1 3 0,3
Östergötland 36 11,1 49 18,2 26 7,8 111 12,0

Summa 325 100,0 269 100,0 334 100,0 928 100,0

1 Huvudgården räknad som två gårdar. 
Källor: se tabell 5—7 i tabellbilagan.

Landbogodsen var uppbyggda av större och mindre koncentra
tioner av enheter — här betecknade ansamlingar, stora och små 
grupper — samt ströenheter. Ansamlingarna omfattade nära 3/4 och 
grupperna drygt 1 /5 av landboenheterna. Återstoden — alltså mind
re än 10 % — var ströenheter. (Tabell 3) Varje sätesgård hade en 
ansamling, av vilken en betydande del låg i sätesgårdens omedelbara 
omgivning. Detta medförde i sin tur att en betydande del av landbo
godsen återfanns i de landskap där sätesgårdarna låg — Småland, 
Uppland och Västergötland (karta 1—3).

Sätesgårdarna låg intill sjöar eller vattendrag i utkanten eller vid 
sidan av de centrala slättbygderna och var isolerade från övrig be
byggelse i trakten. Närheten till vatten gav tillgång till fisk, ett viktigt 
livsmedel i dåtidens hushållning, medan det ensliga läget på holmar 
eller öar gjorde herresätena lättare att försvara. Några har veterligen 
varit befästa, såsom Rydboholm och Sundholmen, men detta kan ha 
gällt också de andra herresätena.

Per Brahes och Karin Hansdotters godsinnehav var något större än 
Birger Nilssons — omkring 330 landboenheter mot inte fullt 270. Per 
Brahe hade dessutom tre sätesgårdar mot en för vardera Karin Hans- 
dotter och Birger Nilsson. Till sin sammansättning avvek de tre
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godsen något från varandra: andelen gårdar var större inom Karin 
Hansdotters gods än inom Per Brahes och Birger Nilssons, där ande
len torp i gengäld var större (tabell 2). När det gäller omfattningen 
kan det också slås fast, att de tre godskomplexen otvetydligt tillhörde 
de större i Sverige vid mitten av 1500-talet. De största enskilt ägda 
godsen omfattade, som framgått av inledningen, 300 till 400 landbo- 
enheter.

Birger Nilssons och Per Brahes godsinnehav framstår som geogra
fiskt mer sammanhållna än Karin Hansdotters. De bestod vardera av 
tre respektive fyra ansamlingar av gods. För Per Brahes del låg dessa i 
sydöstra Uppland, Västmanland och centrala och södra Västergöt
land, vilket delade godset i en uppsvensk del och en västgötsk. 
Ansamlingarna i Birger Nilssons gods fanns i en mer begränsad 
region i Östsverige mellan städerna Västervik, Vadstena och Nykö
ping. Se kartorna 1—3. I gengäld hade Birger Nilsson något fler 
ströenheter än Per Brahe. I Karin Hansdotters godsinnehav fanns i 
stället fem anhopningar: två låg i Västergötland, godsets egentliga 
centrum, medan de andra fanns i Närke, Västmanland och västra 
Östergötland.

De högadliga godskomplexens geografiska 
uppbyggnad — några synpunkter
Flera författare har upppfattat två drag som typiska för den geogra
fiska uppbyggnaden av de stora högadliga godsinnehaven under 
senmedeltid och 1500-tal, nämligen en koncentration av landboen- 
heter runt sätesgårdarna och samtidigt en utbredning av landbo- 
komplexet över flera regioner och landskap. Karaktäristiken gör inte 
full rättvisa åt strukturen i de gods som här undersöks, därför att 
koncentrationer av godsenheter fanns inte bara runt sätesgårdarna. 
Huvuddelen av godsen var ju inordnade i några stora koncentra
tioner (ansamlingar) och ströenhetema var relativt sett få. I stort 
tycks denna struktur överensstämma med den I-M Munktell funnit i 
några adliga godskomplex från den andra hälften av 1400-talet. 
Flertalet landboenheter låg, enligt Munktell, samlade kring två eller 
tre centra, vilket kan ställas mot tre, fyra och fem ansamlingar inom 
Birger Nilssons, Per Brahes och Karin Hansdotters godskomplex.49

49 Munktell 1982 s 85. En närmare jämförelse med Munktell går ej att göra, då Munktell ej i 
tabellform eller på annat sätt öppet dokumenterar godskomplexens omfattning och lokalise
ring. Dessutom är de konkreta lokaliseringar Munktell gör i sin text i många fall så felaktiga att 
närmare jämförelser också av det skälet inte är möjliga. Se Ferm och Rahmqvist 1983.
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Även om huvuddelen av landboenhetema var sammanförda i ett 
par ansamlingar, kvarstår som ovedersägligt att det högadliga godset 
hade en vid geografisk utbredning. Per Brahes egendomar låg i sex 
landskap, Birger Nilssons i åtta och Karin Hansdotters i nio. Arvid 
Trolles inklusive hans hustrurs godskomplex från slutet av 1400-talet 
återfanns i tolv landskap, Nils Bossons (Grip) från samma tid i sju 
landskap. Munk tell uppger att landboenhetema i de av henne 
undersökta godskomplexen "i genomsnitt" var fördelade på fem till 
sex landskap.50 Begränsas i stället perspektivet till ansamlingarna, 
blir utbredningen icke fullt så markant. Per Brahes ansamlingar låg i 
tre landskap, Birger Nilssons i tre och Karin Hansdotters i fem.

Den geografiska strukturen skall nu sättas i samband med den roll 
som landbojorden spelade inom godsekonomin, nämligen att preste
ra underhålls- och överskottsräntor. Underhållsräntor förbmkades 
framför allt vid avelsgården (dagsverken) och herresätet (naturapro- 
dukter), vilket förklarar arronderingen i form av en ansamling mnt 
själva sätesgården. Överskottsräntor kunde därmed i första hand tas 
ut från enheter, som inte låg nära sätesgården. I det enskilda fallet 
måste fördelningen mellan underhålls- och överskottsräntor ha va
rierat. Var arronderingen mnt sätesgården liten, måste räntor från 
längre bort liggande enheter tas i anspråk för underhållsfunktionen 
än om arronderingen var omfattande och om ägarna dessutom — 
vilket inte var ovanligt — disponerade förläningsräntor från socknar 
nära sätesgården. I det senare fallet kunde räntorna från trakten mnt 
sätesgården sannolikt vara så stora att de skapade ett överskott i 
pengar eller naturaprodukter. Avståndet till sätesgården måste också 
ha påverkat utformningen av underhållsräntoma. Dagsverken och 
småpersedlar som ägg och höns kunde bara tas ut från landbor, som 
bodde nära sätesgården, medan t ex nötkreatur, som lätt kunde 
transporteras långa sträckor, kunde tas ut från mer avlägset belägna 
landbohemman.

De högadliga godsen avvek genom sin vida utbredning markant 
från några uppsvenska klosters — Julita, Klara och Sko — godsinne
hav i början av 1500-talet. Julita och Sko kloster ägde vart och ett 
omkring 175 landboenheter, Klara kloster något fler. Alla tre godsin
nehaven var regionalt avgränsade. Sko klosters egendomar låg hu
vudsakligen i södra och mellersta Uppland. Dessutom fanns några 
mindre grupper i Västmanland och Södermanland. Klara kloster 
hade sitt gods i södra och mellersta Uppland och i norra Söderman
land. Julita kloster, slutligen, hade merparten av sitt landbogods i

50 Sjögren 1944 bilaga 1—2, Munktell 1982 s 85.
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nordvästra Södermanland och östra Närke. En del enheter fanns 
också i närheten av Nyköping och Söderköping.51 (Tabell 5)

Tabell 5: Landboenheternas fördelning pä olika landskap inom tre klosters 

godskomplex

Landskap Julita kloster Sko kloster Klara kloster

enh % enh % jordetal1 %

Närke 19 10,9
Södermanland 144 82,8 4 2,2 8:1:1:4 5,5
Uppland 172 95,5 138:5:2:7 93,3
Västmanland 2 1,1 3 1,7 1:6 1,2
Öland
Östergötland 9 5,2

1 0,6

Summa 174 100,0 180 100,0 148:5:1:3 100,0

1 markland: öresland: örtugland: penningland 
Källor: SkoKlJb s 26-76, Stensland 1945, Torbrand 1968

Man kan fråga sig vad denna olikhet i geografisk struktur mellan 
kloster- och adelsgodsen berodde på. Någon grundläggande skillnad 
från produktionssynpunkt kan inte ha funnits, ty också klosterinsti
tutionerna behövde underhålls- och överskottsräntor. Det ligger när
mast till hands att peka på de olika förutsättningarna för själva 
godsbildningen. Det högadliga godskomplexet etablerades normalt 
genom arvskiften och kunde existera i ett par decennier, men inte 
sällan under kortare tid. Vid ägarens död splittrades normalt godset 
genom skifte mellan olika arvingar. Som exempel kan nämnas att 
Birger Nilssons (Grip) godskomplex uppstod genom skiftning av två 
stora godskomplex, nämligen fadern Nils Bossons (Grip, död 1522) 
och modern Anna Arvidsdotters (Trolle, död 1532), mellan Birger 
Nilsson och hans sex syskon. Birger Nilssons hustru Brita Joakims- 
dotters (Brahe, död 1554) godskomplex uppstod genom skiftning av 
fadern Joakim Brahes (död 1520) godskomplex och modern Margare
ta Eriksdotters (Vasa, död 1536) mellan Brita och brodern Per Brahe. 
Birger Nilssons och hustruns godskomplex samskiftades 1574 mellan 
de fem barnen. Därmed uppstod fem nya godskomplex.52 Kloster
godsen, däremot, delades aldrig utan byggdes upp och konsolidera
des genom donationer, köp och byten under 200 år eller mer.

Med återkommande uppdelningar och omgrupperingar av godsen 
genom arvskiften och giftermålsallianser kunde man inom högadeln
51 Stensland 1945 s 40, SkoKlJb s 26—76. Torbrand 1968 s 80 redovisar ett jordetal på över 148 

markland för Klara kloster. En landbogård i Uppland tycks normalt ha legat på 4—6 öresland — 
se Ferm 1987 s 210 f — vilket innebär att Klara klosters godskomplex torde ha omfattat ca 200 
landboenheter.

52 Tillkomsten och framväxten av Birger Nilssons godskomplex behandlas i Ferm 1976, 1977 A, B, 
C, 1978 A, B. Arvskiftet efter Birger Nilsson och hans hustru dokumenteras i MGrb s 262—71.
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inte få regionalt avgränsade godskomplex, emedan möjligheterna att 
byta stora grupper av godsenheter och oavbrutet arrondera godsen 
var begränsade.53 En uppdelning på olika landsändar blev en nöd
vändig följd, vare sig den var önskad eller ej. Men uppdelningen 
skedde knappast godtyckligt. Något, förutom gällande arvsbestäm
melser, måste ha styrt uppdelningen. En grundläggande strävan hos 
de adliga jordägarna bör, som redan påpekats, ha varit att få så väl 
uppbyggda godskomplex som möjligt med hänsyn till den funktion 
godsen hade. Ingen jordägare kan ha uppnått den ideala strukturen 
på sitt gods, men det eftersträvade resultatet bör framträda i huvud
tendensen i godsstrukturen. Och huvudtendensen är tydlig: inord
nandet av landboenheterna i stora koncentrationer, ansamlingar. 
Dessa omfattade ju nära 3/4 av alla landboenheter och var fördelade 
på tre landskap i Birger Nilssons och Per Brahes godskomplex och på 
fem i Karin Hansdotters. Utbredningen över sex, sju eller fler land
skap skulle alltså inte varit eftersträvad utan är att betrakta som icke 
önskade konsekvenser av godsbildningen.

Min slutsats avviker på den här punkten från den tidigare forsk
ningen, där utbredningen som sådan uppfattas som något positivt för 
jordägaren, något som eftersträvats. De förklaringar som givits till 
den allmänna utbredningen kan likväl vara relevanta med avseende 
på ansamlingarnas interregional fördelning och bör därför granskas 
närmare.

Tidigare forskning sätter spridningen av adelsgodsen i samband 
med en vilja hos jordägarna att gardera sig mot lokala missväxter och 
lokalt låga spannmålspriser eller att motverka en alltför ensidig rän- 
testruktur inom godsen.54 Känt är nämligen att produktionsutfallet —

53 Olika problem förknippade med att just köpa, byta och sälja landbogods diskuteras i Ferm 1978 
B s 10 ff.

54 Swenne 1933 s 91 menar att spridningen eftersträvats för att uppnå gardering mot lokala 
missväxter och att det vid god skörd var mindre förmånligt att ha gods i en och samma 
landsända, eftersom priserna blev låga vid god skörd. Swenne bortser från att all skörd inte var 
avsedd för avsalu.
Sjögren 1944 s 143, som utgår från Arvid Trolles gods, menar att spridningen kan ses som ett 
sätt att gardera sig mot de bakslag som kunde drabba produktionen till följd av missväxt eller 
krig. Han konstaterar vidare att genom spridningen har Arvid Trolle kommit i besittning av 
olika regioners olika naturtillgångar. Det är svårt att avgöra om Sjögren menar att Arvid Trolle 
verkligen eftersträvat det senare eller om detta bara är en effekt av viljan att gardera sig mot 
lokala bakslag i produktionen.
Munktell 1982 s 85 tycks mena att det är en räntedifferentiering som i första hand eftersträvats: 
"Förklaringen (till spridningen) torde vara att man ännu inte vågade inrikta godsdriften efter en 
viss vara, utan föredrog att ha tillgång till både säd, smör och järn. Genom uppdelningen 
garderade man sig samtidigt mot missväxt som kunde drabba någon del av landet".
Winberg 1983 s 176 är den ende som inte uppfattar uppbyggnad och utbredning av de 
senmedeltida godskomplexen som i alla delar direkt eftersträvade och som ett resultat av ett 
rationellt val mellan olika sätt att strukturera ett gods.
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särskilt inom spannmålsodlingen — kunde växla mellan olika trakter, 
regioner och år, vilket i sin tur gav upphov till lokalt och regionalt 
varierande spannmålspriser: en god skörd gav låga priser, en dålig 
skörd gav höga, därför att efterfrågan på spannmål var föga tänjbar. 
Känt är också att det fanns en viss regional variation i räntans 
sammansättning, så att ränta i spannmål, i smör och i järn tycks ha 
förekommit i olika regioner. Detta skulle i sin tur innebära att t ex 
Julita, Klara och Sko kloster saknade gardering mot lokala missväxter 
och låga spannmålspriser och därtill hade en ensidig räntestruktur.

Gentemot argumenteringen i den tidigare forskningen kan man 
invända att en regional utbredning uppenbarligen gav tillräckligt 
skydd mot lokala missväxter. Klostren eftersträvade i sin godspolitik 
en koncentration av landboenheter till det område och den region 
där klostren låg.55 Hade en regional utbredning varit olämplig som 
försörjningsbas, torde klostren ha fört en annan godspolitik och inte 
som nu bytt bort avlägset liggande enheter mot mer närliggande.

Som stöd för mitt resonemang kan man också hänvisa till det sätt 
varpå Gustav I byggde upp sitt arv och eget i Uppland under 1540- 
och 1550-talen. Till varje avelsgård, såsom Ekholmen, Ekolsund, 
Venngarn och Örby, hörde ett landbokomplex, som omfattade enhe
ter i ett par härader, dvs ett område som geografiskt var mer begrän
sat än det klostergodsen var fördelade på. Söderbergs undersökning 
av Örby gårds försörjning under 1540- och 1550-talen visar också att 
det gick utmärkt att klara underhållet av Örby gård inom ett relativt 
litet försörjningsområde.56 Självfallet hade stora problem uppstått 
om hela Uppland eller Mälardalen drabbats av katastrofalt dåligt 
produktionsresultat, men katastrofer av den dimensionen måste det 
över huvudtaget ha varit svårt att gardera sig mot.

Klostren behövde inte heller bli offer för lokalt varierande spann
målspriser. Blev det god skörd, kunde överskottet lagras till ett annat 
år, då priserna blev gynnsammare. Förelåg det behov av inköp av 
varor det år spannmålspriserna var låga, kunde klostren uttnyttja 
andra räntor, t ex penningräntor. Hade klostren smör- och jämrän- 
tor, kunde dessa avyttras, eftersom priserna på dessa varor inte 
varierade mellan olika år.57 För övrigt måste den som hade spann
målsräntor i två regioner lagra spannmålen, om det blev god skörd i 
båda regionerna och han ville undvika att sälja, när priserna var låga. 
I så fall behövde han två lagringsplatser, vilket i sin tur ledde till att

55 Om godspolitiken: Sjödén 1942 s 8—16, Stensland 1945 s 32—40, Torbrand 1968 s 79—81.
56 AL s 235-42, Söderberg 1977 kap 4, 5, 6.
57 Ferm 1979.
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han fick större förvaltningskostnader och lagringsproblem än om 
han bara hade en lagringsplats. Dessutom är det inte säkert att 
jordägaren kunde få in all spannmålsränta, om skördeutfallet blev 
dåligt. Eventuellt måste han låta landboma lösa spannmålen i pengar 
eller annan ränta eller uppskjuta betalningen till ett år med bättre 
produktionsresultat. Slutsatsen blir därför att spridningen av landbo- 
godsen över fler regioner inte kan uppfattas som ett försök att 
gardera sig mot lokala missväxter eller lokalt låga spannmålspriser.

Tabell 6: Klara och Sko klosters landboräntor ca 1500, värderade i mark örtug

Klara Sko Summa
mark % mark % mark %

Järn 5 0,6 5 0,3
Pengar 142 23,5 198 21,9 340 22,5
Smör 18 3,0 18 1,2
Spannmål 445 73,5 701 77,5 1146 76,0
Summa 605 100,0 904 100,0 1509 100,0

1 Siffrorna är avrundade till heltal. Varuvärdering efter Hammarström 1956: 5,5 mark/tunna 
smör, 17,3 mark/läst spannmål, 29 mark/läst järn och 12 fat på lästen och 600 osmundar på fatet. 
Källor: Ferm 1974 A, Torbrand 1968.

När det gäller räntans sammansättning är det uppenbart att Klara 
och Sko kloster hade en relativt uniform räntestruktur med domi
nans för spannmålsränta, värdemässigt sett; men även penningrän
tan var betydande. Därutöver ingick mindre kvantiteter av järn, smör 
och fisk, förutom småpersedlar nära själva klostren (tabell 6). Julita 
klosters ränta omfattade spannmål, fisk, smör, järn och humle, men 
kvantiteterna är inte kända.58 För att få en jämnare fördelning mellan 
olika naturaräntor inom ett gods kan det alltså ha varit nödvändigt 
att ha en interregional uppdelning på landboenheterna. Fråga är bara 
om inte andra faktorer också spelat in.

Undersökningen av de tre högadliga godskomplexen visar att till 
varje herresäte var knuten en ansamling av landboenheter. Ansam
lingen hade tillsammans med avelsgården till primär uppgift att 
direkt producera för hushållet vid herresätet. Per Brahe hade tre 
sätesgårdar, två i sydöstra Uppland och en i Västergötland. Karin 
Hansdotters sätesgård låg i Västergötland, men hon ägde också 
huvudgården Lindö, som tidigare varit sätesgård och som direkt efter 
hennes död kom att utnyttjas som sätesgård av en av hennes söner. 
Också Lindö omgavs av en ansamling av gods. Birger Nilsson hade

58 Stensland 1945 s 48.
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bara en sätesgård, Vinäs i Tjust i nordöstra Småland. Men Birgers 
hustru, Brita, ägde sätesgården Tämö i Oppunda härad i Söderman
land, ett arv efter fadern Joakim Brahe. Till dess underhåll kunde 
också Birger Nilssons landbor i Södermanland bidra. Och vid arv
skiftet efter Birger och hans hustru lades under Tämö inte bara Britas 
godsenheter i Södermanland utan också en del av Birger Nilssons.59 
För övrigt hade många av Birger Nilssons landbor i Södermanland 
under hans fars tid legat under sätesgården Nynäs alldeles norr om 
Nyköping. Likaså hade flertalet av Per Brahes landbor i Söderman
land legat under hans far Joakim Brahes sätesgård Tämö.60 Den 
interregionala fördelningen av ansamlingar i Per Brahes gods mellan 
Uppland och Västergötland, i Karin Hansdotters gods mellan Väster
götland och Västmanland och i Birger Nilssons mellan Småland och 
Södermanland kan alltså sättas i samband med sätesgårdarnas loka
lisering och behov av underhållsräntor.

Två hypotetiska förklaringar finns därmed till den interregionala 
fördelningen av ansamlingarna. Förklaringarna utesluter ingalunda 
varandra. Ty man kan ha eftersträvat att både få del i olika regioners 
räntor och hålla samman enheter mnt de olika sätesgårdarna för att 
dessa skulle ha nära tillgång till underhållsräntor. Av vilka skäl en 
högadelsman höll sig med flera sätesgårdar skall inte diskuteras här. 
Det sker i inledningen och avslutningen till avsnittet om godsdrift 
och hushållning.

När det gäller den dryga fjärdedel av landboenheterna som låg 
utanför ansamlingarna, är det viktigt att komma ihåg att flertalet 
enheter bildade små och stora grupper och att de rena ströenheterna 
var få. En strävan att hålla samman enheterna gör sig alltså märkbar 
också i denna del av godskomplexen. Samtidigt var det dessa enheter 
som gav upphov till den vida utbredningen av godskomplexen, en 
utbredning som, enligt mitt sätt att se, knappast kan ha varit önskad. 
En generell förklaring till lokaliseringen av dessa enheter är svår att 
ge. Det är nödvändigt att först studera förutsättningarna för själva 
godsbildningen. Ett illustrativt exempel, knutet till Birger Nilssons 
godskomplex, skall emellertid ges. Det visar både att det var svårt att 
arrendera godskomplexen och att den vida utbredningen kunde ha 
varit än vidare, om man inte strävat efter att hålla samman gods
komplexen.

I Västbo härad i sydöstra Småland ägde Birger Nilsson en liten 
grupp på fyra enheter; den var förvärvad genom byte och låg avsides

59 Arvskiftet i MGrb s 262-71, PBKrö s 85.
60 SU s 281 f, NBjb f 1-9.
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i förhållande till hans och hans hustrus övriga gods. Utnyttjas de 
förklaringar som tidigare författare givit till adelsgodsens vida ut
bredning, skulle Birger Nilsson ha bytt till sig de aktuella enheterna 
för att differentiera räntan eller gardera sig mot lokala missväxter 
eller lokalt låga spannmålspriser. De två senare förklaringarna har 
redan kunnat avvisas på allmänna grunder. I det här konkreta fallet 
framstår åtminstone den ena förklaringen som verklighetsfrämman
de eller i varje fall inte applicerbar, ty västbogodset rantade framför 
allt smör, fläsk och nötkreatur, för vilka varor priserna inte fluktuera
de. Däremot kunde naturligtvis boskapsskötseln och den animaliska 
produktionen liksom spannmålsodlingen vara utsatt för lokala stör
ningar. Men som gardering mot störningar på animalieproduktionen 
inom andra delar av godskomplexet har västbogodset knappast kun
nat tjäna, eftersom det låg så avsides. Motivet att byta till sig de 
aktuella enheterna kan inte heller ha varit en vilja att differentiera 
räntan, eftersom räntan redan var differentierad inom Birger Nils
sons godskomplex. Bakgrunden är i stället den att Birger Nilsson och 
hans syskon ärvt ett godskomplex på Själland, vilket det måste ha 
varit ytterst svårt att dra ekonomisk nytta av, särskilt under perioder 
då Sverige och Danmark var i krig med varandra.61 Danska adels
män hade i sin tur arvegods i Sverige och hade därmed samma 
problem som sina svenska ståndsbröder. Problemet löstes genom 
godsbyten, varvid parterna fick acceptera de gods som fanns att 
tillgå, även avsides liggande. För Birger Nilsson måste det dock ha 
varit bättre att ha en grupp gårdar i sydvästra Småland än på Själ
land.

61 De danska bytesgodsen behandlas i Ferm 1977 A.
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3. Räntestrakturen

Inledning
Den följande undersökningen av räntestrukturen utgår från att jord
ägarnas krav och landbornas önskemål i fråga om räntan i grunden 
var motstridiga och att det faktiska ränteuttaget därför var ett uttryck 
för parternas förmåga att hävda sina intressen. Nu är uppgiften att 
precisera vad som påverkade jordägarnas val av räntor och vad som 
underlättade för dem att driva sina räntekrav mot olika landbor, 
både vad gäller sammansättningen och storleken på räntan.

Allmänt gäller att jordägarnas räntekrav bestämdes av de funktio
ner räntorna hade inom ett gods och jordägarnas uppfattning om 
vilka räntor som bäst passade dessa funktioner. I princip användes 
räntorna på två sätt. Några blev underhållsräntor — de gick till 
förbrukning inom godset. Andra blev överskottsräntor — de gick till 
inköp av varor, betalning av tjänster och förvärv av nya fastigheter.

Underhållsräntorna var, som redan framgått, sannolikt knutna till 
framför allt sätesgårdarna och torde därför i först hand ha utkrävts 
från landbor som bodde nära sätesgårdarna, medan landbor som 
bodde längre bort i första hand torde ha fått svara för överskottsrän- 
torna. I de enskilda fallen måste, som påpekades ovan, den rumsliga 
fördelningen av underhålls- och överskottsräntor ha varierat beroen
de på hur omfattande arronderingen runt sätesgården var och på om 
jordägaren disponerade förläningar i sätesgårdens närhet.

Underhållsräntor var främst arbetsräntor — förslor och dagsverken 
— och naturaräntor. Förslor behövdes för transporter, och dagsver
ken utnyttjades för driften av avelsgårdarna och underhållet av 
herresätena. Olika naturaräntor — spannmål, oxar, får, smör, fisk, 
timmer mm — bearbetades på olika sätt och förbrukades sedan inom 
det högadliga hushållet. Även penningräntan kunde användas som 
underhållsränta, t ex till att betala lön till anställd personal, eftersom 
all lön knappast utgick in natura.1
1 Antagandet om förbrukningen grundar sig på PBOec och Söderberg 1977 s 192—201 och kap 

24.
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Överskottsräntor var penning- och naturaräntan. Penningräntan 
hade den fördelen för jordägaren att han kunde använda den direkt, 
medan han måste omvandla naturaräntan till pengar, om han inte 
kunde utnyttja den som betalningsmedel: vara mot vara, eller vara 
mot tjänst. Det låg å andra sidan en fara i att ha räntan definierad i 
pengar, eftersom räntans värde urholkades, om inte räntesatserna 
ändrades i takt med prishöjningarna. Problemen med penningräntan 
hade redan Hans Brask uppmärksammat. Det framgår av en fogde
instruktion, där han uppmanar sin fogde att inte träffa avtal, som 
innebär att den årliga räntan sätts i pengar, därför att myntet hela 
tiden försvagas, vilket leder till att räntans värde urholkas.2 Den 
senare delen av uttalandet tyder också på att det kunde vara svårt för 
jordägarna att höja räntesatserna, så att de fick kompensation för den 
försämrade köpkraften hos det kurserande myntet.

Att Hans Brasks kunskap om prisutvecklingen inte var unik finns 
det flera vittnesbörd om. Så höjdes t ex avlösningspriserna på natura- 
skatter, varuvärderingarna vid rusttjänsttaxeringar och arvskiften, 
både under Gustav I:s och Erik XIV:s tid.3

Naturaräntan kunde avyttras på två sätt, antingen direkt till land
bon genom sk avlösning eller till tredje man på marknaden. Avlös
ningen hade vissa fördelar för jordägaren i och med att han fick 
kontanta medel direkt och inte behövde bekymra sig om att finna 
avsättning för räntorna.41 gengäld avhände han sig möjligheterna att 
utnyttja marknaden för att få det bästa priset. Trots att idkandet av 
handel kanske inte betraktades som en ståndsmässig sysselsättning 
för en adelsman — Per Brahe skriver nämligen att 'köpmans näring 
synes vara adligt stånd något för när' — så var adeln i Sverige, särskilt 
högadeln, liksom adeln i de andra länderna runt Östersjön, engage
rade i handel, särskilt utrikeshandel med egna överskottsprodukter. 
Känslan för ståndets värdighet fick alltså ge vika för ekonomiska 
realiteter och viljan att förbättra de egna inkomsterna, ty handeln

2 Det aktuella stället i fogdeinstruktionen, som återges i Arnell 1904 bil 1 s 15, lyder: "Fogden 
tage aldrig pengar för avrad, smör, honung eller annan årlig ränta, ty att myntet alltid försvagas 
och räntan minskas och snarliga kommer till intet." Jfr Schück 1959 s 390 ff.

3 Beträffande höjning av avlösningarna, se not 4. Varuvärderingen för rusttjänsten behandlas i 
Nilsson 1947 s 29—39, 59—68. Varuvärderingars förändring vid arvskiften från tex slutet av 
1540-talet till början av 1560-talet finns belagd genom skiftet av danska bytesgods mellan 
Birger Nilsson (Grip) och hans syskon — se Ferm 1977 A s 13 — och skiftet mellan Gustav 
Johansson (Tre rosor) och Svante Sture — belagt genom arvskiftesjordebok i FoR 9.

4 Genom att ha räntan satt in natura och ta ut den i pengar genom avlösning kunde jordägaren 
också gardera sig mot prishöjningarna genom att höja avlösningspriset. Risken var dock att 
avlösningen på en viss nivå permanentades, blev en penningränta, som det sedan blev svårt att 
höja. Exempel på höjningar av avlösningspriset i fråga om skatt in natura finns i Larsson 1975 
(1964) s 249 och Österberg 1977 s 235.
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uppfattades som lönsam. Per Brahe konstaterar att det finns 'intet 
som snarare eller mer kan draga till förmögenhet än köpenskap, där 
han visligen bedrives eller lyckas vill' och rekommenderar den unge 
adelsmannen att 'bruka handel och vandel efter goda och förståndi
ga köpmäns sätt'.5

Adelsmannen var lika litet som bonden fri att bedriva handel efter 
eget sinne. Han fick bara sälja egna överskott, dvs överskott från 
egna gods och förläningar, och köpa för det egna hushållets behov. 
Att ha handel som näringsfång var nämligen förbehållet städernas 
borgare.6 Men adeln följde nog inte alltid bestämmelserna. Sannolikt 
sålde man också andras överskott, framför allt kanske de egna land
bornas. Man gjorde nämligen anspråk på förköpsrätt till de egna 
landbornas överskott. Detta framgår av en passus i Per Brahes Oeco- 
nomia. Fogden skall, skriver Per Brahe, se till att landborna först 
erbjuder jordägaren sina överskott och att det sker till skäliga priser 
'och icke på de dyraste', eftersom landbon får nyttja jordägarens hus 
och jord. Förköpet var uppenbarligen inte någon ny företeelse åren 
omkring 1580, då Per Brahe skrev sin Oeconomia. Ty redan 1543 
hade Gustav I uttryckligen förbjudit alla former av förköpsrätt för 
jordägare, låntagare och fogdar.7

Mest lönsam torde utrikeshandeln ha varit. I och med att ett par 
mellanhänder i varuutbytet eliminerades kunde man i utlandet sälja 
de egna varorna till ett högre pris och köpa de utländska till ett lägre 
pris än i Sverige.8 Till utlandet förde adeln sina varor antingen 
landvägen över gränsen till Danmark eller sjövägen till städer i 
Balticum, Nordtyskland, Danmark och Västeuropa. Exporten skedde

5 PBOec s 65 f, varest det även står: 'Där' — dvs handelns lönsamhet — 'har man exempel på av 
de rike köpmän som äro och varit have, så ock utav de månge svåre härlige, kostlige och sköne 
byggninger och befästningar i de store städer som allenast handel och vandel kommet åstad, det 
icke månge konungar och furster have varit dem liknendes'.
Östersjöadelns handelsaktiviteter behandlas bl a i Malowist 1972 s 175—190, där (s 184) dock 
den oriktiga uppfattningen framförs att den svenska adeln till skillnad från sina ståndsbröder 
runt Östersjön var ointresserad av handel.

6 KL, Frälsets handel, Landsköp. Påbud från kungen, särskilda exporttillstånd, och olika inslag i 
privilegieförhandlingarna vittnar om att dessa och andra bestämmelser — t ex utförselförbud — 
gällde för adeln. Setex GR 17 s 509 f, PRFSS II s 89, 385, SRAk 11:1 s 370, 374, 385 f; jfr Nilsson 
1952 s 19, 27, 30 ff, 40 f, 109.

7 PBOec s 87, SRAk 1:1 s 314. Att bestämmelsen måste ha varit svår att övervaka säger sig självt, 
särskilt nära sätesgårdarna, där nästan alla bönder var landbor under sätesgården. Av senme
deltida räkenskaper framgår för övrigt att vid sätesgårdarna såldes salt till den omgivande 
landsbygden (Munktell 1982 s 165 ff). En dylik verksamhet kan ha förekommit också vid mitten 
av 1500-talet, låt vara att högadeln nog kunde agera väsentligt friare under senmedeltiden än 
vid mitten av 1500-talet, då Gustav Vasa stärkte sitt grepp om landet.

81 PBOec s 65 sägs för övrigt att adelns handel mest bör bedrivas utrikes men i tysto, ty det finns 
många 'avundsmän' och 'hatare' av dem, som handlar på utlandet.
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på borgares skepp och på adelns egna. Ty flera högadelsmän hade 
handelsskepp, som regelbundet seglade till utländska hamnar.9 De 
utförselförbud kronan tidvis införde måste dock ha hämmat adelns 
utrikeshandel, låt vara att enstaka adelsmän säkert åsidosatte export
förbuden, därför att de relativt obemärkt kunde föra ut varor. De 
bästa förutsättningarna att kringgå förbuden hade säkert de som 
bodde i gränstrakterna till Danmark och de som hade sina skepp 
stationerade vid de egna sätesgårdarna.10 Men riskerna var stora, 
eftersom kronan kunde vidta kännbara sanktionsåtgärder genom att 
t ex dra in eller avstå från att dela ut förläningar till dem som trotsade 
förbuden.

Det går inte att fastställa omfattningen av adelns handel, varken 
inom landet eller utom. För utrikeshandeln föreligger visserligen in- 
och utförsellängder för vissa städer och år, men de bevarade längder
na är få och dessutom redovisar de som regel inte adelns handel. Den 
noterades bara, när adelns varor fördes på borgares skepp eller när 
adliga skepp förde också borgares varor. Det innebär att ingen regist
rering skedde, när adliga skepp förde enbart adliga varor.11

Trots det vanskliga källäget menar Sven Lundkvist att adelns utri
keshandel kan ha ökat under Gustav I:s regering. Som skäl för sin 
förmodan hänvisar han till att adeln i andra länder runt Östersjön i 
allt större utsträckning engagerade sig i utrikeshandel under den 
aktuella perioden.12 Lundkvists hypotes måste emellertid avvisas, då 
det inte fanns inhemska förutsättningar för en utvidgning av adelns 
handel. Kronans förläningspolitik gav adeln ett väsentligt mindre 
intäktsunderlag under Gustav I:s tid än under sturetiden. Antalet 
förläningar minskade drastiskt mellan 1520 och 1527, ökade sedan 
fram till slutet av 1530-talet, men utan att nå s turetidens nivå för att 
sedan minska kraftigt under 1540- och 1550-talen.13 Däremot kan 
den för adeln ogynnsamma förläningspolitiken ha lett till att man 
inom adeln på ett mer effektivt sätt sökte utnyttja handeln som 
inkomstkälla genom att t ex bättre anpassa sina överskottsprodukter 
till efterfrågan på marknaden och mer noggrant planera avyttring 
och uppköp.

9 Om adelns utrikeshandel och dess innehav av skepp, se Lundkvist 1960 s 55—58, Forssell 
1869-75 1 s 39-64.

10 Om kronans handelspolitik, se Peterzén 1945 s 54—88, Lundkvist 1960 kap III, Larsson 1975 
(1964) s 229—237, Linge 1969 avd II. Ett gott exempel på exporthamn vid en sätesgård är 
Fågelvik i Norra Tjust, se Forssell 1869—75 2 s 47, 61.

11 Lundkvist 1960 s 56, Öhman 1973 s 235.
12 Lundkvist 1960 s 58.
13 Se den allmänna inledningen.
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Från jordägarens synpunkt bestämdes en varas värde av det pris 
han fick ut vid och de kostnader han hade i samband med avyttring
en. Att föra varor till en marknad kunde bli kostsamt: längre trans
porter var besvärliga, särskilt till lands.14 Av kända räntepersedlar 
var spannmål och oxar konjunkturkänsliga och därför värdefulla för 
dem som kunde sälja vid rätt tillfälle. Spannmålspriset varierade 
kraftigt under ett år — det var högst på våren i samband med sådden 
och lägst på hösten efter skörden — och mellan olika år och regioner 
beroende på regionalt och årsvis fluktuerande skördeutfall.15 Även 
priset på oxar växlade mellan olika år, medan smör och järn gav en 
jämnare inkomst, därför att priset på dessa varor inte fluktuerade på 
samma sätt.16

Under 1540- och 1550-talen uppvisade spannmålspriserna i Väst- 
och Nordeuropa markerade toppar åren 1538—41, 1543—46, 1551— 
52 och 1557—59, medan oxprisema, som inte är så väl dokumentera
de, steg kraftigt under 1550-talet.171 Sverige kan pristoppar beläggas 
för spannmål åren 1543—46, 1549—52, 1554—55 och 1558—60.18 
Spannmål hade ett lågt värde per viktenhet, väsentligt lägre än smör, 
lägre även än järn.19 Den var också besvärlig och dyr att transportera 
till lands. I gengäld kunde man lagra spannmålen ett år eller två i 
avvaktan på större efterfrågan och gynnsammare priser. För oxar var 
förhållandet det motsatta. Man kunde utan större kostnader trans
portera dem längre sträckor till lands, medan svårigheten att skaffa 
vinterfoder kunde göra det besvärligt, ofta omöjligt, att uppskjuta en 
försäljning ett år.

Det kan vara skäl att också betrakta attraktionsvärdet hos de olika 
varorna i ett något längre tidsperspektiv. Trenden i prisutvecklingen 
från slutet av 1400-talet och fram till strax efter mitten av 1500-talet 
var, trots vissa regionala särdrag, relativt enhetlig i Nord- och Väst
europa. Den fick sin grundkaraktär av en fortgående prishöjning,

14 Landborna hade enligt 1400-talets stadgor förselplikt, men i vilken omfattning förselplikten 
kunde utnyttjas är inte känt.

15 Fluktuationerna i Sverige under 1540- och 1550-talen är dokumenterade i Ferm 1979, i Europa 
under 1500-talet i tex Abel 1974 s 34—42. Ett exempel på danska adelsmäns spekulation i 
spannmålspriser under 1500-talet finns i Ladewig Petersen 1968 s 1250.

16 Nötkreaturspriser i Västeuropa dokumenteras i Wiese-Bölts 1966 s 99; för smör- och järnpriser i 
Sverige hänvisas till Ferm 1979.

17 Abel 1974 s 54-67, Wiese-Bölts 1966 s 100.
18 Ferm 1979.
19 Vid rusttjänsttaxering 1561 — se SRAk II: 1 s 48 f, 74 — upprättades följande varuvärdering: 1 

spann spannmål = 9 öre; 1 lispund smör = 18 öre; 1 fat osmundjärn = 80 öre. Ett spann efter 
Uppsala-mått = 52,8 liter; 1 lispund smör = ca 7 kg; 1 fat järn = 600 osmundar a 229 gram. Det 
innebär att spannmålen var värd ca 0,26 öre/kg räknat på ett värde av 0,65 kg/liter enligt 
Hannerberg 1971 s 90, smör 2,57 öre/kg och järn 0,58 öre/kg.
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accentuerad under 1530- och 1550-talen. Prishöjningen var dock 
inte jämn över alla varugrupper. Priset på jordbruksprodukter steg 
mer än priset på hantverksprodukter. Av jordbruksprodukterna steg 
priset mer på spannmål, oxar och nötkött än på smör, ost och 
mjölk.20 För Sveriges del är prisutvecklingen på Stockholms-markna- 
den känd och där utvecklades marknadsvärdet på smör gynnsamma
re än på kontinenten.21 För oxar föreligger inga uppgifter, men priset 
på oxar torde nära ha följt spannmålspriserna. I Nordtyskland, där 
en huvuddel av de svenska exportprodukterna omsattes, steg nämli
gen priset på oxar till och med något mer än priset på spannmål.22

Prisutvecklingens effekter kan konkret belysas med inköpspriset 
på salt, en importvara av stor betydelse i den dåtida förrådshushåll
ningen. Vid sekelskiftet 1500 kunde man köpa en tunna Baie-salt för 
nio öre (mark örtug), vilket svarade mot nio spann korn eller drygt tre 
pund smör eller inte fullt 1 /2 fat osmundjäm. På 1550-talet fick man 
i stället betala 20 öre (mark örtug) och vid byte bara tre spann korn 
eller ett pund smör eller 143 osmundar; det var bara en tredjedel så 
mycket spannmål eller smör eller hälften så mycket järn som år 1500, 
en ganska stor värdeförskjutning till förmån för framför allt spann
mål och smör (tabell 7).

Tabell 7: Varuvärderingar på Stockholms-marknaden i början och mitten av 
1500-talet

Inköpsvärdet på 1 mark örtug Priset på 1 tunna Baiesalt

1500-09 1550-59 1500-09 1550-59

järn 240 osm 57 osm 270 osm 143 osm
kom 8 sp 1,2 sp 9 sp 3 sp
pengar1 — — 9 öre 20 öre
smör2 2,9 pd 0,4 pd 3,2 pd 1,0 pd

1 mark örtug, 2 lispund
Källor: Hammarström 1956, 1957. Förkortningar: osm = osmund, sp = spann, pd = pund

Problemet med penningvärdeförsämringens effekt på penningrän
tan tycks ju, som framgår ovan, ha varit känt bland de stora ränte- 
ägarna. Köpvärdesförsämringen för det kurserande myntet illustre
ras också tydligt av att en tunna salt blivit mer än dubbelt så dyr

20 Prisutvecklingen behandlas i bla Abel 1966 s 97—115, 119 f, Abel 1974 s 17—25, 33—88, 99— 
118, Braudel & Spooner 1977 s 378—430, 442—456. Centrala uppsatser, som tar upp olika 
aspekter på prisutvecklingen, finns i Romano 1967 och Ramsey 1971.

21 Hammarström 1957 s 143 ff. Den gynnsamma utvecklingen på Stockholms-marknaden för 
smör kan sammanhänga med kronans åtgärder att reglera priserna. Söderberg 1987 behandlar 
prisutvecklingen i Stockholm för den andra hälften av 1500-talet.

22 Abel 1966 s 119, Wiese-Bölts 1966 s 100—105.
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mellan 1500-talets början och dess mitt. Det finns för övrigt belägg 
på en övergång från penningränta till naturaränta under den första 
hälften av 1500-talet, vilket kan ses som ett medvetet försök från 
jordägarnas sida att göra räntan mer värdebeständig.23 Det kan ha 
varit betydligt svårare att hålla reda på den relativa värdeförändring
en på olika naturaräntor, eftersom det inte fanns en offentlig prissta
tistik. Prisutvecklingen var, som framgått, fördelaktig på framför allt 
räntor i spannmål, oxar och i varje fall i Stockholm även på smör, 
något mindre fördelaktig på järn. För en tunna salt betalade man på 
1550-talet bara en tredjedel av den spannmål man lagt ut 50 år 
tidigare; vid betalning med järn hade priset halverats. Men i och med 
att spannmålspriserna fluktuerade kraftigt kan det ha varit svårt att 
uppfatta den underliggande trenden i utvecklingen. Ett annat hinder 
kan ha varit räntestrukturen inom de högadliga godsen. Var räntan 
differentierad, så att det fanns överskott både i spannmål, smör, oxar, 
järn och eventuellt andra produkter, kan känslan för relativa prisför
ändringar ha varit mindre utvecklad.24

En utebliven höjning av räntesatserna för landbor med penning- 
och järnräntor behöver dock inte bero på att jordägarna inte insåg att 
penningvärdet försämrades eller att priset på järn utvecklades mind
re fördelaktigt än på spannmål utan på att landborna framgångsrikt 
motsatte sig olika former av höjningar eller byte av ränteform. Ty 
jordägarnas krav möttes av en strävan från landborna att få en så god 
marginal för den egna hushållningen som möjligt.

Landbornas hushållning byggde på en långt driven självförsörj
ning. De bör därför bestämt ha motsatt sig räntekrav, som hotade 
deras självförsörjning i fråga om vitala produkter. Ett exempel må 
anföras. Det viktigaste baslivsmedlet var spannmål, där marknadsut- 
budet varierade kraftigt. Därför accepterade man knappast en ränte
förändring, som innebure att man för att klara utsäde eller det egna 
hushållets konsumtionsbehov regelbundet blev hänvisad till inköp 
på marknaden. Självhushållningen var dock aldrig total. En anknyt
ning till marknaden fanns, eftersom landboma köpte en del varor, 
som de inte själva producerade men behövde — salt, kläde, kanske 
även fisk och en del hantverksprodukter, som hemslöjden inte kunde

23 Lundholm 1975 s 38-46, Larsson 1975 (1964) s 265-73, Brunius 1979 s 79, DMS 4:2.
24 Tidens störste jordägare, Gustav I, höll sig väl underrättad om efterfrågan inte bara i Sverige 

utan även i Balticum och i viss mån i Västeuropa. Ibland gör han i sin korrespondens också vissa 
jämförelser med de priser som en gång gällt. Omedveten om efterfrågeförändringar var han 
inte, men hur långt tillbaka kunskapen sträckte sig är svårt att avgöra. Se t ex GR 13 s 255, GR 
14 s 86 f, 98, 382, 398, GR 15 s 12, GR 18 s 34 ff, 565, 761, GR 20 s 216, GR 21 s 226, 361, 366, 
GR 22 s 399, 407, GR 23 s 231 f, 269, 386, GR 24 s 187, 240, GR 27 s 72, 75.
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tillgodose. Många, för att inte säga de flesta, måste även sälja något 
för att kunna erlägga den penningränta som för flertalet landbor 
kompletterade naturaräntan.

Räntan utgick i arbete, naturaprodukter och pengar, ofta kombine
rade. Arbetsräntan var allmänt sett ofördelaktig för landbon, efter
som den ställde hans arbetskraft direkt under jordägarens kontroll. 
Drygast var dagsverkena, som jordägarna behövde för att driva 
avelsgårdarna och som drabbade landboma, då de hade som mest att 
göra på den egna gården — vid sådd, slätter och skörd. I övrigt torde 
landbornas räntekrav i stort ha formats av lokala och regionala 
produktionsf örutsättningar och räntetra di tioner: för bönderna i Väst- 
och Sydsverige animalier, i Östsverige spannmål, i bergslagsbygder 
järn eller koppar, för kustområdenas skärbönder fisk. Många kan 
också ha uppfattat penningränta som förmånligare än naturaräntor, 
då den gav dem en självständigare ställning gentemot jordägaren 
och även möjlighet att utnyttja skiftande priser. De kan också ha 
föredragit penningränta med hänsyn till den allmänna prisutveck
lingen. En landbogård, som hade att prestera en mark örtug i pen
ningränta måste sälja ca åtta spann kom eller knappt tre pund smör 
eller 240 osmundar för att prestera räntan i början av 1500-talet, men 
på 1550-talet bara 1,2 spann kom eller 0,4 pund smör eller 57 
osmundar, fömtsatt att räntesatserna var desamma. (Tabell 7)

Det vore märkligt, om landborna inte kunde uppfatta denna trend, 
men sannolikt skiftade medvetenheten både lokalt och regionalt. På 
gårdar och i områden med en stark marknadsanknytning bör kun
skapen om prisutvecklingen ha varit större än på gårdar och i områ
den med en svag marknadsanknytning. Kanske spelade också be
byggelsestrukturen en viss roll. Erfarenheter och kunskaper torde i 
högre grad ha kunnat förmedlas mellan olika generationer i stora 
byar än på ensamgårdar. Särskilt bör detta gälla byar med skattegår
dar, som gått i arv från far till son, jämförda med landbogårdar, som 
ofta kan ha bytt bmkare utan att dessa haft närmare kontakt med 
varandra. Landbor i byar, där det också fanns skattegårdar, kan alltså 
ha haft bättre fömtsättningar att uppfatta tendenser i en mer långsik
tig utveckling än landbor, som satt på ensamgårdar. Vissa landbor 
kan till och med ha haft en bättre kunskap om prisförändringar än 
jordägarna. Ty för den landbo, som t ex hade all ränta i pengar 
och/eller i järn och som inte själv producerade järn 25 utan måste 
sälja spannmål, smör, nötkreatur eller något annat för att kunna 
prestera stadgad ränta, fick prisutvecklingen otvivelaktigt mer påtag

25 Att inte alla järnräntare själva producerat järn påpekas i Brunius 1980 s 72—86, Hult 1988.
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liga och kännbara konsekvenser för hushållningen än för en jordäga
re, som hade en differentierad ränta med överskott i såväl spannmål 
som smör, oxar, järn och eventuellt också i andra persedlar.

En rimlig hypotes är därför att förutsättningarna för den högadlige 
jordägaren att hävda sina ränteintressen varierade mellan olika delar 
av ett högadligt gods, därför att motpartens, landbornas, förmåga att 
hävda sina intressen inte var densamma i alla delar av det högadliga 
godset. Men förutsättningarna att hävda de egna intressena var 
säkert beroende inte bara av jordägarens och landbornas kunskap 
om myntförsämringar och relativa prisförändringar mellan olika va
ror, utan också av andra faktorer. En sådan faktor har redan nämnts, 
nämligen tillgången och efterfrågan på jord och arbetskraft. Andra 
faktorer kan vara ägo- och bebyggelsestrukturen, förvaltningen och 
rättsskipningen i olika områden, vidare landbogårdarnas funktion 
och ställning inom ett gods och deras närhet till sätesgården. Sam
bandet mellan de olika faktorerna och ränteuttaget antas vara så
dant, att jordägaren hade lättare att driva sina krav i följande fall:
1) i en region med god tillgång på arbetskraft, stor efterfrågan på 

jord, dålig tillgång på jord och liten efterfrågan på arbetskraft 
jämfört med en region med dålig tillgång på arbetskraft, liten 
efterfrågan på jord och samtidigt god tillgång på jord och stor 
efterfrågan på arbetskraft.

Gustav I hänvisar för övrigt till ett samband mellan tillgången på 
arbetskraft och jordägarens möjligheter att driva sina krav, då han 
brevledes ger Måns Johansson (Natt och Dag) rådet att visa större 
hänsyn mot sina landbor, just därför att det inte råder överflöd på 
bönder.26

Någon befolkningsstatistik finns inte för 1500-talet. Men utifrån 
bebyggelse- och prisförändringen har man i modern forskning dragit 
slutsatsen att befolkningsutvecklingen generellt sett var positiv men 
också att det fanns regionala och lokala skillnader och vissa inslag av 
regress.27
2) i ett område med blandad ägostruktur, där kronan drev upp 

räntenivån på krono- och skattejorden.
Som nämndes i den allmänna inledningen, lade Gustav I om det 

medeltida skattesystemet och höjde skatteuttaget, vilket skedde först 
i de kronoförvaltade områdena, som av hävd låg främst norr om

26 GR 17 s 591 f. Jfr ovan.
27 Prisutveckling och befolkningsutveckling i Hammarström 1957 s 136—141 et passim och 

Söderberg 1987. Bebyggelseutveckling och befolkningsutveckling i Larsson 1972 s 50, 149 et 
passim — jfr Gaunt 1973 s 393 ff — och Österberg 1977 s 262—269.
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Mälaren. Men kronan gjorde även stora inbrytningar i Götaland, låt 
vara att betydande områden i Småland och särskilt i Västergötland 
fortfor att vara förlänade vid mitten av 1500-talet.28 Det finns för 
övrigt exempel på att kungen direkt uppmanade frälset att höja 
ränteuttaget, uppenbarligen därför att detta skulle underlätta för 
kronan att få igenom sina räntekrav gentemot krono- och skattebön
der.29 Ty var räntan lägre på frälsegårdarna, kunde skatte- och kro- 
nobönderna hävda att kronans krav var ohemula, och om deras 
protester sedan inte vann gehör, kunde i varje fall kronobönderna 
lämna sina gårdar och i stället bosätta sig på frälsegårdar, så snart 
tillfälle erbjöds.
3) när landbon satt på en ensamgård jämfört med när landbon hade 

en gård i en större by.
I byn kan bygemenskapen ha givit ett visst skydd gentemot över

hetens krav, och där bör förutsättningarna att bevara och förmedla 
kunskaper om mer långsiktiga ekonomiska förändringar ha varit 
goda.
4) när jordägaren ensam ägde en hel by jämfört med när han var 

bara delägare och det fanns fler intressenter att ta hänsyn till.
Att jordägare i varje fall uppfattade det som en fördel att vara 

ensamägare framför att vara delägare framgår av de synpunkter 
Gustav I brevledes framförde i samband med ett godsbyte med Karl 
Holgersson (Gera). Kungen skriver att Karl Holgerssons förslag till 
godsbyte skulle leda till att kungen bleve delägare i en by. Det kunde 
han svårligen acceptera — 'efter att icke väl tjänar att uti samma by 
många jordägande vara skulle'.30

En viss nyansering bör man dock göra. I en by, där det också fanns 
skattebönder och där kronan drev upp räntan, kan det ha varit 
lättare också för den adlige jordägaren att höja räntan än i byar som 
han ensam ägde eller där han var en av flera adliga jordägare.
5) gentemot landbor, som bodde nära sätesgårdarna och med dags

verksplikt var knutna till aveln, jämfört med landbor, som bodde i 
mer perifera delar av godskomplexen, där de högadliga jordägar
na och deras fogdar inte lika bra kunde kontrollera landbornas 
arbete och produktionsresultat.

28 Se den allmänna inledningen.
29 Till de adelsmän som ledde räfsten i Småland 1537 angående kronans skatte- och räntekrav 

skriver Gustav 1 enligt GR 11 s 246: 'Sammalunda att I gode män vilja ock förtänkta vara att 
förhöja landgillet (avraden) något med alla de frälsets landbor som ligga under slikt ringa 
landgille och ha dock sköna gårdar, vilket oss icke tycker skäl eller rätt vara. Det kan bli Edert 
eget gagn, var 1 eljest tänka där något allvarligen till'. Brevet tidigare uppmärksammat av 
Larsson 1975 (1964) s 241.

30 GR 24 s 10, E 256 c f 10, UUB.
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6) gentemot landbor, som hade få marknadskontakter jämfört med 
landbor, som hade en mer stadigvarande och utvecklad mark- 
nadsanknytning och som därför var bättre informerade om vilka 
varor som var begärliga från avsättningssynpunkt.

Stor betydelse för marknadsanknytningen måste ränteformen ha 
haft. Allmänt sett var självhushållningen inom bondeekonomin om
fattande, men landbor som hade enbart penningränta och/eller järn
ränta och ej själva producerade järn blev därigenom mer marknads- 
orienterade än andra landbor.
7) gentemot landbor, som jordägaren hade domsrätt över vid en 

borgrätt på sin sätesgård, jämfört med landbor, som jurisdiktio- 
nellt hörde till det ordinarie häradstinget.

Borgrätt fanns, så vitt vi vet, vid Ängsö i Västmanland, sannolikt 
också vid Bergkvara i Småland och vid Torpa i Västergötland, som 
alla var högadliga sätesgårdar.31

Den enskilde jordägaren fick dessutom ut mer av sina landbor i 
härader, där han själv var häradshövding eller lagman, än i härader, 
där en kunglig fogde var häradshövding. Som ämbetsinnehavare tog 
han nämligen ut gästning av innebyggarna i häradet och hade del i 
utdömda böter. Möjligen var det också lättare att driva mål gentemot 
landbor i områden, där häradshövdingarna av hävd var frälsemän 
än i områden, där kronans fogdar upprätthöll ämbetena.32
8) gentemot landbor, vilkas gårdar sedan lång tid ingick i ett gods

komplex och hade en bestämd funktion inom godset, jämfört med 
landbor, vilkas gårdar just inordnats i ett godskomplex och fått en 
ny funktion. Ju längre en gård tillhört ett godskomplex och där 
utnyttjats på ett visst sätt, desto lättare bör det ha varit för 
jordägaren att driva sina krav.

De förda resonemangen underbygger tesen att den högadlige jord
ägaren inte hade samma förutsättningar att hävda sina ränteintres- 
sen överallt inom det egna godskomplexet. Han hade, om hypoteser
na är riktiga, lättare att driva sina krav gentemot landbor på ensam
gårdar eller i byar, där det fanns krono- och skattebönder, vilkas 
räntor kronan drivit upp, eller i byar, som enskild jordägare ensam 
ägde; vidare mot landbor, som bodde nära sätesgårdarna, med 
dagsverksplikt var knutna till en avelsgård, hade svag marknadsan- 
knytning, var underställda en borgrätt och vilkas gårdar sedan lång 
tid var inordnade i godskomplexet och låg i områden, som traditio-

31 Ferm 1983.
32 KL, Häradshövding. En sammanställning av häradshövdingar och lagmän i AL. En specialstu

die över häradshövdingeämbetet är Claéson 1987.
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nelit var kronoförvaltade och där adelsmän var häradshövdingar och 
lagmän, där tillgången på arbetskraft var god och tillgången på jord 
dålig samtidigt som efterfrågan på jord var stor och efterfrågan på 
arbetskraft liten.

Den högadlige jordägaren hade svårare att driva sina räntekrav 
gentemot landbor, som bodde i stora byar, där det fanns flera adliga 
jordägare och/eller skattebönder, vilkas ränta kronan ännu inte 
drivit upp; vidare gentemot landbor, som bodde långt från sätesgår
darna, var befriade från dagsverksplikt vid någon avelsgård, hade 
regelbunden anknytning till en marknad och vilkas gårdar sedan kort 
tid var inordnade i godskomplexet och låg i ett av de traditionellt 
förlänta områdena, där kungens fogdar var häradshövdingar och där 
tillgången på arbetskraft var dålig, tillgången på jord god samtidigt 
som efterfrågan på jord var svag och efterfrågan på arbetskraft stor.

Undersökningsfrågor
Den konkreta undersökningen är, grovt sett, uppbyggd kring fyra 
frågor: vilka räntor utgick?, var utgick de?, hur mycket utgick och hur 
hårt belastade räntorna landbomas produktion?

I sin studie över arvskiften inom ätten Bielke i början av 1500-talet 
påpekar Kjell-Gunnar Lundholm att räntorna bestod av främst smör, 
spannmål, jäm och pengar med smör och spannmål som de mest 
frekventa persedlarna. Samma uppfattning om räntans sammansätt
ning i stort redovisar Paul Sjögren och Ing-Marie Munktell i under
sökningar av senmedeltidens godskomplex.33

Inom alla de undersökta godskomplexen var räntorna regionalt 
fördelade efter i huvudsak följande mönster: smör från Småland, 
Västergötland och angränsande delar av Östergötland, spannmål 
från slättbygderna i Östsverige och i Mälardalen och jämräntor från 
Bergslagen, medan penningräntor förekom i främst Mälardalen och 
Småland, på Öland och i viss mån i Östergötland. En mer differentie
rad ränta fanns vid de senmedeltida sätesgårdarna.

Två av de aktuella undersökningarna gäller senmedeltiden och 
bara en — Lundholms — går fram till mitten av 1500-talet. Lundholm 
undersöker dessutom arvskiften, men vid arvskiften tog man nor
malt inte hänsyn till alla utgående räntor utan bara till en del av den

33 Sjögren 1944 bil 1, Lundholm 1975 s 38—46, Munktell 1982 s 88—101.
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årliga räntan.34 Man kan därför inte utgå ifrån att undersökningarna 
ger en representativ bild av förhållandena vid mitten av 1500-talet. 
Misstanken kan byggas under. Ingendera undersökningen doku
menterar nötkreatursränta eller fodring. Med hänsyn till den roll 
boskapsskötseln spelade i det dåtida jordbruket och den betydelse 
nötkreatur, särskilt oxar, hade som avsaluprodukt, vore det förvå
nande om inte nötkreatur ingick i de adliga jordägarnas ränta, i all 
synnerhet som skatteuppbörden i Syd- och Västsverige omfattade 
bl a nötkreatur.35 Och fodringen framstår i samband med bl a rust- 
tjänstförhandlingarna i början på 1560-talet som en allmän pålaga.36

Undersökningarna ger inte heller någon uppfattning om dags- 
verksunderlaget i de högadliga godsen, trots att avelsgårdarna till en 
väsentlig del drevs via dagsverken från landbor.37 Olika stadgor från 
1400-talet slår fast landbomas arbetsplikt. Skarastadgan från 1414 
föreskriver 12 dagsverken per år och landbo, medan Växjöstadgan 
från 1414 och den s k Kalmarstadgan 1474 fixerar antalet dagsverken 
till åtta per år och landbo.38 Av Kalmarstadgan framgår också att det 
fanns en väsentligt drygare dagsverksplikt. Där står nämligen att den 
gård som 'dagligen ligger till aveln' skall vara befriad från fodring till 
kronan. Uttryckssättet 'dagligen ligga till aveln' måste avse en 
dagsverksplikt, som inte är begränsad till ett visst antal dagar utan 
kan tas ut just 'dagligen' eller när helst behov föreligger. När det 
gäller den andra formen av arbetsränta — förslan — var landbon 
enligt 1400-talets stadgor förpliktigad att fullgöra en längre transport 
per år.

Fråga är om dessa bestämmelser tillämpades på 1500-talet. I Vä- 
rend var det uppenbarligen inte så. Där omfattade dagsverksbördan 
normalt två eller fyra — i enstaka fall sex — dagsverken per år och 
landbo vid mitten av 1500-talet och där har förselplikt i varje fall inte 
kunnat beläggas för alla landbor. Inom Gustav I:s arv och eget-gods i

34 Det framgår av t ex arvskiftesbrevet efter Karin Hansdotter (Tott) genom BhSp 1554 25/7 
jämfört med KHjb 1 och 2 och arvskiftesbrevet efter Birger Nilsson (Grip) och hans hustru Brita 
Joakimsdotter (Brahe) 1574 i MGrb s 262—71 jämfört med BNjb.

35 Skatteuppbörden dokumenterad i Hammarström 1956 s 258—73, 400 f. Efterfrågan på nötkrea
tur, särskilt oxar, har berörts ovan.

36 Se not 40 i kapitlet Undersökningsobjekt och källmaterial och not 8 i kapitlet Geografisk 
uppbyggnad. Av Söderberg 1977 s 96 framgår att fodringen utgick allmänt i arv och eget-godset 
i Uppland.

37 Munktell 1982 s 152—55 redovisar en del uppgifter för 1400-talets gods, men de är för få och 
sporadiska för att ge underlag för en helhetsuppfattning och gäller dessutom inte 1500-talet.

38 SD 1968, 1975, Hadorph 1687 s 59 ff. Beträffande Kalmarstadgan, vilkens tillkomst Larsson 
1975 (1964) s 167 (missuppfattat, liksom utgivaren Hadorph, hänvisas till Schück 1976 s 392 ff.
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Uppland förekom på 1540- och 1550-talen ett mycket varierat 
dagsverksuttag, från två till tio dagsverken per landbohemman.39 
Men vad gällde i landet i övrigt? En tyngre dagsverksplikt, motsva
rande Kalmarstadgans 'dagligen ligga till aveln', förekom helt visst. 
Under privilegieförhandlingama i slutet av 1560-talet begärde näm
ligen adeln att de landbor som bodde nära sätesgårdarna — 'uppå en 
mil belägna' — och med 'dagliga dagsverken' var knutna till aveln 
vid sätesgårdarna skulle befrias från alla gärder och pålagor till 
kronan.40

Det är därför nödvändigt att först klara ut vilka räntor som utgick, 
var de utgick och hur mycket som utgick av de olika räntorna för att 
kunna fastställa hur stort hela ränteuttaget, dvs räntenivån, var på de 
olika enheterna. Otvivelaktigt fanns skillnader i räntenivå mellan 
olika enheter. I det kamerala materialet möter beteckningar som 
gård, hemman, halvt hemman, torp, en indelning som kan sättas i 
samband med storleken på och ränteförmågan hos de olika enheter
na. I kronans jordeböcker, liksom i privata jordeböcker, är t ex hel 
gård en enhet som ger full fodring, och halv gård, en enhet som ger 
halv fodring. Man frågar sig då om enheter med samma kamerala 
status, t ex hela gårdar, hade olika stor ränta. Om det var så, finns det 
något mönster: var räntenivån högre i vissa områden än i andra eller 
var räntan större på enheter med en viss räntesammansättning?

Paul Sjögren har undersökt räntenivån på delar av Arvid Trolles 
godskomplex i slutet av 1400-talet och funnit att räntenivån var 
högre på enheterna i Svealand än på dem i Småland. Sjögrens 
slutsats grundar sig emellertid bara på en del av räntan. Det framgår 
inte heller om de grupper av enheter Sjögren undersöker är likvär
digt sammansatta i fråga om gårdar, torp och andra enheter.41

Frågan är sedan hur räntan belastade produktionsresultatet och 
vad bonden fick över för egen del. Det rör sig med andra ord om det 
som man normalt brukar beteckna räntetryck, dvs graden av exploa
tering eller utsugning av landboma från jordägarnas sida genom 
räntetillägnelsen. Ibland brukar räntans andel av produktionen upp

39 Larsson 1975 (1964) s 272, Söderberg 1977 s 93 ff.
40 Nilsson 1952 s 28.
41 Sjögren 1944 s 149.
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fattas som ett mått på räntetrycket,42 men detta är inte alltid ett bra 
mått, eftersom räntetrycket rimligen skall säga något om landbons 
reproduktionsvillkor. Därför måste man t ex ta hänsyn till utsädet 
och skillnader i produktivitet mellan olika enheter. Problemet kan 
illustreras med ett exempel avseende åkerbruket på två gårdar (tabell
9), där produktionen (bruttoavkastningen) är lika stor, räntan lika 
stor men där räntetrycket måste uppfattas som större på gård 1. Den 
får nämligen mindre över till konsumtion än gård 2, därför att dess 
korntal är lägre.

Tabell 9. Räntetryck pä tvä gårdars åkerbruk

Produktion Ränta Utsäde Konsumtion

Gård 1 10 4 3,3 2,7
Gård 2 10 4 2,5 3,5

Det finns en okänd faktor i sammanhanget: antalet personer på de 
två gårdarna. Nu kan man hävda att eftersom produktionen på de

42 Det sker i Österberg 1977 s 227—61, där undersökningen gäller ett begränsat område i Värm
land, inom vilket skatteuttaget ökade under framför allt den andra hälften av 1500-talet. Utifrån 
konstaterandet att det lokala skatteuttaget ökade inom området och med kännedom om antalet 
bebyggelseenheter i området, sluter sig Österberg till att räntetrycket ökade. Det är naturligtvis 
en mycket grov uppskattning. Produktionens utveckling på de enskilda enheterna är inte 
klarlagd alls hos Österberg. Slutsatsen är härledd men förefaller rimlig.
Lindegren 1980 s 255 kritiserar dem som ser räntans andel av produktionen som ett mått på 
räntetrycket. Han menar att det är det absoluta överskottet i bondehand som är det adekvata 
måttet på räntetrycket. En gård kan, menar Lindegren, vara utsatt för ett lägre räntetryck än en 
annan gård, trots att den ger en större andel av sin produktion i ränta. Som illustration till sin tes 
ger Lindegren följande exempel (tabell 8).

Tabell 8: Räntetryck pä tvä gårdar efter Lindegren 1980 s 255

Prod
enh

Ränta
enh %

Reprod
enh %

Överskott 
enh %

Gård 1 20 14 70 5 25 1 5
Gård 2 7 1 14 5,5 79 0,5 7

Räntetrycket skulle vara lägre på gård 1 än på gård 2, därför att gård 1 får ett överskott på 1 
enhet mot bara 0,5 på gård 2 och trots att gård 1 ger 14 enheter (70 %) av sin produktion på 20 
enheter i ränta och gård 2 bara en produktionsenhet (14,3 %) av sin produktion på 7 enheter. 
Mot Lindegrens exempel kan invändningar resas. Produktionen på gård 1 är nära tre gånger så 
stor som på gård 2. För att driva gård 1 behövs därför en större arbetsinsats än på gård 2. Den 
nödvändiga subsistensprodukten bör alltså vara större på gård 1 än på gård 2. Nu är i 
Lindegrens exempel reproduktionskostnaden, som inkluderar den nödvändiga subsistenspro
dukten, till och med något mindre — också i absoluta tal — på gård 1 än på gård 2. Det innebär, 
så vitt jag kan förstå, att ränteägaren fått hålla tillbaka sina räntekrav så mycket mer på gård 2 än 
på gård 1, att det givits utrymme för flera personer att livnära sig på gård 2 än på gård 1. Min 
slutsats är därför att räntetrycket troligen är större på gård 1 än på gård 2.
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två gårdarna är lika stor och av samma karaktär, blir den nödvändiga 
arbetsinsatsen och arbetskostnaden ungefär lika stor. Exemplet visar 
därmed en faktisk skillnad i räntetryck, emedan konsumtionsutrym- 
met efter utsädet — det som brukar betecknas subsistensprodukten — 
blir olika stort. Det större utrymmet på gård 2 kan sedan utnyttjas 
olika. Landbon kan sätta undan vissa tillgångar eller skaffa fler barn 
än den andre bonden.

Tabell 10. Produktion, ränta och utsäde pä två gärdar

Produktion Ränta Utsäde Konsumtion

Gård 1 20 5 5 10
Gård 2 40 10 10 20

Problemet är att alla gårdar inte hade samma produktionsvolym, 
så att man direkt kunde beräkna konsumtionsutrymmet (subsis
tensprodukten) och därmed räntetrycket för olika gårdar utifrån 
uppgifter om produktion, ränta och utsäde. Låt oss se på ett exempel 
(tabell 10), som visar produktionen på två gårdar. Gård 1 producerar 
20 enheter, gård 2 producerar 40 enheter. Ränta och utsäde är lika 
stora relativt sett; de tar 50 % av produktionen i anspråk. Kan man 
därför dra slutsatsen att räntetrycket är lika stort på de två gårdarna. 
Mitt svar är nej. Den nödvändiga arbetsinsatsen bör visserligen vara 
lika stor relativt sett, men problemet är att subsistensprodukten skall 
täcka inte bara den produktiva insatsen utan konsumtionen inom ett 
hushåll, där arbetsbelastningen var ojämn över året. Ett hushåll 
bestod av åtminstone en man och hans hustru. Låt oss därför anta att 
hushållet på gård 1 bestod av dessa två personer och att de klarade 
driften med extra hjälp från en person under en månad per år. Den 
nödvändiga subsistensprodukten skall alltså räcka för 25 personmå
nader per år. Låt oss anta att på gård 2 bor också två personer, som 
klarar driften med hjälp av 2 extra personer under en månad per år. 
Den nödvändiga subsistensprodukten skall i det fallet räcka för 26 
personmånader. Konsumtionsutrymmet på gård 1 blir 10 produk
tionsenheter dividerat med 25 personmånader, vilket ger 0,4 enheter 
per person och månad. Konsumtionsutrymmet på gård 2 blir 20 
produktionsenheter dividerat med 26 personmånader, vilket ger 0,77 
enheter per person och månad. Räntetrycket är betydligt större på 
gård 1 än på gård 2. Med exemplet vill jag också peka på att den 
nödvändiga subsistensprodukten alltid är större relativt sett på den 
mindre enheten än på den större. Hur mycket större går dock inte att 
avgöra.
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En empirisk undersökning av räntetrycket stöter på många svårig
heter. Inget källmaterial finns, som ger data om antalet personer, 
produktionsutfall, erlagd ränta och konsumtion på de olika landbo- 
gårdarna. Vad som finns är vissa uppgifter om produktionsunderla
get — utsädestal, ängsmarkens bärkraft, förekomsten av fiske, träd- 
och humlegårdar inom Karin Hansdotters godskomplex genom KHjb 
1 och 2 — och räntenormen. Korntalen i 1500-talets Sverige är 
relativt väl belagda, men vad fisket, humleodlingen och boskaps
skötseln gav, kan inte direkt uppskattas efter de uppgifter som KHjb 
1 och 2 ger. Däremot kan uppgifterna i Älvsborgs lösen 1571 och i 
kungsgårdsräkenskaperna ge ett visst underlag för en skattning av 
boskapsbeståndet och den animaliska produktionen på landbogår- 
darna. Det skulle innebära att man ändå kan få ett visst grepp om 
landbons relativa andel av den centrala produktionen — åkerbruket 
och boskapsskötseln — efter det att spannmål till utsäde var avsatt. 
Utifrån en sådan beräkning kan man sedan dra vissa allmänna 
slutsatser om likheter och olikheter i räntetryck. När två gårdar med 
lika stor produktion får lika mycket över till sin konsumtion, betrak
tas räntetrycket som lika, eftersom den nödvändiga subsistenspro- 
dukten bör vara lika stor. Får de olika mycket över, uppfattas detta 
som en skillnad i räntetryck. Även beträffande gårdar med olika stor 
produktion, kan man dra vissa slutsatser. Eftersom den nödvändiga 
subsistensprodukten måste vara större relativt sett på den mindre 
enheten, kan räntetrycket uppfattas som större på den mindre enhe
ten, om den får mindre eller lika mycket över relativt sett som den 
större produktionsenheten.

Vissa avgifter utgick efter schablon, en grov indelning i hela och 
halva hemman (gårdar, torp). Om produktionsvolymen och produk
tiviteten varierade inom de två grupperna av hemman — ett rimligt 
antagande — drabbade schablonavgifterna vissa hemman hårdare än 
andra. Schablonavgifterna gav i så fall upphov till skillnader i ränte
tryck, som i sin tur kunde leda till en ekonomisk skiktning av bonde
klassen. På det sättet har man i varje fall velat förklara den ekono
miska skiktning som är dokumenterad genom Älvsborgs lösen.43 
Förklaringen förutsätter dock att andra avgifter inte tog det utrymme 
i anspråk som schablonavgifterna skapade. Därom vet vi inget. Känt 
är bara att avradssatserna varierade, vilket möjligen kan tala emot 
förklaringen. Samtidigt kan man konstatera att schablonavgifterna 
förekom överallt och att de alltså bör ha gett upphov till skillnader i

43 Österberg 1977 s 259 anger den givna skatteindelningen som en förklaring till den ekonomiska 
skiktningen inom det begränsade område i Värmland hon undersöker.
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räntetryck överallt, om inte avraden 'sög upp' återstoden. Syftet med 
undersökningen är här inte att pröva om schablonavgifterna förorsa
kade skillnader i räntetryck — antalet undersökningsenheter i de två 
grupperna av hemman är för övrigt för litet för att göra en sådan 
undersökning möjlig — utan att pröva om eventuella skillnader i 
räntetryck mellan olika gårdar kan sättas i samband med andra 
olikheter såsom ränteformer, bebyggelse- och ägostruktur, tillgång 
och efterfrågan på jord och arbetskraft, landbogårdarnas funktion 
inom godsekonomin mm.

Praktiskt-metodiska frågor
Två problem måste lösas, innan undersökningen kan genomföras. 
Det ena gäller dåtidens mått-, vikt- och myntsystem, som inte var 
enhetliga för hela riket utan skiftade mellan landsändar och ibland 
även mellan olika bygder inom en landsända. Ett lispund smör vägde 
inte lika mycket överallt och en spann korn rymde i Uppland inte lika 
mycket spannmål som i Västmanland, vilket kunde vålla dåtidens 
människor problem i samband med uppbörd och försäljning av olika 
räntepersedlar.44 För att kunna jämföra räntorna från olika områden 
med varandra, t ex spannmålsräntor från Västergötland med spann
målsräntor från Uppland är det alltså nödvändigt att klara ut hur de 
olika måtten, vikterna och myntsorterna förhöll sig till varandra.

Det andra problemet gäller etablerandet av en enhetlig värderings
norm för olika räntor. En sådan behövs för att det relativa värdet av 
olika räntor skall kunna uppskattas.

Mått, vikt och mynt
Spannmålsmått. Två typer av måttsystem för spannmål förekommer i 
det aktuella källmaterialet: räkning i spann och i skäppor. Skäppans 
område är Västergötland, Småland och Öland, medan målning i 
spann är det normala i Östergötland och Mälarlandskapen.45

44 Två exempel på de problem, som kunde uppstå, må anföras. Allmogen i Västergötland klagade 
enligt Klagreg 1 fasc 2 fol 164 på 1560-talet över att kronans fogdar vid uppbörd utnyttjade 
olika tunnemått till sin egen fördel. Gustav I klagar 1552 enligt GR 23 s 47 f över att priset per 
spann blivit för lågt, då kronan sålt i Arboga. Priset var nämligen satt efter det spannmått som 
användes vid Ekolsund i Uppland, varifrån spannmålen levererats, och spannmåtten vid 
Ekolsund var en halv fjärding (ca 7 liter) mindre än i Arboga.

45 Räkning i tunnor tränger in i spannens område under 1500-talets lopp, vilket givit nedslag även 
i detta material. Som exempel må nämnas att PBjb redovisar tunnemått på en del landboenheter 
i Östergötland, när Fogde-FoR har spannmått.
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Spannen och skäppan hade olika över- och underavdelningar. Sex 
skäppor gjorde en tunna; av spannen gick det sex på en tön, åtta på 
ett pund och 96 på en läst. Räkning i tön har i det här sammanhanget 
kunnat beläggas bara i Östergötland och Västmanland, pund både i 
Östergötland och Mälarlandskapen. Spannen indelades i sin ordning 
i fjärdingar och fat enligt följande: en spann = fyra fjärdingar = 
sexton fat.46

Bild 9: Ett sä kallat dubbelmått — halvspann + fjärding — från Hållnäs socken i 
norra Uppland. (Foto i NMs arkiv)

Förhållandet mellan de olika spannmålsmåtten kan tas fram via 
uppgifter hos kornskrivaren i Stockholm. Komskrivaren förde räken
skap över kronans spannmålsleveranser till Stockholm och räknade 
om leveranserna från olika områden till det spannmålsmått som 
tillämpades i Stockholm genom att ange ett övermål ('övermålning'); 
stockholmsspannen var nämligen mindre än spannen i andra områ
den.47 För trakten runt Uppsala utnyttjades på 1550-talet ett övermål 
på 0,5-fjärding och för Uppland i övrigt ett övermål på normalt 
mellan 1,5 fat och 2,5 fat utom i häraderna runt Stockholm och på

46 Om måttens utbredning i allmänhet och deras indelningar, se KL Spann, Tön, Skäppa, Tunna.
47 Kornskrivarens räkenskaper utnyttjades av Hannerberg 1946 för att fastställa Nyköpings och 

Västerås slottsspann, samt Stockholms slottstunna.
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Södertörn, där kronans fogdar använde en stockholmsspann. Un
dantag finns dock. På de kungliga gårdarna, såsom Häringe och 
Hammersta på Södertörn, utnyttjade man inte en stockholmsspann 
utan en uppsalaspann, vilket mått eljest var det normala i Söderman
land. Västmanland hade ett större spannmått än Uppland och Söder
manland, ty övermålet vid spannmålsleveransema därifrån var en 
fjärding.48

Bild 10: Ett sä kallat dub- 

belmått — halvspann + 
fjärding — från Västman
land. (Foto Bertil Hög
lund i NMs arkiv)

För Östergötland finns två uppgifter hos kornskrivaren i samband 
med leveranser från Söderköping i början av 1560-talet. Övermålen 
är 2 och 2,5 fat, vilket tyder på att spannen i Östergötland legat inom 
samma intervall som i Uppland.49 Den slutsatsen stöds också av en 
omräkning, som 1543 gjordes rörande uppbörd från Linköpingskyr- 
kans gods: 1 128 tön, 4 spann och 3 fjärdingar (= 27 091 fjärdingar) i

48 SKHKA vol 19—21. De lägre övermålen förekommer mestadels sydost om Uppsala i Hagunda 
och Lagunda härader och vid kungliga gårdar som Venngarn och Ekolsund. Övermålen kunde 
dessutom skifta något vid leveranser från samma härad, beroende på att inte samma spannmått 
användes vid mälning av alla sädesslag.

49 SKHKA vol 21.
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östgötamål omvandlades i upplandsmål till 70 läster, 6 1/2 pund och 
3 fjärdingar (= 27 091 fjärdingar).50

Det är känt att stockholmsspannen rymde 46,9 liter.51 Med ledning 
av övermålen kan sedan övriga spannmått beräknas. En samman
ställning finns i tabell 11.

Tabell 11: Spannmått (strukna) i Östsverige pä 1550-talet

Liter Område

46,9 Stockholm och Stockholms-trakten
51.3 Uppland (Ekolsund, Hagunda, Håbo, Lagunda, Venngam)
52,8 Uppland (Uppsala och Uppsala-trakten, Trögd), Söderköping, Södermanland
54.3 Uppland (Oland), Söderköping
58,6 Västmanland

Källor: Hannerberg 1946, SKHKA vol 19—21

I undersökningsmaterialet förekommer mindre kvantiteter spann
mål från Öland och Tjust i Småland. Enligt uppgift hos komskriva- 
ren från 1531 har ölandstunnan hållit två spann och en fjärding i 
stockholmsmått, vilket ger nästan exakt två spann i uppsalamätt.52 
Beträffande tunnemåttet i Tjust uppges i en räkenskap från 1530 
över kungens arv och eget gods i Östergötland att det går tre östgö- 
taspann på en tunna i Tjust.53

Västergötland är ett större problem, ty tillgängliga data pekar 
delvis i olika riktningar. När fogden i Vartofta och Kåkinds härader 
1554 sände 5,5 skäppor till Östergötland räknades leveransen om till 
2 spann, vilket ger 2,75 skäppor på en spann.54 I en adlig jordebok 
från år 1600 uppges att '6 skäppor i Västergötland är så dryga som 2 
spann och 1 fjärding i Uppland', vilket innebär att en spann är lika 
med 2 2/3 skäppa.55 Utnyttjas komskrivarens övermål för östgöta- 
spannen, får vi i dessa två fall ett tunnemått på 115,2 liter respektive 
118,4 liter och ett skäppemått på 19,2 respektive 19,74 liter.

Dessa tunnemått kan ställas mot de resultat Nils Sahlgren erhållit 
vid en undersökning av äldre spannmålsmått i Västergötland. Av 
Sahlgrens genomgång, som grundas på material från slutet av 1500- 
talet och början av 1600-talet, framgår att de beräknade tunnemåtten 
närmast överensstämmer med en Rostock-tunna på 117,3 liter. Ros- 
tock-tunnan skulle, enligt Sahlgren, ha kommit i mer allmänt bruk

50 Jansson 1936 s 29.
51 Hannerberg 1946 s 417.
52 Uppgiften om övermålet på ölandstunnan hos Jansson 1936 s 31.
53 Forssell 1869-75 2 s 117 not 2.
54 Jansson 1936 s 29.
55 FoR 32, jordebok över Anna Klemetsdotters (Hogenskild) indragna gods.
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Bild 11: Skäppa ("präst- 
skäppa'') frän Hultsjö 

socken i Jönköpings län.

(Foto i NMs arkiv)

som spannmålsmått först en bit in på 1600-talet. Det vanligaste av 
alla västgötska tunnemått — "västgötatunnan framför andra" — var i 
stället en tunna på 175,9 liter med en skäppa på 29,3 liter.56 Även om 
Sahlgrens undersökning gäller en något senare period än den här 
aktuella, kan hans resultat vara relevant även för tiden kring mitten 
av 1500-talet. Å andra sidan tyder de data som finns från mitten av 
1500-talet på att det var det mindre tunnemåttet som utnyttjades mer 
allmänt.57

Det finns ett annat problem med spannmålsmåtten. Är de i jorde- 
böckerna angivna måtten rågade eller strukna? Rimligen har i de 
exempel som givits på dåtidens omräkningar från ett lokalt mått till 
ett annat samma beräkningsgrund tillämpats. Ett struket mått torde 
alltså ha jämförts med ett annat struket. Om det inte varit fallet, hade 
det sannolikt markerats, t ex enligt följande: x spann strukna i Väst
manland gör x spann rågade i Stockholm. I undersökningsmaterialet 
förekommer distinktionen rågat/struket mått endast på ränta från 
landboenheter i Östergötland i KHjb 1 och 2. För sju av 34 spann- 
målsräntande enheter anges att måtten är rågade, för övriga ges 
ingen uppgift alls. Jämförs jordeböckemas spannmått med Fogde- 
FoR:s framträder vissa avvikelser.58 De sju enheterna med rågade 
mått har behållit sina värden. Av de övriga är fyra oförändrade,

56 Sahlgren 1968 s 32 £f.
57 Förutom den ovan refererade uppgiften från 1554 tyder — se nedan — också uppgifter i KHjb 1 

och 2 om åkerstorleken uttryckta i utsädestal på att det mindre tunnemåttet utnyttjats.
58 FoR 6, 7. Enheterna återfinns i hennes arvingars godskomplex.
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medan 23 har fått sina spanntal sänkta. Sänkningen följer ett möns
ter: sex spann (en tön) har blivit fem spann, tolv spann har blivit tio 
spann och så vidare. Det är känt från annat material att det på en tön 
räknades sex strukna mått eller fem rågade.59 Det innebär att spann
talen för 23 enheter är angivna i strukna mått i KHjb 1 och 2 men i 
rågade mått i Fogde-FoR. Att fyra spanntal är oförändrade mellan 
jordeböckerna och Fogde-FoR kan förklaras av att spanntalen är 
angivna i rågade mått redan i jordeböckerna utan att detta blivit 
särskilt noterat.

Förändringen av spanntalen för Karin Hansdotters östgötagods var 
inte unik. Det visar en jämförelse av spanntalen mellan några jorde- 
böcker och uppbördsböcker från 1540- och 1550-talen och Fogde- 
FoR. Av 32 landboenheter i Östergötland från Arvid Trolles jordebok 
från 1547, Isak Nilssons (Banér) uppbördsregister från 1549 och 
Måns Johanssons (Natt och Dag) jordebok från 1556 har 23 lägre 
spanntal i Fogde-FoR. Sänkningen av spanntalen har skett i enlighet 
med den ovan angivna principen för en omräkning från struket till 
rågat mått. Av de nio återstående har fem samma ränta, två har fått 
räntan höjd och ytterligare två har fått sin ränta sänkt, dock inte 
enligt relationen mellan struket och rågat mått.60 Beträffande spann- 
och tunnemåtten i andra områden föreligger, som påpekats i avsnit
tet om källmaterialet, smärre skillnader mellan de här aktuella jorde
böckerna och Fogde-FoR. Avvikelserna följer dock inte något möns
ter som i Östergötland, vilket tyder på att samma typ av mått tilläm
pats i jordeböckerna och Fogde-FoR.

Iakttagelserna beträffande spannmålsmåtten kan förklaras på föl
jande sätt. Kronan eftersträvade en enhetlig redovisning i samband 
med rusttjänsttaxeringen, varvid man valde det rågade måttet, därför 
att det måttet var det normala. Bara i Östergötland var det strukna 
måttet jämte det rågade i allmänt bruk, vilket ledde till de föränd
ringar av spanntalen som ovan redovisats. Förändringen av måtten 
inför rusttjänsttaxeringen ligger för övrigt i linje med kronans all
männa försök att reformera mått- och viktsystemet.61

I den följande undersökningen är spannmålsräntan i olika områ
den omvandlad till det rågade spannmått, som tycks ha varit det 
vanliga i Östsverige, varifrån större delen av spannmålsräntan kom.

59 Jansson 1936 s 27.
60 Jordebok över Arvid Trolles och Hillevi Knutsdotters (Sparre) gods 1547 i EöA, Kr A, Isak 

Nilsson (Banér) uppbördsregister 1549 i Gimo bruks arkiv, Måns Johanssons (Natt och Dag) 
jordebok 1556 i Bio N 2 b, RA. Aktuella volymer av Fogde-FoR är 6, 7. Arvid Trolles och hans 
hustrus gods står i Fogde-FoR upptagna under Arvid Trolles barn, Isak Nilssons under Isak 
Nilsson och Måns Johanssons under Erik Månsson (Natt och Dag).

61 HH 33:2 s XXXVI, Forssell 1869-75 2 s 105-12.
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Det har medfört att jordeböckernas uppgifter för Uppland och Sö
dermanland fått kvarstå oförändrade, att de strukna måtten i Öster
götland översatts till rågade och att spanntalen i Västmanland höjts 
1,1 gång och tunntalen för Öland och Tjust två respektive tre gånger. 
För Västergötlands del är utgångspunkten den mindre tunnan, som 
var ca 2,2 gånger större än normalspannen i Östsverige. Men efter
som det större tunnemåttet också kan ha använts, kommer vid 
regionala jämförelser hänsyn också att tas till det större tunnemåttet, 
som var ca 3,3 gånger större än normalspannen i Östsverige. Relatio
nen tunna-spann bygger i det här fallet, liksom mellan t ex Uppsala- 
spann och Västmanlands-spann, på struket mått. Vid rågat mått blir 
relationen densamma, om rågen på målkärlen relativt sett varit lika 
stor. Därvidlag har det sannolikt funnits vissa skillnader beroende på 
olika utformning av måttkärlen, men alltför stor har den relativa 
differensen på rågen knappast varit.62

Viktualievikt. Landbornas smörränta, liksom några mindre vanliga 
räntepersedlar såsom bast, fisk, fläsk, hampa, humle och ost vägdes 
vid uppbörden på besman och räknades i mark(pund), (lis)pund och 
tunnor. Det gick 20 eller 24 mark på lispundet och 16 respektive 13 
lispund på tunnan.63 I det nu aktuella materialet förekommer bara 
räkningen 20 mark på pundet och 16 pund på tunnan.64

Kronan lät på 1550-talet utföra proberingar av de lokala bes- 
mansvikterna, vilka Hans Forssell bearbetat och sammanställt. Där
av framgår att lispundets besmansvikt i Syd- och Mellansverige 
normalt låg mellan sju och åtta kilo (tabell 12). Problemet i denna 
undersökning är att smörräntan framför allt kom från Västergötland, 
Småland och angränsande delar av Östergötland, där viktuppgifter
na är färre än i Östsverige och sinsemellan något divergerande: 
Kalmar-Söderköping där lispundet motsvarade 7,6 kg gentemot 9,0 
kg för Vadstena och 10,6 kg för Jönköping. Men med hänsyn till att 
värdena för Jönköping och Vadstena — att döma av Forssells uppgif
ter — kan betraktas som extremvärden och att landsbygden ofta hade 
en annan lispundsvikt än närliggade stad, syns det rimligt utgå från 
att lispundets besmansvikt i Småland, Västergötland och Östergöt
land, liksom normalt i Östsverige låg i intervallet 7 till 8 kg. Längre 
än så går det inte att komma och något försök att återföra alla pund- 
och marktal till en viss pund- och markvikt görs inte i denna under

62 Beträffande måttkärl hänvisas till Sahlgren 1968.
63 Jansson 1936 s 15-23, Forssell 1869-75 2 s 105-112.
641 kapitlet om Stora Dala gård i Västergötland i nästa avsnitt, som rör produktionens utnyttjande, 

framgår att man på sätesgården räknade med 24 mark för lispundet.
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sökning. Jordeböckernas uppgifter tas därför som de är, utan juste
ringar.

Tabell 12: Lispundsvikten i olika delar av Sverige omkring 1560

Lispundsvikt
(besman)
kilogram

Område

6,2 Stockholm, Uppland (Ekolsund)
6,5 Uppland (Hagunda, I-agunda)
6,9 Södermanland (Nyköping, Rekarne, Selebo, Villåttinge, Åker), Uppland (Sim- 

tuna, Torstuna, Åsunda), Västmanland (Siende, Tjurbo), Västergötland (Vads
bo)

7,0 Södermanland (Daga, Gripsholm, Jönåker, Oppunda, Öknebo), Uppland 
(Örby), Västmanland (Arboga, Tuhundra)

7,2 Närke (Asker, Sköllersta), Södermanland (Daga, Sotholm, Svartlösa, Öknebo, 
Ö-Rekame), Västmanland (Västerås), Uppland (Bälinge, Ekholmen, Norunda, 
Ulleråker, Uppsala)

7,6 Närke (Edsberg, Grimsten, Hardemo, Kumla, Sundbo), Småland (Kalmar), 
Uppland (Frösåker, Oland, Trögd), Östergötland (Söderköping)

8,1 Närke (Örebro), Södermanland (Eskilstuna), Uppland (Rasbo, Vaksala)
8,2 Västergötland (Skara)
9,0 Östergötland (Vadstena)

10,6 Småland (Jönköping)

Källa: Forssell 1869-1875 2 s 106-112

Osmundsråkning och -vikt. Järnräntan för de enskilda godsen anges i 
osmundar, kast, hundraden och fat. Ett kast omfattade fyra stycken 
osmundar och av osmundar gick det 120 på ett hundrade. Relationen 
hundrade-fat kunde variera. I skattelängder förekommer räkningen 
4, 4,5 och 5 hundraden (= 480, 540 och 600 osmundar) på ett fat,65 
men i materialet till denna undersökning kan endast relationen fem 
hundraden = 600 osmundar = 1 fat beläggas. Ett exempel får tjäna 
som illustration. Räntan från Kyringe rättardöme i Västmanland 
(PBjb) anges vara 11 fat och 4 hundraden (= 66 hundraden + 480 
osmundar). Summeras uppgifterna från de enskilda enheterna inom 
rättardömet utan omvandling till högre sort erhålles 6 fat, 27 hundra
den och 60 kast, vilket innebär att 27 hundraden och 60 kast måste 
bli 5 fat och 480 osmundar för att min summering skall överensstäm
ma med jordebokens summering för rättardömet. Så blir också fallet,

j , (27x120)+ (60x4)om man raknar med just 600 osmundar pa fatet: ----------------------- -

= 5 fat, 480 osmundar.66 600
Osmundjärnet var inte bara ett ämnesjärn utan utnyttjades också

som ersättning för mynt. Det tyder på att det hade en bestämd vikt,
något som också är förutsatt i kronans räkenskaper. Av det kamerala
materialet från 1500-talet framgår att 600 osmundar ansågs likvär-
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digt med ett skeppund i Stockholmsvikt. Eftersom skeppundsvikten 
är känd, har osmundsvikten kunnat bestämmas till 229 gram. Andra 
uppgifter ger dock vid handen att vikten kunnat variera mellan 250 
och 300 gram.67

Mynt. Penningräntan anges normalt i mark örtug, men i Halland, 
Småland och delar av Östergötland förekommer också daler och 
mark danska. Markmynten hade var för sig flera underavdelningar 
enligt följande system: 1 mark örtug = 8 öre = 24 örtugar =192 
penningar; 1 mark danska = 16 skillingar = 48 vita. I den följande 
undersökningen används enbart räkning i mark örtug. Omvandling
en av de andra mynten sker efter de normer som kronans fogdar 
tillämpade på 1550-talet: 1 mark danska = 6 öre = 144 penningar; 1 
skilling = 9 penningar; 1 fyrk = 6 penningar; 1 vit = 3 penningar; 1 
daler = 4 mark. I några fall finns också ränta i silver; sorterna är 1 lod 
= 4 kvintin. Ett lod motsvarade vid den här tiden 2 mark örtug.68

Avslutningsvis kan konstateras att för mitt beslut att omvandla 
spann talen till uppsalaspann och att behålla jordeböckemas bes- 
mansvikter finns stöd i dåtida praxis. Så gjorde man nämligen, då 
arvet efter Anna Pedersdotter (Bielke) skiftades i början av 1550- 
talet.69

65 KL, Osmundsvikt, Kast.
66 Ytterligare belägg på relationen kan ges från Körtingstorps rättardöme (Kö rd i PBjb) i Närke och 

Ralms rättardöme (Ra rd i BNjb) i Närke och Västmanland.
Jordebokens summa för rd Enskild summering

(Kö rd): 9 fat, 2 hundr, 15 kast = 9 fat 300 
osm
(Ra rd): 5 fat 3 hundr = 5 fat, 360 osm

46 hundr, 45 kast = 5 700 osm = 9 fat å 600 
osm och 300 osm
2 fat, 17 hundr, 120 osm = 2 fat, 2 160 osm = 5 
fat, 360 osm

67 KL, Osmundsvikt, Pipping 1971 s 31.
68 KL, Fyrk, Mark, Wallroth 1918 s 16 et passim.
69 RöN 298 Jordebok över arvskiftet efter Anna Pedersdotter (Bielke, död 1551) mellan Anna 

Turesdotter (Hård), Ture Pedersson (Bielke) och Margareta Pedersdotter (Bielke) fol 20, 23.
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V ärderingsnormer
För att jämföra värdet av olika räntor och beräkna den totala ränte
nivån är det nödvändigt att värdera alla räntor enhetligt. Värdering
en sker i pengar (mark örtug) — en annan värderingsnorm är ej 
tänkbar från praktisk synpunkt. Nu kan det invändas att en betydan
de del av räntan aldrig antog varukaraktär genom att passera en 
marknad och att den därför inte kan värderas i pengar. Till försvar 
för mitt tillvägagångssätt kan dock sägas att det för dåtiden var 
möjligt att värdera alla räntor i pengar utan hänsyn till att räntorna 
faktiskt utnyttjades på olika sätt. En värdering i pengar skedde vid 
t ex arvskiften och vid rusttjänsttaxeringar.70 Det är också från rust- 
tjänstordningen 1561 som räntevärderingen i det här fallet kommer 
att hämtas.71

Undersökningen av räntestrukturen är uppdelad på två kapitel. 
Det första Räntor och räntenivåer skall fastställa, vilka räntor som 
utgick, var de utgick och hur mycket som utgick av var och en. Det 
andra Produktion, ränta och räntetryck är ägnat en studie av räntetryc- 
ket.

Bild 12: Silvermynt frän Gustav I:s regering.
1) Ett dalermynt frän Svartsjö myntverk 1549. Dalermyntet slogs efter närmast 
tysk förebild och motsvarade pä 1550-talet 3,5—4 inhemska mark örtug. Silver

halten var 25,5 gram.

2) Ett enmarksmynt frän Svartsjö myntverk 1546. Markens underavdelningar 

var öre, örtug och penningar: 1 mark = 8 öre = 24 örtugar =192 penningar.
3) Ett halvmarksmynt från Åbo myntverk 1556.

4) En sä kallad klipping (= 4 öre) frän Åbo myntverk 1556.

5) Ett fyra penningars mynt från Svartsjö myntverk 1546. (KMK, foto N Lager

gren i ATA)

70 Visserligen togs normalt inte alla räntor med i de sammanhangen. Vid arvskiften uteslöts ofta 
vissa schablonmässigt utgående räntor, såsom t ex fodringen eller arbetsräntan, sannolikt därför 
att man ansåg att dessa räntor inte påverkade beräkningen av de olika arvslotterna. Här kan 
hänvisas till arvskiftena i BhSp 1554 25/7 och MGrb s 262—71, jämförda med KHjb 1—2 och 
BNjb. Rusttjänsttaxeringen omfattade beträffande arvegodsen under Gustav I:s tid spannmål, 
smör, järn och pengar. Erik XIV skärpte taxeringen. Enligt 1561 års rusttjänstordning skulle den 
omfatta alla räntor, men på grund av adelns kraftiga motstånd mildrades taxeringen till 1562 års 
rusttjänstordning så att bara ett urval räntor togs med. Se Nilsson 1947 s 46 f, 52 f, 56 f.
Det visar sig alltså att de räntor som uteslöts i dessa sammanhang inte uteslöts därför att de inte 
skulle ha kunnat värderas i pengar utan av helt andra skäl. Att också arbetsräntan kunde 
värderas i pengar framgår av att den inte sällan löstes i pengar.

71 Räntevärderingen från 1561 ligger i linje med avlösnings- och försäljningspriser under 1550- 
talet. Värderingen omfattar dessutom relativt många persedlar. För några småpersedlar, som ej 
ingår i rusttjänsttaxeringen, har värderingen hämtats ur kameralt material från början av 1550- 
talet.
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4. Räntor och räntenivåer

Undersökningen av räntestrukturen följer i detta kapitel de tre ränte
formerna. En sådan uppläggning är mer ändamålsenlig än en som 
följer räntetitlar, eftersom det är produktionens uppbyggnad som 
studeras. Först behandlas naturaräntor, sedan penningräntor och sist 
arbetsräntor. Efter en sammanfattning av vad som framkommit om 
räntornas antal och förekomst, geografiska fördelning och storlek 
följer en jämförelse med förhållandena i slutet av 1400-talet.

Naturaräntor
Spannmål
Spannmålsräntan i de undersökta godskomplexen kom till största 
delen från Östsverige. Uppland, Västmanland, Södermanland och 
Östergötland svarade för ca 3/4, återstoden kom från i huvudsak 
Västergötland. Räntan var sammansatt av korn, havre, malt och 
mjöl, varav kornet stod för drygt 2/3. Tar man också hänsyn till att 
kom ingick i mjölräntan och att malt är en vidareförädling av kom, 
visar det sig att ca 90 % av spannmålsräntan hade sin grund i 
kornproduktion. Havren svarade för knappt 10 % och rågen, som 
bara ingick i mjölräntan, för omkring 1 % av uppbörden. Samman
sättningen varierade regionalt. Östsverige producerade nästan bara 
korn och malt. Västgötagodsen rantade korn, malt och havre med 
dominans för malt och havre1. (Figur 6, karta 7, tabell 8—11 i 
tabellbilagan)

1 Räknat på stor västgötatunna blir andelen 68,2 % för kom, 17,3 för malt, 10,5 för havre och 4,0 
för mjöl; med liten västgötatunna: 73,2, 15,4, 7,9 och 3,5 %. Av mjölet är inte allt specificerat. 
Vid stor tunna är kornmjölets och rågmjölets andel 1,4 % respektive 1,1 % och vid liten tunna 
1,0 respektive 0,9 %. Det ospecificerade mjölets andel är vid stor tunna 1,6 %, vid liten 1,7.
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Uppland

Södermanland

Västergötland

Östergötland

Västmanland

Småland/Öland

163,25 pd 326,5 pd 489.75 pd 

25% 50% 75%

Figur 6: Spannmålsräntans fördelning på olika landskap i tre högadliga gods 
1550/62. (Källa: tabell 11 i tabellbilagan.)

Spannmålsräntan utgick i namn av avrad (landgille), gengärd och 
från kvarnar tullmjöl. Gengärden var nästan uteslutande knuten till 
Västergötland, där 3/4 av alla enheter hade avgiften. Avraden i 
spannmål, däremot, var i hög grad en östsvensk företeelse. Mer än 
hälften av enheterna i Uppland, Västmanland, Södermanland och 
Östergötland presterade spannmålsavrad — i Östergötland nära 2/3.
1 Västergötland var det bara 7 % av enheterna, som hade spannmåls
avrad; de fanns i landskapets östra del, i Kåkinds och Vartofta 
härader.2 (Tabell 8—10 i tabellbilagan)

Gengärden togs ut efter schablon — normalt två tunnor per gård 
och en tunna per torp, hälften havre, hälften malt.3 Avraden och 
tullmjölet utgick däremot efter starkt differentierade belopp. Belop
pen varierade inte bara mellan olika grupper av enheter — t ex 
mellan gårdar och torp, vilket var att vänta — utan också mellan 
enheter inom samma grupp. I det senare avseendet framträder i de 
tre godskomplexen ett regionalt mönster, där Mälardalen — Upp
land, Västmanland och norra Södermanland — bildar ett högräntan- 
de område, under det att södra Södermanland, Östergötland och 
Västergötland bildar ett lågräntande. För gårdarna, den största grup
pen av enheter, ligger medianvärdena i det högräntande området på

2 Jfr tabell 16, 17 i Ferm 1984.
31 Västergötland inom Per Brahes godskomplex hade några torp lägre gengärd, nämligen 3 

skäppor, hälften malt och hälften havre.

123



37.5%

50 100 km

50-99 100-149 150-199

Karta 7: Sammansättningen pä den sammanlagda spannmålsräntan i tre högad
liga godskomplex 1550/1562.

24, 25 och 33 spann, i det lågräntande på 15 till 16 spann eller ännu 
lägre. (Figur 7, tabell 12—15 i tabellbilagan)

Vissa särdrag mellan de tre godskomplexen kan observeras. De 
gäller räntans geografiska fördelning, andelen spannmålsräntande 
enheter och räntans sammansättning.
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Västmanland

Norra Södermanland 

Uppland

Södra Södermanland

Östergötland

Västergötland

10 20 30 spann

Figur 7: Medianvärden för spannmålsavraden pä landbogärdar i olika landskap 
inom tre högadliga gods 1550/62. (Källa: tabell 15 i tabellbilagan.)

Birger Nilsson och Per Brahe fick huvuddelen av sin spannmåls
ränta från två landskap — Södermanland och Östergötland i Birger 
Nilssons fall, Uppland och Västmanland i Per Brahes — medan Karin 
Hansdotters spannmålsränta var geografiskt mer uppdelad, beroen
de på att hennes godsinnehav var mer utspritt än de två andras.

Per Brahe hade fler spannmålsräntande enheter än Karin Hansdot- 
ter och framför allt Birger Nilsson. Nära 2/3 av Per Brahes landboen- 
heter presterade spannmålsränta mot inte fullt 1/2 av Karin Hans
dotters och drygt 1 /4 av Birger Nilssons. De skiftande relationstalen 
sammanhänger till stor del med godskomplexens olika lokalisering. 
Av Per Brahes och Karin Hansdotters godskomplex låg 75 % respek
tive 40 % i Västergötland och Uppland, där mellan hälften och tre 
fjärdedelar av alla landboenheter hade spannmålsränta. Birger Nils
son hade få enheter i Västergötland och Uppland. De utgjorde bara 
4 % av hans landboenheter. Halva hans godskomplex var i stället 
lokaliserat till Småland, där spannmålsränta var ytterst sällsynt. Mel
lan Per Brahes och Karin Hansdotters gods i Västergötland fanns 
dock en skillnad. Gengärdsavgiften var mer konsekvent införd inom 
Per Brahes gods, där 81 % av gårdarna och torpen presterade gen
gärd mot bara 69 % inom Karin Hansdotters.

Havren spelade en större roll inom Per Brahes och Karin Hansdot
ters än inom Birger Nilssons spannmålsränta. Den svarade för drygt 
10 % av deras ränta mot bara 1 % av Birger Nilssons. Havren preste
rades enbart som gengärd, och gengärden förekom bara i Västergöt
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land, där Birger Nilsson — som just påpekats — hade långt färre 
enheter än Per Brahe och Karin Hansdotter.4

Skillnaderna kan alltså återföras till godsens olika lokalisering. Det 
gäller dock inte gengärdsavgiftens mer frekventa förekomst på Per 
Brahes än på Karin Hansdotters västgötagods. Vad denna skillnad 
beror på är inte lätt att avgöra; möjligen kan den återföras på gods
bildningen. Både Per Brahe och Karin Hansdotter hade ärvt större 
delen av sina gods — Per Brahe från sina föräldrar Joakim Brahe och 
Margareta Eriksdotter (Vasa), som gift sig 1516. Joakim avrättades 
1520 och Margareta dog 1536, men deras godskomplex torde inte ha 
delats upp mellan Per Brahe och system Brita förrän 1538, då Per 
Brahe återvände till Sverige.5 Karin Hansdotters arvegods kom dels 
från föräldrarna Hans Åkesson (Tott, död 1492) och Kristina Eriks
dotter (Gyllenstiema, levde ännu år 1500), dels från syskonen Åke 
Hansson (död 1510) och Brita Hansdotter (död 1540).6 Per Brahes 
gods har därför vad gäller utnyttjandet och förvaltandet varit 
sammanhållet under en väsentligt längre tid än Karin Hansdotters, 
vilket kan ha underlättat en uniformering av ränteuttaget.

Smör
Det egentliga produktionsområdet för smör var Syd- och Västsverige 
med tyngdpunkt i landskapen Västergötland och Småland och med 
förgreningar normt till Värmland och södra Östergötland, västemt 
till Halland. I den regionen producerades nästan all smörränta; bara 
obetydliga kvantiteter kom dämtöver från Södermanland och nord
västra Östergötland. (Figur 8, tabell 16 i tabellbilagan)

Smör utgick i namn av avrad och mata.7 Mata förekom veterligen 
bara på två enheter i Södermanland; övriga enheter presterade smör 
som avrad (landgille). I Syd- och Västsverige var smör den vanligaste 
avradspersedeln: mer än 3/4 av enheterna i Halland, Västergötland, 
Småland, Värmland och södra Östergötland hade smöravrad.

Ränteuttaget varierade kraftigt mellan olika kategorier av enheter 
men också regionalt mellan enheter inom samma kategori. Median
värdet för gårdarna i de tre godskomplexen är 4 pund, för torp och 
övriga enheter 1 pund. De högsta värdena finner man i Västergöt
land, de lägsta i Södermanland. Differenserna är stora. För gårdarna, 
som utgör den största gruppen, är medianvärdet i Södermanland

4 Vid liten västgötatunna var havrens andel inom Karin Hansdotters och Per Brahes spannmåls
ränta 9,1 respektive 9,8 %, vid stor tunna 12,3 respektive 12,9 %.

5 Ferm 1977 B, C.
6 Arvskifte efter Brita Hansdotter hölls 1542, dokumenterat genom RAp 1542 5/3.
7 Mata var ursprungligen en del av skepps visten. Se KL Leidung, Skatter.
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Västergötland

Småland

Östergötland

Värmland

Halland

Södermanland |

100 pund 500 pund 1000 pund

25% 50% 75%

Figur 8: Smörräntans fördelning pä landskap i tre högadliga gods 1550/62. 
(Källa: tabell 16 i tabellbilagan.)

Halland

Värmland

Västergötland

S o V Småland

N Smål, S Östergötland

Södermanland

12 3 4 pund

Figur 9: Medianvärden för smörräntan pä landbogårdar i olika landskap inom 
tre högadliga gods 1550/62. (Källa: tabell 16 i tabellbilagan.)

0,75 pund, i Västergötland 4 pund. I Småland kan två områden 
urskiljas. Ett lågräntande i norr och öster, till vilket även södra 
Östergötland kan räknas och ett mer högräntande i söder och väster. 
(Figur 9, tabell 16—19 i tabellbilagan)

Det fanns olikheter mellan de tre godsen. Karin Hansdotter och 
Birger Nilsson fick huvuddelen av sin ränta från två landskap — 
Småland och Västergötland — medan Per Brahe fick huvuddelen av 
sin från ett landskap — Västergötland. Per Brahe hade inga landbor i 
det smörräntande Småland. Karin Hansdotter hade relativt sett något
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fler smörräntande enheter än de andra två, vilket förklaras av att hon 
hade relativt sett fler enheter än de andra i Syd- och Västsverige. I 
fråga om ränteuttaget är skillnaden stor mellan Karin Hansdotters 
och Per Brahes på den ena sidan och Birger Nilssons på den andra. 
Medianvärdet för Karin Hansdotters smörräntare är 4 pund, för Per 
Brahes 3 pund, för Birger Nilssons bara 1 pund. Detta sammanhäng
er med att Birger Nilsson hade så stor andel — mer än 3/4 — av sina 
smörräntande enheter i de lågräntande områdena i nordöstra Små
land och södra Östergötland och Södermanland, där de andra två 
hade mindre än 10 % av sina smörräntare. Skillnaderna mellan 
godsen kan, liksom i fråga om spannmålsräntan, alltså till stor del 
återföras på godsens lokalisering.

Fläsk och ost
Fläsk förekom som ränta på 42 enheter: 34 i Södermanland och åtta i 
Småland. Räntetiteln anges för bara elva enheter. För två gårdar i 
Södermanland var fläsket en del av matan, för två andra gårdar i 
samma landskap var fläsket en del av avraden. För fem enheter i 
Småland betecknas avgiften skavelfläsk, för två andra ollonfläsk. 
Både ollon- och skavelfläsk är fläsk från svin som gått på ollonbete.8 
Den största fläskräntan hade Birger Nilsson — 26 pund mot ca 10 
pund för vardera Karin Hansdotter och Per Brahe. (Tabell 13—15) 

Ostränta är belagd bara inom Per Brahes gods, där landbor i 
Gudhems och Ås härader producerade 13 lispund. Som en kuriositet 
kan nämnas att Västergötland, enligt Olaus Magnus, var berömt för 
sin osttillverkning.9 (Tabell 15)

Tabell 13: Fläskräntan i Karin Hansdotters (Tott) 
gods 1550. Landboenheternas och räntans fördel

ning på landskap och härad

Landskap/härad Lb-enh Ränta pund

Småland
Konga 2 2,0'
Sevede 1 1,0
Västra 1 1,0

Södermanland
Selebo 2 4,5
Åker 2 2,0

Summa 8 10,5

1 1 sida fläsk räknad som 1 pund 
Källor: KHjb 1-2, FoR 1, 4

8 SAOB, Ollonfläsk, Skavelfläsk.
9 Olaus Magnus, bok 13, kap 47.
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Tabell 14: Fläskräntan i Birger Nilssons (Grip) gods 
1562. Landboenheternas och räntans fördelning pä 

landskap och härad

Landskap/härad Rd Lb-enh Ränta pund

Småland
Västbo 4 3,5

Södermanland
Jönåker R, Sk 4 5,0
Oppunda Sk 1 0,6
Ö-Rekame A 4 3,7
Rönö R 1 1,0
Selebo Va 8 10,0
Svartlösa By 2 2,0
Villåttinge R 1 0,6

Summa 25 26,4

Rättardömesförkortningama i tabell 6 i tabellbilagan 
Källor: BNjb, FoR 1

Tabell 15: Fläsk- och osträntan i Per Brahes gods 1562/1577. Landboenheternas 
och räntans fördelning pä landskap och härad

Landskap/härad Rd Fläsk 1562 Ost 1577

lb-enh ränta pund lb-enh ränta pund

Södermanland
Oppunda B 2 2,0
Åker Hä 7 7,5

Västergötland
Gudhem D 2 2,0
Ås Hök, Klä 11 11,0

Summa 9 9,5 13 13,0

Rättardömesförkortningama i tabell 7 i tabellbilagan 
Källor: PBjb, FoR 22

Får, lamm, ull, höns och ägg
Ränta i får, lamm, höns och ägg förekom vid enheter, som låg eller 
hade legat nära sätesgårdar. Lamm, höns och ägg utgick från rättar- 
dömena under Rydboholm, ägg från rättardömet under Lindholmen. 
Båda sätesgårdarna låg i Uppland och tillhörde Per Brahe. Per Brahe 
hade dessutom i Södermanland några landbogårdar, vilka presterade 
höns och ägg. Dessa enheter hade på 1510-talet legat under fadern 
Joakim Brahes sätesgård Tärnö i Oppunda härad.10 (Tabell 16)

10 SU s 282, PBKrö s 85. Tämö ärvdes med en del av det underlydande landbogodset av Per 
Brahes syster Brita, gift med Birger Nilsson, se AH s 126 f, Ferm 1977 B.
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Birger Nilsson hade i Södermanland 12 gårdar i Rönö hd, vilka 
hade att ge får, höns och ägg. Gårdarna hade vid sekelskiftet 1500 
legat under fadern Nils Bossons sätesgård Nynäs i samma härad.11 
Också landborna under Vinäs sätesgård i Tjust torde ha presterat 
lamm, höns och ägg, även om inte Fogde-FoR och BNjb noterar 
detta. Räntan i lamm, höns och ägg kan nämligen beläggas i både 
äldre och yngre källmaterial, som förtecknar landbornas under Vinäs 
skyldigheter.12 Att räntan nu saknas i Fogde-FoR och BNjb torde 
sammanhänga med att de aktuella persedlarna inte ingick i rust- 
tjänsttaxeringen. (Tabell 17)

Tabell 16: Lamm-, höns-, ägg- och vedränta i Birger Nilssons (Grip) gods 1562 

(1595). Landboenheternas och räntans fördelning på landskap och härad______
Landskap/härad Rd Lb-enh Får/lamm Höns Ägg Ved lass

Småland
N/S Tjust 

Södermanland
V 49 47 94 940 243

Rönö Bä 12 7 13 130

Summa 61 54 107 1070 243

Rättardömesförkortningarna i tabell 6 i tabellbilagan
Källor: BNjb, FoR 3, Viul, MGjb

Tabell 17: Lamm-,, höns-■, ägg- och vedränta i Per Brahes gods 1562. Landboen-
heternas och räntans fördelning på landskap och härad

Landskap/härad Rd Lb-enh Lamm Höns Ägg Ved
famnar

Uppland
Daneryd u 3 3 3 30 6
Ryd Sk, U 41 41 41 410 82
Seminghundra L 20 370
Vallentuna

Södermanland
L, U 8 2 2 130 4

Oppunda B 5 5 50

Summa 77 46 51 990 92

Rättardömesförkortningarna i tabell 7 i tabellbilagan 
Källa: PBjb

11 NBjb f 2.
12 NBjb f 20v, 26v uppger att landborna under Vinäs hade att prestera höns, lamm och ägg. Dessa 

persedlar förekommer också i Viul, liksom på de enheter i Tjust, som Margareta Grip ärvde efter 
Birger Nilsson. Se MGb s 118 f.

130



Uttaget varierade något. Landborna vid Rydboholm och Vinäs 
presterade lamm, höns och ägg, vid Lindholmen bara ägg.13 I Söder
manland gav Per Brahes landbor höns och ägg, Birger Nilssons 
dessutom får.14

Räntan i ull fanns i endast ett fall: en av Karin Hansdotters västgö- 
tagårdar presterade årligen 1 pund. (Tabell 24)

Nötkreatur
Nötkreatur förekom som ränta inom städjan och erlades vart sjätte år 
av gårdar och torp.15 Städjan förtecknas inte i de privata jordeböc- 
kerna utan bara i Fogde-FoR, där den är införd i några längder för 
Småland och södra Östergötland. I vissa härader är avgiften noterad 
generellt, i andra mer sporadiskt. Därvid står inte alla landbor upp
tagna för nötstädja; lika många hade avgiften satt i pengar.16 (Tabell 
18-19)

Fråga är nu hur städjan var definierad i områden, där avgiften inte 
är noterad i Fogde-FoR. Man kan tänka sig att i Syd- och Västsverige, 
där den dominerande avradspersedeln var smör, utgick avgiften 
oftare i form av nötkreatur än i pengar, och likaså att penningstädja 
var det normala i Östsverige och Mälardalen, där spannmål var den 
viktigaste avradspersedeln, men där även penning- och järnavrad 
var vanlig. En sådan hypotes kan prövas på olika sätt. Här skall det 
ske utifrån källmaterial, som har anknytning till främst Birger Nils
sons och hans hustru Brita Joakimsdotters gods.

13 1 lamm, 1 höna och 10 ägg/landbo vid Rydboholm; vid Vinäs gällde 1 lamm, 2 höns och 20 
ägg/gård och hälften därav per torp enligt Viul och Margareta Grips jordebok (MGb s 118 f); 
enligt NBjb fol 20v, 26v: 1 lamm, 1 höns och 10 ägg/landbo. Vid Lindholmen gav 22 enheter 20 
ägg vardera och fyra gav 10 ägg vardera.

14 1 höns och 10 ägg/gård respektive 1 får, 1 höns och 10 ägg/gård.
151 källmaterialet uttrycks det: 'en städjeoxe vart sjätte år' eller liknande.
16 Påståendena gäller för Birger Nilssons och Karin Hansdotters landbor i området; Per Brahe hade 

inte några landbor där. Det är tänkbart att i några härader, där redovisningen är mer sporadisk, 
avgiften har noterats bara för dem som presterade städja det år längden lades upp. Mellan 
Birger Nilssons och Karin Hansdotters godskomplex i Småland finns för övrigt vissa skillnader 
mellan de enheter som är noterade för städja. I Birger Nilssons godskomplex hade 25 enheter 
penningstädja och 6 nötstädja. I Karin Hansdotters däremot hade 22 haft nötstädja och åtta 
städja i silver eller pengar. Denna skillnad följer ett mönster, som också kan iakttas beträffande 
Birger Nilssons och Karin Hansdotters gods i Småland i fråga om avraden. Samtliga Karin 
Hansdotters landboenheter hade smöravrad, medan av Birger Nilssons inte fullt 60 % hade 
smöra vrad; övriga hade penningavrad. De två godskomplexen är också olika lokaliserade: 
Birger Nilssons i huvudsak i norr och nordöst, Karin Hansdotters i syd och väst.
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Tabell 18: Städjan i delar av Karin Hansdotters (Tott) gods 1550. Totala antalet 
gärd och torp, antalet gärdar och torp med städja belagd och städjans form

Landskap/härad Totala Städjeräntare (belagda)
antalet 
gårdar, torp nötkretatur pengar silver

enh1 avg2 enh' enh'

Småland
Allbo n 1 1
Konga 9 3 3 3 1
Mo 4
Norrvidinge 2 2 2
Sevede 6 4 4
S Vedbo 1
Uppviddinge 9 9 9
Västra 4 1 1 1
Östra 4 2 2 2

Östergötland
Ydre 1 1

Summa 51 22 223 7 1

1 Antal gårdar, torp. 2 Antal djur.3 17 oxar, 5 kor
Källor: FoR 1, 4

Tabell 19: Städjan i delar av Birger Nilssons (Grip) gods 1562. Totala antalet 
gårdar och torp, antalet gärdar och torp med städja belagd och städjans form.

Landskap/härad Rd Totala 
antalet 
gårdar, torp

Städjeräntare (belagda

oxar
)
pengar

enh1enh1 avg2

Småland
Handbörd L i i 1
Sevede L 5
Stranda L 5 5
N/S Tjust V, L,T 78
Tveta 1 1
N/S Vedbo T 4 i 1 3
Vista 3 i 1 2
Västbo 4 i 2 3

Öland
Gräsgård L 2 2 2
Slättbo L 1

Östergötland
Kinda T 11 7
Ydre T 5 4

Summa 120 6 7 25

Rättardömesförkortningarna i tabell 6 i tabellbilagan 
1 antal gårdar och torp,2 antal djur 
Källor: FoR 1, 4
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Av NBjb från omkring 1510 framgår att för Nils Bossons 65 
landbor i sydöstra Södermanland utgick städjan i pengar. BNBJräk, 
som redovisar uppbörden på Birger Nilssons och hans hustrus gods i 
Östsverige och Mälardalen 1548/49 och 1549/50, anger städja för 
åtta enheter i Närke, Uppland och Västmanland. Samtliga presterade 
avgiften i pengar eller silver. Från 1570-talet finns en jordebok över 
Birger Nilssons dotter Margareta Grips godskomplex. I hennes arve
gods efter föräldrarna anges städja för tio gårdar och torp i Småland 
och Västergötland. För alla dessa enheter är det fråga om nötkrea
turstädja. Inom Margaretas godskomplex i övrigt noteras städja för 
32 gårdar och torp i Östergötland, Småland och Västergötland. I 
Småland och Västergötland är städjan i nötkreatur, i Östergötland 
pengar eller silver. Viul upptar uppbörd 1595 från landbor under 
Vinäs i Tjust och östra Östergötland. Tre av de 23 landboma i 
Östergötland erlade städja i pengar. I Tjust fanns 70 landbor, varav 
13 betalat städja detta år: tre i nötkreatur, tio i pengar eller silver.17 
(Tabell 20)
Tabell 20: Städj ans form i olika svenska landskap under 1500-talet

Landskap ca 15101 1548-502 1570-talet3 1595“

pn pn silver oxar pn silver oxar pn silver

enh5 enh5 enh5 enh5 avg6 enh5 enh5 enh5 avg6 enh5 enh5

Närke
Småland
Södermanland
Uppland
Västergötland
Västmanland
Östergötland

65

2

2

2
2

9 9

28 31,5*

2 3

3 3 6 4’

1 2

Summa 65 6 2 37 40,5 2 3 3 3 7 6

1 NBjb.2 BNBJräk.3 MGjb.4 Viul.5 Antal gårdar, torp.6 Antal djur.7 Tre av dessa även pn.8 3x0,5 
oxar, 18x1 oxe, 6x2 oxar

Av räkenskaper från 1560-talet för Stora Dala sätesgård i Väster
götland framgår vidare att städjan nästan uteslutande togs ut i nöt
kreatur i Västergötland. Åkerö sätesgård i Södermanland mottog 
under 1550-, 1560- och 1570-talen årliga leveranser av nötkreatur 
från Västergötland. Djuren var inte inköpta utan hade tagits ut av 
landboma antingen som städja eller som fodernöt; den senare avgif
ten behandlas nedan under foderräntor.18
17 Fördelningen mellan penning- och nötstädja i Småland enligt Viul överensstämmer väl med 

vad som är belagt om städjan i Birger Nilssons gods i samma landskap i Fogde-FoR.
18 Räkenskaperna för Stora Dala och Åkerö finns i BieS, E 1982 och 1991, RA. De behandlas 

nedan i Avdelning III Hushållning och godsdrift.
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Uppgifterna tyder alltså på att städjan utgick i form av främst 
nötkreatur i Västergötland, pengar eller nötkreatur i Småland och 
södra Östergötland och i pengar och silver i Östsverige inklusive 
Mälardalen. Vad uttaget beträffar hade gården och torpet normalt att 
erlägga ett djur — oftast en oxe — men vissa avvikelser kan doku
menteras. Några gårdar betalade två djur vardera, några torp bara ett 
halvt djur; ibland gav man kor, inte oxar. Med ledning av dessa 
uppgifter kan den årliga uppbörden i de tre godskomplexen beräknas 
till ca 50 nötkreatur: omkring 20 inom vartdera Per Brahes och Karin 
Hansdotters och knappt tio inom Birger Nilssons godskomplex.19

Fisk
I fiskräntan ingick gädda, gös, lax, strömming, torsk och ål. Men inte 
alla sorter förekom i de tre godsen. Torsk och gädda fanns i Birger 
Nilssons uppbörd, gös och lax i Karin Hansdotters, medan både 
Birger Nilsson och Per Brahe hade strömming- och ålränta. De fisk- 
räntande enheterna var inte många, bara 52 stycken, flertalet inom 
Birger Nilssons gods. Fiskräntan var uppenbarligen i första hand en 
underhållsränta, ty flertalet fiskräntande enheter låg i härader med 
sätesgård: 32 i Tjust i Småland med Vinäs, 13 i Ryds skeppslag i 
Uppland med Rydboholm och en i Södermanland i Oppunda härad; 
den hade tidigare legat under Tämö sätesgård.20 (Tabell 21—23)

Tabell 21: Fiskräntan i Värmland inom Karin 
Hansdotters (Tott) gods 1550

Härad Lb-
enh

Ränta

Karlstad 2 1 kärve' gös
Ölme 2 3 laxar

Summa 4 1 kärve gös, 3 laxar

1 15—16 stycken 
Källa: KHjb

19 Kalkylen är gjord enligt följande: 1 Småland antas 20 % av Birger Nilssons och 75 % av Karin 
Hansdotters gårdar och torp ge nötstädja. I Västergötland och Halland antas städjan mer 
generellt utgå i nötkreatur. 1 Värmland antas bara enheter med smörränta ha nötstädja. Gården 
har åsatts ett djur, torpet 1 /2. Antalet djur har sedan dividerats med sex för att få den årliga 
städjan.

20 Gården var arv efter fadern Joakim Brahe, vars sätesgård var Tärnö i Oppunda hd, där den 
aktuella enheten låg. Se ovan not 10.
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Tabell 22: Fiskräntan i Birger Nilssons (Grip) gods 1562. Landboenheternas och 
räntans fördelning pä landskap och härad

Landskap/ Rd Gädda Ål Strömming Torsk Ål
härad lb- ränta lb- ränta lb- ränta lb- ränta lb- ränta

enh pund enh pund enh tunnor enh tunnor enh styck

Småland
N Tjust Vi 7 6,0 6 3,35 2 1,5 17 10,75

Södermanland
Jönåker

Västergötland
Sk 1 1,0

Veden i 60

Summa 7 6,0 7 4,35 2 1,5 17 10,75 i 60

Rättardömesförkortningama i tabell 6 i tabellbilagan 
Källa: BNjb

Tabell 23: Fiskräntan i Per Brahes gods 1562. 
Landboenheternas och räntans fördelning pä land

skap och härad

Landskap/
härad

Rd Strömming

lb- ränta 
enh tunnor

Ål

lb-
enh

ränta
pund

Södermanland
Oppunda B i 5,0

Uppland
Ryds skplg Sk 13 4,0

Summa 13 4,0' i 5,0

Rättardömesförkortningama i tabell 7 i tabellbilagan 
1 10x1/4, 3x1/2 
Källa: PBjb

Bast, biångarn, hampa och lärft
Ränta i hampa förekom i Södermanland inom Birger Nilssons och 
Per Brahes godskomplex. Det rör sig om små mängder och bara 13 
gårdar har varit berörda. Hampan användes för att tillverka tågvirke 
och grova vävnader.21 (Tabell 25—26)

Blångams- och lärftränta fanns i Småland och södra Östergötland. 
Karin Hansdotter fick 258 alnar lärft och Birger Nilsson 32 alnar lärft 
och 9 alnar biångarn från 30 enheter. (Tabell 24—25)

Per Brahe hade dessutom en liten bastränta från några gårdar i 
Södermanland. Av bast tillverkade man rep och olika redskap, sär
skilt för fiskfångst.22 (Tabell 26)
21 KL, Hampa, Lin. NF, Blånor.
22 KL, Bast.
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Tabell 24: Lärft-, humle- och ullränta i Karin Hansdotters (Tott) gods 1550. 
Landboenheternas och räntans fördelning pä landskap och härad

Landskap/härad Lärft Humle Ull

lb-enh aln lb-enh pund lb-enh pund

Småland
Konga 4 24,0
Norrvidinge 2 14,0
Sevede 4 30,0
Uppvidinge 8 62,0
Västra 1 6,0
Östra 3 110,0

Västergötland
Bollebygd i i
Vadsbo 1 2

Östergötland
Gullberg 1 1
Ydre 1 12,0

Summa 23 258,0 2 3 i i

Källor: FoR 1, 4

Tabell 25: Räntan i biångarn, hampa och lärft inom Birger Nilssons (Grip) gods 
1562. Landboenheternas och räntans fördelning på landskap och härad

Landskap/ Rd Blångam Lärft Hampa
härad lb- ränta lb- ränta lb- ränta

enh aln enh aln enh pund

Småland
N Vedbo
Vista

T 3 9,0
1 6,0

Västbo
Södermanland

3 26,0

Rönö Bä 12 1,2
Summa 3 9,0 4 32,0 12 1,2

Rättardömesförkortningama i tabell 6 i tabellbilagan 
Källor: BNjb, FoR 1, 3

Tabell 26: Räntan i hampa och bast i Söderman
land inom Per Brahes gods 1562

Härad Rd Hampa Bast

lb- ränta lb- ränta
enh pund enh pund

Oppunda B 1 0,2 5 5,0
Summa 1 0,2 5 5,0

B = Binklinge 
Källa: PBjb
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Ved och timmer
Ved och timmerränta ingick i räntan vid några av sätesgårdarna. 
Landborna vid Rydboholm och Vinäs skulle leverera ved, några av 
landborna vid Stora Bjurum timmerstockar.23 (Tabell 16—17)

Humleränta
Bara två gårdar — en i Västergötland och en i Östergötland — är 
noterade för humleränta. De tillhörde Karin Hansdotter och rantade 
tillsammans 3 pund årligen. (Tabell 24) Men sannolikt utgick en 
större humleränta.

Humle var en viktig komponent vid framställningen av öl. Under 
senmedeltiden hade jordägarna sökt trygga tillgången på humle 
genom att i stadgor och i Kristoffers landslags byggningabalk ålägga 
landborna att odla humle.24 Bestämmelserna kan sammanfattas så 
här. Varje landbo skulle hålla en humlegård på minst 40 stänger. 
Försummelse medförde böter på tre öre, som skulle erläggas i humle, 
ej i pengar. Häradshövding och häradsnämnd hade att avgöra om en 
gård inte var lämpad för humleodling och därför skulle befrias från 
skyldigheten. Landbon skulle ge jordägaren hälften av skörden från 
den humlegård han övertagit men fick fritt njuta vad han själv 
anlade. Vidare skulle landbon årligen förbättra och utvidga sin hum
legård.25

Bestämmelserna i 1400-talets stadgor var aktuella för 1500-talets 
jordägare. Det framgår av två fogdeinstruktioner och uppgifter i 
några jordeböcker, bl a i KHjb 1 och 2. Nils Pedersson (Bielke) 
uppdrog i slutet på 1540-talet åt sin fogde i Finland att se till att den 
landbo som ej hade humlegård till 40 stänger fick böta humle till ett 
värde av tre öre. Fogden skulle vidare lägga upp ett register över 
landbornas humlegårdar så att han kunde avgöra om landborna 
förbättrade sina odlingar.26 Den andra fogdeinstruktionen, som är

23 Landborna vid Rydboholm hade var och en att ge 2 famnar ved. Totalt uppgick räntan till 92 
famnar. Enligt FoR 5 hade 12 landbor vid Stora Bjurum att vardera prestera en timmerstock. 
Varken BNjb eller Fogde-FoR upptar vedränta för landborna vid Vinäs, men dessa källor upptar 
inte heller ägg, höns och lamm. Ingen av dessa persedlar ingick i rusttjänsttaxeringen, vilket 
förklarar varför de uteslutits. Viul anger uttaget till 6, 4 eller 3 lass ved per landbo.

24 Växjöstadgan 1414 i SD 1968, Skarastadgan 1414 i SD 1975 och Kalmarstadgan från 1474 i 
Hadorph 1687 s 56—62. Om den senare se Schlick 1976 s 392 ff. KrL 1869 Byggningabalken 50.

25 Smärre skillnader finns mellan stadgorna och KrL. Växjöstadgan anger bara 30 stänger. Skara
stadgan anger ingen minimistorlek. Bötesbeloppet anges i KrL och Kalmarstadgan. Att landbon 
skall njuta vad han själv anlagt står ej i KrL, men väl i stadgorna. Åliggandet att årligen förbättra 
och utvidga finns i Skara- och Kalmarstadgorna.

26 E 1992, Fascikel Nils Pedersson (Bielke) Skrifvelser och handlingar.
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mer allmänt hållen, är Per Brahes från 1570-talet och ingår i Oecono- 
mia. Landbornas humlegårdar omnämns där i samband med en 
uppmaning till fogden att utnyttja de möjligheter landslagen, särskilt 
dess byggningabalk, ger att skaffa jordägaren intäkter vid sidan av 
huvudräntan.27

Tabell 27: Humle- och trädgårdar inom Karin Hansdotters (Tott) gods 1550

Landskap Humlegårdar Trädgårdar

antal därav med 
storlek i 
pund

summa
pund

M
pund

Md
pund

antal typ

Halland 1 1 1,0
Närke 21 21 39,15 1,86 1,0 1
Södermanland 5 2 2,0 2,0 1 körsbär
Uppland 5 2 5,5 2,75 1 körsbär
Värmland 4 3 2,5 0,83
Västergötland 68 57 154,2 2,7 2,0
Västmanland 9 3 8,35 2,78 1 körsbär

päron
Östergötland 7 3 9,0 3,0

Totalt 120 92 221,7 2,41 1,75 4

M = medelvärde, Md = median 
Källa: KHjb 1-2

KHjb 1 och 2 redovisar storleken på landbornas humlegårdar; 
storleken anges så här: 'humlegården ligger för x pund'. Av de 238 
gårdarna och torpen i KHjb 1 och 2 kan humlegård beläggas för 120 
(tabell 27). Själva det faktum att humlegårdarna redovisas på detta 
sätt tyder väl på att Karin Hansdotter gjorde anspråk på, hävdade 
rätt till del i humleskörden. Ett mer otvetydigt vittnesbörd finns i en 
jordebok över Margareta Grips godskomplex från 1570-talet. Där 
anges humleränta för 20 enheter runt sätesgården Brokind i södra 
Östergötland enligt följande: 'halv humle årligen'.28 Det kan tolkas 
så att jordägaren gjorde anspråk på halva humleskörden. Det kan 
också tänkas att utsagan mer direkt anknyter till 1400-talets påbud: 
att landbon skulle ge hälften av humleskörden från den humlegård 
han övertagit men njuta fritt vad han själv odlade upp.

Bortsett från de två gårdarna i Karin Hansdotters godskomplex 
tycks humleräntan alltså ha varit en oviss ränta. Det innebär att 
kvantiteterna varierade årligen. Någon uppgift om hur mycket som 
kunde inflyta finns inte.

27 PBOecs84f, 221.
28 MGb s 49—59; preciseringen 'årligen' saknas vid en del enheter.
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Trädgårdsprodukter
Två av 1400-talets stadgor ålägger landbon att ge jordägaren hälften 
av skörden från den trädgård han övertagit.29 KHjb 1 och 2 regist
rerar fyra trädgårdar: för två anges det vara körsbärsodling, för en 
körsbärs- och päronodling och för en saknas uppgift.30 (Tabell 27) 
Om fruktränta utgick, bör den alltså ha varit en oviss ränta.

Tabell 28: Höräntan i Västergötland inom Per 
Brahes gods 1562

Härad Rd Ant hö-
räntare

Höränta
lass

Gudhem D 4 3,0
Gäsene O 14 12,0
Kind Hök 1 1,0
Kåkind D 6 5,0
Mark A 14 13,0
Redväg St 9 9,0
Vartofta D 24 16,0
Vilske G 15 12,5
Väne R 7 5,5
Ås Hök, Klä 38 32,5

Summa 132 109,5

Rättardömesförkortningarna i tabell 7 i tabellbilagan 
Källa: PBjb

Hö
Höränta förekom i Västergötland inom Per Brahes godskomplex. 
Uttaget var normalt ett lass per gård och 1/2 lass per torp; flertalet 
(87 %) av gårdarna och torpen var berörda. (Tabell 28)

Foderräntor
Foderräntorna var två: fodernöt och foderhästar, den senare vanli
gen kallad fodring. Fodernötsräntan gällde underhåll av ett av jord
ägarens nötkreatur. Avgiften var knuten till städjetiden, vilket i 
källmaterialet uttrycks så: ett fodernöt vart sjätte år. Underhållet kan 
dock inte ha gällt ett djur under sex år, eftersom djuren upphörde att 
vara ungdjur vid tre/fyra års ålder och då slaktades, om de inte

29 Växjöstadgan från 1414 i SD 1968, Kalmarstadgan från 1474 i Hadorph 1687 s 58.
30 En av dem låg vid den tidigare sätesgården Lindö och hade både päron- och körsbärsträd.
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skulle utnyttjas produktivt.31 Det skulle närmast tala för att landbo- 
gårdama inte belastades mer än en del av städjetiden.32

Fodringen avsåg utfodring av hästar, tillhöriga jordägaren, under 
ett dygn varje år. Det var en viss ränta, därför att antalet hästar var 
givet. Fodernötet däremot var en oviss; antalet fodernöt varierade 
årligen, eftersom inte alla landbor lämnade ifrån sig sina djur samma 
år. Fodernötet är, liksom andra ovissa räntor, svårt att dokumentera.

Fodernötsavgiften kan dokumenteras i alla de tre godskomplexen, 
men inte systematiskt i alla bygder eller ens landskap. Den är noterad 
för 141 av Per Brahes 151 landbor i Västergötland, för 23 av Birger 
Nilssons landbor i Småland och södra Östergötland — han hade 117 
landbor i den regionen — för 129 av Karin Hansdotters landbor i sex 
landskap — hon hade 307 landbor i nio landskap.33 För Småland och 
södra Östergötland finns dessa uppgifter i Fogde-FoR, för övriga 
landskap i PBjb och KHjb 1 och 2. (Tabell 29—31)

Det visade sig vid undersökningen av städjeavgiften att vissa 
längder av Fogde-FoR noterade avgiften, andra gjorde det inte. Det
samma gäller för fodernötsavgiften, som förekommer på flertalet 
gårdar och torp inom vissa härader men saknas helt inom andra 
härader. Fodernötet bör alltså ha förekommit mer generellt inom 
Birger Nilssons och Karin Hansdotters godskomplex i Småland och 
södra Östergötland än vad som direkt redovisas i Fogde-FoR.

Fråga är om inte avgiften förekom allmänt också i andra landskap. 
Det kan knappast ha varit så att bara Karin Hansdotter fick ut 
fodernöt i delar av Östergötland, i Södermanland, Västmanland och 
inte Per Brahe och Birger Nilsson. Eller att flertalet av Karin Hansdot-

31 Slaktåldem framgår av t ex det arkeologiska materialet från Helgeandsholmen i Dahlbäck 1982 
s 287. Om ungnötens ålder vittnar också ÄL, som utnyttjas i nästa kapitel om räntetryck.

32 Stöd för hypotesen finns på olika håll. I Nils Pederssons (Bielke) instruktion till fogden över arv 
och eget i Uppland sägs att alla djur ej kan födas upp på kungens avelsgårdar. Därför skall 
ungboskap tas från avelsgårdarna att födas upp av landborna tills de var vuxna, då de skulle tas 
tillbaka till avelsgårdarna. HH 33:2 s 243. BNBJräk s 197—200 noterar fodernötspengar från två 
rättardömen i Uppland. Avgiften tas ut av landbor, som inte hållit fodernöt de 'näst förlidne 
åren'. Landboma betalar för ett eller två år. De som betalar för ett år, bör då ha hållit djur det 
ena året. Avgiften var jämförd med fodringen liten: 0:6 pn för ett år, 1:4 pn för två år. Fodringen 
var dubbelt så dyr att lösa. Också i annat källmaterial finns uppgifter som tyder på att avgiften 
kan ha gällt mer än ett år av städjetiden. I NBjb f 20v, 26v, 42v delar fyra eller fem landbor på ett 
fodernöt, troligen varje år, vilket ger ett djur vart fjärde eller vart femte år. Samma debitering — 
varvid det uttryckligen sägs att avgiften gäller ett djur varje år och att fyra eller fem gårdar delar 
på djuret - finns i Sten Stures jordebok från 1502 s 62 f (AoE 42). Kanske har utfodringen inte 
heller gällt under ett helt år utan bara vintern, då djuren inte gick ute på bete utan var beroende 
av tillgången på bärgat hö. Jfr Lindgren 1939 s 54.

33 Antalet landbor anges efter antalet gårdar och torp, dvs de enheter som hade fodemötsavgift.
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Tabell 29: Fodernötsräntan (fnöt) inom Karin Hansdotters (Tott) gods 1550. 
Landboenheternas och räntans fördelning pä landskap och härad

Landskap/
härad

Antal
gård,
torp

Enh1 2 m 
fnöt

Antal
fnöt

Närke
Asker 3 3 3
Glanshammar 1 1 1
Grimsten 16 14 13 Vi
Hardemo 1 1 1
Sköllers ta 2 2 2
Sundbro 2 2 2
Örebro 1 1 Vi

Summa 26 24 23

Småland
Allbo 11 8 8
Konga 9 6 6
Sevede 6 3 2 Vi
Uppvidinge 9 9 9
Västra 4 2 2
Östra 4 4 4

Summa 43 32 31 VF

Södermanland
Selebo 10 6 3
Åker 2 2 1

Summa 12 8 43

1 gårdar, torp
2 spec, oxar 12 Vi, stutar 2, kor 4
31 Åkers hd är avgiften Vi djur/gård. I Selebo 
hd är avgiften avlöst med 2 spann/gård, vilket 
antas motsvara Vi djur/gård.
Källor: KHjb 1-2, FoR 1, 4

Landskap/
härad

Antal
gård,
torp

Enh1 m 
fnöt

Antal
fnöt

Västergötland
Bollebygd 3 3 3
Kind 18 17 17
Kåkind 6 4 4
Mark 16 16 16
Skåning 4 2 4

Summa 47 42 44

Västmanland
Norrbo 6 2 2
Snävringe 1 1 1
Tuhundra 11 3 3
Åkerbo 2 1 1

Summa 20 7 7

Östergötland
Boberg 6 4 4
Göstring 4 3 3
Hammarkind 3 3 3
Vifolka 5 5 5
Ydre 1 1 1

Summa 19 16 16

Summa
summarum 167 129 125 >/2

ters landbor i vissa härader i Östergötland och Västergötland erlade 
fodernöt men inte landborna i andra härader i samma landskap. En 
antydan om att så inte var fallet, att alltså avgiften förekom mer 
generellt i åtminstone Östergötland, finns faktiskt i KHjb 1 och 2. Vid 
en av gårdarna i Östergötland står antecknat: 'fodernöt — alla lika i 
Östergötland'.34 Det måste uppfattas så att alla Karin Hansdotters 
landbor i Östergötland — de var 34 — hade att prestera lika stor 
avgift, dvs ett fodernöt, inte bara de 16 som direkt står noterade för 
ett fodernöt.

Inom Karin Hansdotters godskomplex i Västergötland anger KHjb 
1 fodernöt för 42 av 47 landbor i fem härader men saknar avgiften

34 KHjb 1 f 88v, KHjb 2 f 53.
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Tabell 30: Fodernötsräntan (fnöt) inom Birger 
Nilssons (Grip) gods 1562. Landboenheternas och 

räntans fördelning pä landskap och härad

Landskap/
härad

Rd Antal 
gård,torp

Enh1 m 
fnöt

Antal
fnöt2

Småland
Handbörd L i i i
Tveta i i i
N/S Vedbo T 4 4 4
Västbo 4 4 3 'Zt

Östergötland
Hammarkind B 2 1 1
Kinda T 11 8 8
Ydre T 5 4 4

Summa 28 23 22 Vi

Rättardömesförkortningama i tabell 6 i tabellbilagan 
1 gårdar, torp.2 5 specificeras: 3 oxar, 2 kor 
Källor: FoR 1,4, 7

Tabell 31: Fodernötsräntan (fnöt) i Västergötland 
inom Per Brahes gods 1562

Härad Rd Antal 
gård,torp

Enh1 m 
fnöt

Antal
fnöt

Gudhem D, G 6 5 4
Gäsene O 16 14 13
Kind Hök 1 1 1
Kåkind D 7 6 5
Mark A 14 14 13
Redväg St 9 9 9
Vartofta D 26 26 17
Vilske G 15 15 13
Väne R 8 8 6
Ås Hök, Klä 49 43 36 Vi

Totalt 151 141 117 Vi

1 gårdar, torp 
Källa: PBjb

för 66 landbor i sju andra härader — flertalet av dessa landbor bodde 
i häraderna runt sätesgården Stora Bjurum i nordöstra delen av 
landskapet.35 Kan det verkligen ha varit så att just landborna runt 
sätesgården inte behövde hålla fodernöt?

Karin Hansdotter hade övertagit Stora Bjurum från sin bror Åke 
Hansson (död 1510), från vars sista år som herre till Stora Bjurum en

35 Det gäller Gudhems, Gäsene, Kållands, Vadsbo, Vartofta, Vilske och Viste hdr. Bortsett från 
landborna i Viste och Kålland ligger landbogårdama i övriga härader nära sätesgården.
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räkenskap blivit bevarad. Räkenskapen är uppdelad på olika avdel
ningar, varav en betecknas 'fäbok'. Av fäboken framgår att landbor
na i häraderna runt Stora Bjurum — i Gudhems, Vilske, Vartofta, 
Vadsbo, Valle och Kinne härader — hållit djur både till utfodring och 
till lega (hyra) — inte bara nötkreatur utan också får, getter och 
svin.36 Rimligen hade landborna runt Stora Bjurum samma skyldig
het vid mitten av 1500-talet. Att KHjb inte upptar fodernöt är inget 
avgörande argument mot antagandet, eftersom avgiften inte heller är 
upptagen i någon av de jordeböcker som upptar Stora Bjurum med 
tillhörande landbogods under senmedeltiden, då avgiften helt visst 
togs ut.37

Fler uppgifter finns om fodemötsavgiften. Av NBjb från ca 1510 
framgår att fodernöt var en ränta, som drabbade alla Nils Bossons, 
Birger Nilssons fars, landbor i Småland och att flera landbor delade 
på ett djur.38

BNBJräk redovisar 1549/50 fodemötspengar från Brita Joakims- 
dotters gods i Uppland. Fodernötspengarna definieras i räkenskapen 
som 'pengar uppburna av dem som inte hållit fodernöt de nästförlid- 
na åren'.39 Ingen av landboma i Närke, Södermanland, Västmanland 
och Östergötland presterade fodemötspengar, vilket skulle kunna 
tyda på att de istället höll eller hållit fodernöt.40

Birger Nilssons dotter Margareta Grip har efterlämnat en jordebok 
från 1570-talet. Den redovisar fodernöt för nära nog alla gårdar och 
torp hon ärvt efter sina föräldrar, såväl i Småland och Västergötland 
som i Södermanland, Uppland och Östergötland. Också hennes 
övriga landbogods mnt om i landet hade att prestera fodernöt.41

Viul, slutligen, upptar fem fodernötsräntare — fyra landbor har 
haft tjurar, en har löst avgiften i pengar — bland de 70 landbor i Tjust 
och på Vikbolandet, vilka 1595 erlade ränta till ägaren av Vinäs.

Jordeböcker med anknytning till Per Brahes godskomplex — Rhjb, 
MEjb 1-3 — upptar ingen avgift för fodernöt. På de uppländska gods 
som ärvdes av Brita Joakimsdotter och de västgötagods som ärvdes

36 C 6 f 19-24. Myrdal 1988 B s 73. Jfr Munktell 1982 s 97.
37 C 13 lägg 1 f 4v-6, lägg 2 f lr, v, C 39 f 3v.
38 NBjb f 20v, 26v, 42v.
39 BNBJräk s 197-200.
40 Inget är dock noterat om att de hållit fodernöt, men detta kan i och för sig inte tas till intäkt för 

att de inte haft fodernöt. Det finns nämligen andra räntor, som inte är redovisade men som 
utgått. Dessa räntor har uppenbarligen varit knutna till Tämö sätesgård och detsamma kan gälla 
om fodernötet.

41 Arvegodsen finns i MGb s 91—120, övriga gods på s 40—89, 131—140. Som exempel på enheter 
som saknade fodernöt kan nämnas tre landbor i Rönö hd i Södermanland. Dessa landbor är 
dock närmast att betrakta som skärbönder, inte vanliga landbor.
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av Per Brahe har dock — som redan framhållits — avgiften kunnat 
beläggas. Frånvaron av fodernöt i Rhjb och MEjb 1-3 kan därför 
inte tas till intäkt för att Per Brahe inte kunde ta ut fodernöt utanför 
Västergötland. Att PBjb bara redovisar fodernöt i Västergötland men 
inte på godsen i Östsverige kan bero på att jordeboken återgår på två 
olika register, upprättade av olika fogdar och inte lika utförliga, ett 
skrivet på Sundholmen i Västergötland över västgötagodset, ett 
skrivet på Rydboholm över den uppsvenska delen av godskomplex
et.

Ett vittnesbörd om att en högadlig jordägare — ej nära befryndad 
dock med de tre jordägare som här är aktuella — tog ut avgiften från 
sina landbor i Uppland och i andra delar av Mälardalen finns för 
övrigt i Johan Pederssons (Bååt) jordebok från 1543.42

Uppgifterna tyder definitivt på att landborna i de tre gods
komplexen normalt, oavsett var de bodde, hade att hålla fodernöt. 
En skattning av antalet fodernöt ger vid handen att Per Brahe och 
Karin Hansdotter teoretiskt hade förutsättningar att årligen ha drygt 
40 djur vardera och Birger Nilsson drygt 30 till utfodring hos sina 
landbor.43 Det skulle innebära att de tre jordägarna årligen skulle 
utplacera lika många djur, för så vitt avgiften, vilket torde ha varit 
vanligt, inte löstes i pengar.

Foderhästar togs ut på knappt 90 % av gårdarna och torpen inom de 
tre godskomplexen, relativt sett något fler inom Per Brahes, något 
färre inom Karin Hansdotters och Birger Nilssons.44 Gården prestera
de normalt dubbelt mot torpet, men antalet hästar och beteckningen 
på hästarna varierade. Inom Per Brahes godskomplex var uttaget 6 
årliga hästar per gård och 3 per torp. I Västergötland fanns därtill

42 Jordeboken, som finns i EbA, Autografsamlingen 37, RA, upptar egentligen tre personers gods, 
nämligen Johan Pederssons egna, hans hustru Kerstin Åkesdotters (Tott) och Kerstin Anders- 
dotters (Banér).

43 Skattningen utgår ifrån att ca 90 % av gårdarna och torpen var belastade med fodernötsavgiften 
under två år av städjetiden. Beräkningen enligt följande. I Närke följs KHjb för Karin Hansdot
ter. För Per Brahe och Birger Nilsson antas 90 % av landborna ha avgiften. I Småland antas 
90 % av landborna ha avgiften, i Södermanland 90 % i Per Brahes och Birger Nilssons 
godskomplex, för Karin Hansdotter enligt KHjb 1—2, i Uppland 90 % i alla tre godskomplexen, i 
Västergötland 90 % för Karin Hansdotter och Birger Nilsson och för Per Brahe enligt PBjb, i 
Värmland 90 % av landborna, i Västmanland 90 % för Per Brahe och Birger Nilsson, Karin 
Hansdotter enligt KHjb 1—2 samt i Östergötland 90 % för alla tre.

44 Per Brahes landbor i rättardömena runt Rydboholm och Lindholmen presterade inga foder
hästar men väl gengärdspengar, som måste vara en avlösning av foderhästar. Detsamma torde 
gälla några enheter med okänd räntetitel i Västergötland. Inkluderas dessa landbor hade 93 % 
av gårdarna och torpen foderhästar inom Per Brahes gods, 85 % inom Birger Nilssons och 87 % 
inom Karin Hansdotters.
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sommarhästar: 2 per gård och 1 per torp. Också på Birger Nilssons 
och Karin Hansdotters gårdar och torp i Västergötland var uttaget 
normalt 6 och 3 årliga hästar; mindretalet enheter hade debiteringen 
4 och 2 hästar. I Östsverige var inom Birger Nilssons godskomplex 
uttaget normalt 4 och 2 hästar och därtill 2 fogdehästar på gårdarna 
och 1 fogdehäst på torpen. Inom Karin Hansdotters gods i Östsverige 
var istället 6 och 3 årliga hästar det vanliga; att fogdehästar skulle ha 
varit inkluderade, då debiteringen gäller 6 och 3 hästar, sägs aldrig. 
När det gäller Birger Nilssons och Karin Hansdotters smålandsgods 
är bilden mer splittrad: såväl kombinationerna 6/3 som 4/2 och 2/1 
finns direkt dokumenterade i materialet. I flera härader anges bara 
den totala avlösningssumman i pengar utan precisering av vilket 
antal hästar som ingår; avlösningsbeloppen varierar kraftigt, men det 
högsta beloppet 3:0 pn torde omfatta 6 årliga hästar och 2 sommar
hästar ('sommarfodring').45 (Tabell 20—22 i tabellbilagan)

Järnränta
Järnräntan kom till största delen från Närke och Västmanland. Där
ifrån levererades över 80 % av de tre godsens järnränta. För återsto
den svarade landbor i angränsande områden i fem olika landskap. I 
Närke och Västmanland var järnet den dominerande avradsformen, 
särskilt i Närke, där 48 av 52 enheter presterade järnavrad. Flertalet 
landbor med järnränta producerade inte själva sitt järn utan måste ha 
förvärvat järnet genom att avyttra sina jordbruksprodukter. Några 
stora problem kan det inte ha medfört, eftersom de landbor som 
hade järnränta bodde nära Mälardalens stora järnmarknader — i

45 Först något om fodringen inom Birger Nilssons gods i Småland: I Tjust avviker BNjb från 
Fogde-FoR. BNjb har 1 eller 2 husbondehästar, Fogde-FoR 6, 4, 3 eller 2 hästar. På 1570- och 
1590-talen, då godsen var i Birger Nilssons arvingars ägo var utdebiteringen också 6, 4, 3 och 2 
hästar enligt Margareta Grips jordebok i MGb s 118 ff och enligt Viul. BNjb torde därför 
återspegla ett äldre skede än Fogde-FoR, som i det här avseendet skulle vara mera aktuell. 
Några enheter i Gamleby står i Fogde-FoR med 7 och 8 hästar, men däri kan häradshövdinge- 
hästar ha varit inkluderade. Fogde-FoR upptar ibland foderränta — t ex lagmanshästar eller 
häradshövdingehästar — som inte tillföll jordägaren. Olika avlösningssummor finns inom 
Birger Nilssons gods men i olika härader, t ex 0:2/0:1 pn eller 0:6/0:3 pn; troligen är det fråga 
om en avlösning på 2 och 1 häst i båda fallen: 0:1 pn resp 0:3/häst.
Inom Karin Hansdotters gods förekommer en rad avlösningssummor: 3:0, 2:2, 2:0, 1:4, 1:0, 
0:6, 0:4. Beroende på om avlösningen per häst varit 0:3/0:2/0:1 pn kommer antalet hästar att 
variera mellan 4, 6, 8 per gård och 2 eller 3 per torp. Bakom avlösningen 3:0 pn och 2:2 pn — de 
finns även i några fall belagda inom Birger Nilssons godskomplex — ligger 8 resp 6 hästar. I de 
åtta ingår då två sommarhästar att döma av uppgiften i Fogde-FoR för Tveta hd (FoR 1), där 
flera gårdar har 2:2 pn i årlig fodring och 0:6 pn i sommarfodring.
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146 Tabell 32: Järnräntan i tre högadliga gods 1550/62. Räntans fördelning på landskap och olika landboenheter samt medel- och 
spridningsvärden.

Landskap Gårdar Torp och övriga enheter Summa enheter
Ant Ränta M s Md q Ant Ränta M s Md q Ant Ränta % M s Md q

Närke 40 15 960 399 189 360 120 8 1060 132,5 94 100 35 48 17020 32,5 354 204 360 92,5
Södermanland 2 2400 2 2 400 4,6
Uppland 2 1360 4 1560 6 2 920 5,6
Värmland 6 2820 6 2 820 5,4
Västergötland 1 240 1 240 0,4
Västmanland 26 23 760 914 149 720 300 7 2840 33 26600 50,8 806 475 600 360
Östergötland 2 360 2 360 0,7
Totalt 77 46540 604 411 480 160 21 5 820 277 205 240 140 98 52360 100,0 534 400 480 200

M - aritm medelvärde, s = standardavvikelse, Md = median, q = kvartilavvikelse 
Källor: BNjb, KHjb 1-2, PBjb, BhSp 1554 25/7, FoR 6



Örebro, Arboga, Västerås, Enköping — eller utmed de transportleder 
där järnet fördes från produktions- till avsättningsort.46

Räntenivån var högre i Västmanland än i Närke. Medianen på 
samtliga enheter är 600 osmundar i Västmanland mot 360 i Närke. 
Variationerna är dock stora. I gruppen gårdar är medianen 720 
osmundar i Västmanland och 360 i Närke.

Karin Hansdotter och Per Brahe hade relativt sett något fler jäm- 
räntande enheter än Birger Nilsson. Räntenivån var också något 
högre inom deras godskomplex än inom Birger Nilssons. (Tabell 32 
och tabell 23—25 i tabellbilagan)

Pengar och silver
Det fanns åtminstone åtta räntetitlar i vilkas namn de tre jordägarna 
tog ut pengar (även silver) från sina landbor — sex vissa räntor, 
såsom avrad, gengärd, tomtören samt tunne-, ängs(trädes-) och ploc- 
kepengar47, två ovissa, nämligen städja och sakören. För några enhe
ter i Halland och Västergötland med viss ränta anges inte räntetitel.48

De vissa räntorna uppgick till något över 400 mark, varav över 80 % 
kom från landskapen runt Mälaren och resten från främst Småland, 
Västergötland och Östergötland.

Den viktigaste räntetiteln var avraden, som svarade för 90 % av 
den vissa penningräntan och som förekom i flertalet landskap, men 
framför allt i Mälardalen. I Västergötland hade bara fem enheter, alla 
i landskapets östra del, penninga vrad. Ränteuttaget varierade, liksom 
ifråga om andra avradspersedlar, mellan olika enheter, men några 
stora regionala variationer mellan t ex gårdar förekom inte. Övriga

46 Enheter, som säkert själva producerade järn, är Birger Nilssons Malmstorp i Hällestads bergslag 
i Östergötland, där det fanns en hytta enligt NBjb f 31 v och Karin Hansdotters tre enheter på 
Värmlandsberg i Fämebo sn: Asphyttan, Odenshyttan och Odensberg.
Av övriga järnräntande enheter låg många vid sidan av de jämproducerande distrikten i 
Bergslagen. Några låg i direkt anslutning till järndistrikten och för dem är det svårt att avgöra 
om de själva producerade järn.
En inventering, långt ifrån fullständig, av jämproducerande orter finns i Kumlien 1958 karta 
mellan s 240 och 241.
KHjb 1—2 redovisar produktionsunderlaget för de enskilda enheterna och därav framgår att i 
varje fall inga fler enheter än de ovan nämnda inom hennes godskomplex producerade jäm.

47 För några av dessa räntetitlar kan det vara fråga om olika namn på samma ränta — t ex ängs-, 
plocke- och trädespengar — ungefär som avrad och landgille är beteckning på samma räntetitel.

48 För de fem enheterna i Västergötland kan det vara fråga om gengärd.
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Tabell 33: Den vissa penningräntan (mark örtug) i tre högadliga gods 1550/62. Räntans fördelning pä räntetitlar, landskap och 
landboenheter

Landskap Avradspengar Gengärds-
pengar

Plocke-
pengar

Tomtören Tunne
pengar

Ängs- och Ej känd upp- 
trädespengar bördstitel

Summa

enh ränta enh ränta enh ränta enh ränta enh ränta enh ränta enh ränta enh ränta %

Halland 3 0:1:0:3 3 0:1:0:3 0,03
Närke 5 7:5 5 7:5 1,88
Småland 46 34:6:1:7 2 2:5 2 0:4 7 0:5:0:6 55 38:4:2:5 9,53
Södermanland 109 110:7:1:2 109 110:7:1:2 27,37
Uppland 81 116:7:1 48 21:1:2:4 85 138:1:0:4 34,09
Västergötland 5 9:1:1:4 9 2:4:2:2 5 0:5:0:6 19 12:3:1:4 3,07
Västmanland 38 79:2:1 i 0:4 38 79:6:1 19,69
Östergötland 7 6:7:1:4 8 1:0:2:6 58 9:4 73 17:4:1:2 4,34

Summa 291 365:5:2:1 59 26:3:1:6 8 1:0:2:6 2 0:4 7 0:5:0:6 59 10:0 8 0:6:1:1 387' 405:1:2:4 100,0
% 90,2 6,5 0,3 0,1 0,2 2,5 0,2 100,0

' Siffrorna anger antalet penningräntande enheter. Eftersom en del enheter har flera pn-avgifter, erhålles inte talen i denna kolumn genom addering av det antal 
enheter som har de enskilda pn-avgifterna.
Förkortning: enh = landboenhet
Källor. BNjb, KHjb 1-2, PBjb, MEjb 1, FoR 1, 4, 6



penningräntor var, bortsett från gengärden49 som förekom både i 
Småland, Uppland och Västergötland, rent lokalt eller regionalt för
ankrade. (Tabell 33, 34)

Tabell 34: Penningavraden (mark örtug) i tre högadliga gods 1550/62. Medel- 

och spridningsvärden i olika landskap 
Landskap Gårdar

Ant Ränta M s Md q

Närke 3 6:0
Småland 22 25:3:2:2 1:1:0:6 0:4:2:3 1:0:0:6 0:4:0:6
Södermanland 83 91:7:0:4 1:0:2:5 0:5:1:2 1:0 0:2:0:6
Uppland 52 80:0 1:4:0:7 0:4:1:7 1:2:1 0:1:1:4
Västergötland 1 1:5:1:4
Västmanland 30 72:2:2:4 2:3:0:7 2:0:1:4 1:2 1:4:2
Östergötland 4 6:3:1:4

Totalt 195 283:6:2:2 1:3:1:7 1 : 1 1:2 0:3:2:4

Landskap Torp och övriga enheter

Ant Ränta M s Md q

Närke 2 1:5
Småland 24 9:2:2:5 0:3:0:3 0:3:2:6 0:1:1:4 0:0:2:3 'h

Södermanland 26 19:0:0:6 0:5:2:4 0:2:2:6 0:6 0:2
Uppland 29 36:7:1 1:2:0:4 1:1 1:1 0:2
Västergötland 4 7:4
Västmanland 8 6:7:1:4
Östergötland 3 0:4

Totalt 96 81:6:2:7 0:6:2:4 0:6:0:2 0:6 0:3:1:4

Landskap Summa enheter

Ant Ränta M s Md q

Närke 5 7:5
Småland 46 34:6:1:7 0:6:0:1 0:5:0:5 0:4:0:5 0:4:2:2
Södermanland 109 110:7:1:2 1:0:0:3 0:5:0:3 1:0 0:1:0:3
Uppland 81 116:7:1 1:3:1:5 0:5:1:7: 1:2 0:1:1:4
Västergötland 5 9:1:1:4
Västmanland 38 79:2:1 2:0:2:1 1:7:1:6 1:2 1:3:1:4
Östergötland 7 6:7:1:4 0:7:2:6 1:4:0:3 0:2 0:6

Totalt 291 365:5:2:1 1:2:0:1 1:0:0:7 1:0 0:3:1:4

M = aritm. medelvärde Md = median s = standardavvikelse q = kvartilavvikelse 
Källor: BNjb, KHjb 1-2, PBjb, FoR 1, 4, 6

49 Gengärden i Västergötland — den fanns inom Per Brahes gods i Redvägs hd — torde vara en 
etablerad avlösning av spannmålsgengärden. Spannmålsgengärd in natura förekommer nämli
gen inte på Per Brahes gods i Redväg men väl i övriga delar av landskapet. Gengärden i 
Uppland — också inom Per Brahes gods — torde vara en etablerad avlösning av fodringen. Där 
förekommer nämligen inte fodring in natura.

149



Birger Nilsson hade relativt sett något fler penningräntande enhe
ter än Karin Hansdotter och Per Brahe. Birger Nilsson hade dessutom 
penningränta på sitt smålandsgods, vilket Karin Hansdotter inte 
hade — Per Brahe hade inget gods i Småland. Nu låg Birger Nilssons 
och Karin Hansdotters smålandsgods delvis i skilda delar av landska
pet — Birger Nilssons huvudsakligen i den nordöstra delen, Karin 
Hansdotters i den södra och västra delen. (Tabell 26—31 i tabellbila
gan)

Det visade sig vid genomgången av städjan att fler av Birger 
Nilssons än Karin Hansdotters landbor i Småland hade penning
städja. Av annat material framgår att penningränta var vanlig på 
frälsejord i östra Småland. Detta gäller i varje fall Gustav I:s arv och 
eget och på ätten Bielkes gods under Kråkerum.50 Penningräntans 
starka ställning inom Birger Nilssons smålandsgods torde alltså åter
spegla ett mer allmänt drag för den regionen.

När det gäller de ovissa räntorna har varken KHjb 1 och 2, PBjb eller 
BNjb uppgifter om städja. Fogde-FoR upptar, som redan framgått, 
städja för 61 av Karin Hansdotters och Birger Nilssons landbor i 
Småland och södra Östergötland. Av dessa hade 28 städja i nötkrea
tur, 32 i pengar och en i silver. Silverstädjan torde ha varit en tillfällig 
avlösning för städja i pengar eller fodernöt. Vid genomgången av 
nötstädjan framkom att städjan normalt utgick i nötkreatur i Västsve
rige och i pengar och nötkreatur i Småland samt att det för Östsveri- 
ges och Mälardalens del finns belägg enbart för städja i pengar eller 
silver. Uttaget var normalt ett djur per gård, 1 /2 djur per torp, medan 
beloppen för penning- och silverstädjan varierade. För de 32 enhe
terna med penningstädja i Fogde-FoR är medianen för gårdarna 5:3 
pn och för torpen 2:2 pn. (Tabell 35)

Också övriga uppgifter om penningstädjan visar, ehuru de är få, 
att uttaget varierade. (Tabell 36—37) Notabelt är just att de är så få 
också i en räkenskap som BNBJräk. Där redovisas uppbörd från 179 
landbor för ett eller två år och städja är noterad bara för sju land- 
bor.51 Folke Dovring har visat att städjan kunde ingå, vara inräknad i 
avraden.52 Iakttagelsen är knuten till material för 1300-talet men kan 
vara relevant även för 1500-talet. Ett direkt stöd för idén finns i NBjb 
och ett indirekt i BNBJräk. I NBjb sägs om landborna under Nynäs 
sätesgård i Rönö härad norr om Nyköping: 'Item sex år deras täcka (=

50 DMS 4:2.
51 BNBJräk behandlas i nästa avdelning.
52 Dovring 1947 s 39.
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Tabell 35: Städjebeloppen i pengar (mark örtug) i Karin Hansdotters och Birger 
Nilssons godskomplex i Småland och södra Östergötland

Landskap/
härad

Antal enh m 
vissa belopp

Landskap/
härad

Antal enh m 
vissa belopp

Karin Hansdotters gods 1562
Småland

Birger Nilssons gods 1562 

Småland
Konga 1x16:0

2x8:0
Stranda 2x2:0

3x1:0
Västra 1x18:0 Tveta 1x3:0
Östra 2x4:4 N Vedbo 3x7:0

Östergötland Vista 1x2:2
Ydre 1x6:0

Västbo

Östergötland
Kinda

Ydre

1x1:7
1x24:0
1x16:0
1x8:4

1x5:3
2x4:4
4x3:0
2x5:0
2x3:0

Medel- och medianvärden för 23 gårdar och nio torp: 7:3:0:2 och 5:3 resp. 2:2:2:3 och 1:7. 
Källor: FoR 1, 4

Tabell 36: Penning- och silverstädjan pä Margare
ta Grips gods pä 1570-talet: antal enheter med

vissa belopp

Landskap/härad Pengar (daler) Silver

Östergötland
Göstring 2x4 lod
Ydre lxl, 1x1,5 1x4 lod

Källa: MGjb

Tabell 37: Penning- och silverstädjan på landbogodset under Vinäs 1595: antal 

enheter med vissa belopp

Landskap/härad Pengar Silver' Silver och pengar

mark ört daler

Småland
Tjust 1x3:0

3x4:02
1x20:0

2x1 1x2,5 lx(l/2 dal+2,5 lod) 
lx(8 mark+1 lod) 
lx(ll mark+3 lod)

Östergötland
Björkkind
Östkind

1x3
1x2,5

1 Lod. 2 För en lb är 4:0 bara en halv städja. 
Källa: Viul
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städja). Det sjunde året skulle de anamma godset på nytt. De som 
dem ville besitta, skulle giva täckepengar, var fjärde penning som går 
av godset.'53 Innebörden kan uppfattas något olika. Täckepengar kan 
vara en summa som betalas, då täckan förnyas och dess storlek 
bestäms av storleken på godsets årliga penningränta. Är

6x4penningräntan 4 mark per år, blir täckan------- mark = 6 mark att
4

betalas vid täckans förnyande. Hela räntan för täckeperioden blir blir 
därmed 30 mark. Det är också tänkbart att täckan utgör var fjärde 
penning som utgår från godset. Är penningräntan 4 mark per år, 
utgör 1 mark betalning av städja. Hela städjan är också då 6 mark 
men ingår i den årliga betalningen, såsom Dovring hävdat. Den 
totala räntan blir då lägre: 24 mark för täckeperioden i stället för 30 
mark. I BNBJräk är ingen av de 84 landborna i Södermanland — över 
hälften satt på gårdar Birger Nilsson ärvt efter sin far Nils Bosson — 
noterad för en särskild täckeavgift, varken 1548/49 eller 1549/50, 
vilket onekligen tyder på att städjan är inräknad i den årliga pen
ningräntan. Särskild städja finns däremot noterad i BNBJräk men 
gäller då landbor i andra landskap — två landbor i Närke, två i 
Västmanland, en i Uppland och två i Östergötland, vilket tyder på att 
täckan i dessa områden betalats som särskild avgift, var gång täckan 
förnyades.54 Utnyttjas de värden som nu finns för penningstädjan, 
skulle Karin Hansdotter, Birger Nilsson och Per Brahe vardera ha fått 
in en penningstädja på ca 70—80 mark årligen.55

Sakören upptas — naturligt nog — inte i några jordeböcker, efter
som de inte kunde fastställas på förhand. Alla jordägare hade rätt att 
uppbära sina landbors böter för husröta, riksrådsadeln dessutom 
kungens andel i utdömda böter. Rätten till sakören var omstridd och 
tillmättes stor vikt vid privilegieförhandlingarna mellan kronan och

53 NBjb f 6.
54 För landborna i Uppland och flertalet i Östergötland redovisas bara begränsad del av uppbör

den 1548/49, vilket kan förklara varför så få landbor betaiat särskild städja i dessa områden. I 
Närke fanns bara 15 landbor och i Västmanland bara 17, varför det inte är så underligt att bara 
två landbor i respektive landskap erlagt städja dessa år. Övriga uppgifter om städja i pengar/ 
silver finns i tabellerna 67—68.

55 Kalkylen bygger på följande premisser. 90 % av gårdarna och torpen antas ha haft städja. För 
Småland antas att 70 % av Birger Nilssons och 20 % av Karin Hansdotters landbor haft 
penningstädja (övriga nötstädja utom de 10 % som antas inte ha presterat någon städja). Förde 
enheter som inte har städjan angiven i Fogde-FoR antas gården ha haft 7 mark och torpet 2 
mark — medianvärdet för gården var 7:3 pn, 2:3 pn för torpet på de 32 enheter, vilkas städja är 
noterad. 1 övrigt gäller att för Södermanland antas städjan ingå med 1/4 i penningräntan. För 
gårdarna och torpen i övrigt antas städjan vara 5:0 pn resp 2: 0 pn. Medianvärdet för de sju 
gårdar vilkas städja är noterad i BNBJräk är 5:4 pn. Detta skulle ge i årlig penningstädjeintäkt 86 
mark för Per Brahe, 84 för Karin Hansdotter och 67 för Birger Nilsson.
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adeln.56 Det kan därför vara skäl att trots ett svårt källäge söka 
fastställa omfattningen av saköresintakterna.

Intäkterna från sakörena måste ha varierat kraftigt. I BNBJräk 
redovisas sakören till ett värde av 106:0 pn för de två räkenskaps
åren. Därav svarade Birger Nilssons 110 landbor för 31:0 pn 
(1548/49) och Brita Joakimsdotters 69 landbor för 75:0 pn (41:0 pn 
1548/49 och 34:0 pn 1549/50). De största intäkterna — ungefär 
hälften av saköresvärdet — gav böterna för husröta. 57 Om siffrorna 
inte uppfattas som extremvärden, betyder det att Birger Nilsson 
kunde tillgodogöra sig åtminstone 60—70 mark årligen från hela sitt 
godskomplex; det är ju knappt hälften av landborna som finns med i 
BNBJräk. Per Brahe hade 30 % fler landbor än Birger Nilsson och bör 
alltså ha kunnat få in 80 till 90 mark årligen. Karin Hansdotter hade 
något fler landbor än Per Brahe men kunde bara tillgodogöra sig 
böter för husröta, eftersom hennes man inte var riksråd och varken 
hon eller mannen hade särskild rätt att uppbära konungssakören. 
Husröteböterna tycks ha kunnat svara för ca hälften av saköresintäk- 
terna, vilket innebär att Karin Hansdotter kan ha uppburit kanske 40 
mark per år.

Sammantagna skulle därmed de två ovissa penningräntorna, sak
örena och städjan, ha uppgått till ca 400 mark årligen och därmed 
motsvarat värdet av de vissa räntorna. Även om flera osäkra faktorer 
vidlåder kalkylen för de ovissa räntorna, torde den ändå ge en 
allmän uppfattning om sakörenas och penningstädjans betydelse.

Arbetsräntor
Arbetsräntorna var två, förslor och dagsverken. Förslan var en tran
sportplikt, under det att dagsverket kunde innefatta olika sysslor. 
Landbons skyldighet att prestera förslor och dagsverken hade, som 
redan nämnts, under 1400-talet slagits fast i stadgor och Kristoffers 
landslag.

KHjb 1 anger förselplikt för 31 landbor i Kinds och Marks härader i 
Västergötland: två är noterade för en förslå vardera, för övriga land
bor anges en avlösning på 1:1, 1:0 eller 0:4:1:4 pn. Fler landbor än 
dessa torde ha haft förselplikt. I Kerstin Anundsdotters (Ulfsax) — 
Kerstin var dotter till Karin Hansdotter — jordebok från 1556 har alla

56 Nilsson 1947 s 198 ff, Nilsson 1952 s 19, 22, 31, 85 ff, 109, 123ff.
57 BNBJräk behandlas närmare i avsnittet om godsdrift och hushållning.

153



landbor, som hon ärvt efter modem i Västergötland, förselplikt. I 
arvet ingick nio gårdar i Vilske härad, vilka ej har förselplikt noterad i 
KHjb 1 (tabell 32 i tabellbilagan).58

Det går inte att avgöra om andra av Karin Hansdotters landbor 
hade förselplikt. Det kan vara så att i KHjb 1 och 2 bara den förslå 
blivit dokumenterad som under Karin Hansdotters tid regelbundet 
blev avlöst. Landböndema i Vilske och andra härader nära Stora 
Bjumm kan ju ha fått utföra sina förslor. När Kerstin Anundsdotter 
sedan ärvde några av gårdarna i Vilske och hon själv inte bodde på 
Stora Bjumm utan på Stävlö utanför Kalmar59 och därmed hade 
svårt att direkt utnyttja försloma, blev det naturligt att låta landboma 
lösa avgiften och att också föra in avlösningsavgiften i jordeboken, så 
att fogden visste vad han hade att kräva i ränta.

Varken PBjb, BNjb eller Fogde-FoR innehåller uppgifter om för
selplikt. I övrigt har i jordeböcker från 1500-talet bara två belägg på 
förslå kunnat spåras. De finns i Ängsö jordeboken från 1547 och i 
Birger Nilssons dotter Margareta Grips jordebok från 1570-talet. I 
Ängsöjordeboken, som förtecknar Arvid Trolles och Hillevi Knuts
dotters (Sparre av Hjulsta och Ängsö) gods, sägs att landboma på 
själva Ängsön, där Arvids och Hillevis sätesgård låg, hade att göra tre 
kvamresor per år. För landboma på andra sidan Spånsundet — norr 
om Ängsön — var kvamresorna ej fixerade till ett visst antal utan 
landboma skulle utföra resorna, närhelst herren till Ängsö så fordra
de. Om längre transporter, dvs långförslor, sägs intet. För envar av 
landboma vid Margareta Grips sätesgård Händelö utanför Norrkö
ping gällde årligen en förslå till Margaretas andra sätesgård Brokind i 
Kinda härad i södra Östergötland. Landboma i Viby rättardöme vid 
Brokind skulle å sin sida årligen göra en långförsla med två hästar till 
Söderköping eller Händelö.60

Otvivelaktigt fanns förselplikt under 1500-talet. Hur allmän den 
var och hur mycket den omfattade går inte att avgöra. Uppgifterna 
från Ängsö och Händelö tyder emellertid på att förhållandena skifta
de mellan olika godskomplex.

58 Två landbor i Marks hd, som ej är med i KHjb 1, men väl i BhSp 1554 25/7, där förslå ej noteras, 
antas också ha förslå i tabellen över förselplikten.

59 DMS 4:1 s 260.
60 Arvid Trolle och Hillevi Knutsdotters jordebok s 23—30 i EA, KrA. Torpama på Ängsön var 

dock befriade från kvamresorna, bara landboma på helgårdama skulle göra dem. Uppgifterna 
om Händelö och Brokind i MGb s 125, 139. Ingen av sätesgårdarna med tillhörande gods var 
arv efter föräldrarna Birger Nilsson och Brita Joakimsdotter.
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I fråga om landbomas dagsverksplikt är bilden klarast inom Per 
Brahes godskomplex. Där hade 76 % av alla landbor att prestera 
dagsverken, främst de i Uppland, Västergötland och Söderman
land.61 Inga dagsverken är noterade för landboma i Närke och 
Västmanland. Antalet dagsverken per enhet skiftade regionalt. I 
Uppland gällde 12 dagsverken per gård och torp, i Västergötland 6 
per gård och 3 per torp, medan olika principer fanns i Östergötland 
och Södermanland. Den årliga dagsverkstillgången var över 1 600, 
varav hälften utgick från de tre rättardömena under Rydboholm och 
Lindholmen i Uppland. Dagsverkena i de två rättardömena närmast 
Sundholmen i Västergötland uppgick till 225, men sannolikt har man 
vid Sundholmen kunnat utnyttja också dagsverken från längre bort 
liggande rättardömen. Underlaget i hela Västergötland var 710 
dagsverken.62 (Tabell 33 i tabellbilagan).

Enligt KHjb 1 och 2 hade Karin Hansdotter 114 dagsverkspliktiga 
landbor, två i Södermanland och 112 i Västergötland. Uttaget var 
normalt 6 dagsverken per gård och 3 per torp; ibland förekom också 
uttaget 4 dagsverken för gården och 2 för torpet. Fogde-FoR regist
rerar dagsverken för ytterligare 51 enheter i sex olika landskap. 
Denna dagsverksplikt kan ha funnits tidigare men inte blivit införd i 
de två jordeböckerna. Det är också tänkbart att dagsverksplikten 
införts efter Karin Hansdotters tid, då de aktuella landbogårdarna 
ingått nya konstellationer och kommit att utnyttjas annorlunda än 
tidigare.63 Räknas även dessa dagsverken, blir den årliga tillgången 
över 900 dagsverken. (Tabell 34 i tabellbilagan)

Utanför Tjusts härad hade Birger Nilsson 70 landbor med dags
verksplikt, flertalet i Södermanland, där hans far Nils Bosson haft 
och hans hustru hade en sätesgård. Uttaget på de 70 enheterna var 
normalt 6 dagsverken per gård och 3 per torp (tabell 35 i tabellbila
gan). När det gäller landboma i Tjust, där sätesgården Vinäs låg, 
föreligger något motstridiga uppgifter. I BNjb uppges att landborna i 
Tjust, ligger 'dagligen under gårdens (= Vinäs) avel'.64 Innebörden 
torde vara klar. Arbetsplikten var inte fixerad till ett visst antal 
dagsverken per år eller vecka. Fogde-FoR, som dessvärre bara upptar

61 Nio av landboma i Södermanland (Oppunda hd) hade legat under fadern Joakim Brahes 
sätesgård Tämö i Oppunda hd. Sätesgården ärvdes av Per Brahes syster Brita, gift med Birger 
Nilsson.

62 Att också landbor som bott upp till 10 mil från sätesgården utförde dagsverken vid själva 
sätesgården framgår av MGjbs uppgifter i MGb s 125 ff om dagsverksplikten vid Brokind i södra 
Östergötland.

63 Arvtagarna eller dessas makar står noterade för godset i Fogde-FoR. Se not 43 kapitlet Under
sökningsobjekt och källmaterial.

64 BNjb s 14.
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17 av Birger Nilssons landbor i Tjust — fyra i Gamleby, två i Lofta- 
hammar och elva i Lofta socknar — noterar inga dagsverken för 
landboma i Loftahammars socken och en landbo i Lofta socken. För 
13 av de övriga landborna anges 12 dagsverken och för en landbo i 
Lofta socken tre dagsverken.65

Problemet med de motstridiga uppgifterna kan lösas via upplys
ningar i NBjb och Viul. Enligt NBjb hade envar landbo i Gamleby, 
Lofta och Loftahammars socknar att fullgöra tre dagsverken om året, 
medan landborna i Eds, Gärdserums, Hannäs, Fryserums och Ukna 
socknar skulle fullgöra dagsverken, närhelst behov förelåg ('när som 
behov görs'... 'när dem tillsägs').66 På 1590-talet var dagsverksutta- 
get fixerat för samtliga landbor. Den som satt på en helgård fullgjor
de sex dagsverken, för övriga var antalet 4 eller 3 dagsverken. Några 
torpare, liksom alla landbor i Loftahammars socken — de kallas 
skärbönder i Viul, liksom i BNjb — var helt befriade från dagsverken.

Mot denna bakgrund kan man hävda att för Birger Nilssons land
bor i Tjust gällde 1562 följande: 1) landborna i Eds, Gärdserums, 
Hannäs, Fryserums och Ukna socknar hade en icke-fixerad, godtyck
lig dagsverksplikt,67 2) landboma i Gamleby och Lofta socknar hade 
en fixerad dagsverksplikt — för flertalet 12 dagsverken per år,68 3) 
skärböndema i Loftahammars socken var befriade från dagsver
ken.69 Därmed skulle Birger Nilsson ha disponerat nära 1300 
dagsverken per år. (Tabell 35 i tabellbilagan)

Dagsverksuttaget under 1500-talet överensstämmer inte med be
stämmelserna i 1400-talets stadgor. Dessa anger ju en allmän 
dagsverksplikt på 12 eller 8 dagar per år och landbo. Genomgången 
visar att dagsverksplikt ålåg framför allt landboma i Småland, Upp
land och Västergötland, dvs de landskap där Karin Handotter, Per 
Brahe och Birger Nilsson hade sina sätesgårdar. Även i Söderman
land är dagsverken noterade för många landbor. I det landskapet 
hade Per Brahes far haft en sätesgård, liksom även Birger Nilssons 
far. Den förra gick i arv till Birger Nilssons hustru och utnyttjades 
ibland som sätesgård av Birger Nilsson och hans hustru.

Andelen dagsverkspliktiga landbor var olika i de tre godskomplex
en. Drygt 3/4 av Per Brahes landbor skulle prestera dagsverken, mot

65 FoR 4.
66 NBjb f 20v, 24, 27, 29.
67 Den godtyckliga dagsverksplikten har alltså gällt bara dem som enligt NBjb hade denna 

dagsverksplikt.
68 Fogde-FoR anger ju 12 dagsverken för flertalet som är med i Fogde-FoR, dvs mer än NBjb 

uppger; en enhet saknar i Fogde-FoR dagsverken och en enhet har 3 dagsverken.
69 Ingen skärbonde fullgjorde dagsverken enligt Viul; detta gäller också de två som är med i 

Fogde-FoR. NBjb uppger däremot 3 dagsverken.
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bara hälften av Birger Nilssons och Karin Hansdotters,70 men Per 
Brahes landbogods var i större utsträckning än Birger Nilssons och 
Karin Hansdotters koncentrerat till de landskap, där han hade sina 
sätesgårdar.

För 2/3 av landboma var dagsverksplikten sex dagar, om de hade 
en gård, och tre, om de hade ett torp. En tyngre arbetsplikt förekom 
vid Per Brahes sätesgårdar i Uppland, där varje landbo, oavsett om 
han hade en gård eller ett torp, fullgjorde 12 dagsverken, och vid 
Birger Nilssons sätesgård Vinäs i Tjust, där uttaget för flertalet land- 
bor var godtyckligt: landbon skulle ställa upp, när jordägaren så 
krävde. Denna icke-fixerade dagsverksplikt var inte unik för Vinäs, 
ty den kan beläggas också vid Björkvik i Östergötland och Ängsö i 
Västmanland.71 Sannolikt förekom den också vid andra sätesgårdar. 
Vid privilegieförhandlingarna i slutet av 1500-talet talas nämligen 
om landbor, som bodde nära sätesgårdarna och 'dagligen' fullgjorde 
dagsverken.72

Sammanfattning
I de tre godskomplexen har 23 olika räntor kunnat beläggas. Ifråga 
om sin förekomst på de enskilda landboenhetema kan räntorna 
indelas i en högfrekvent, en mindre frekvent och en lågfrekvent grupp. 
Den högfrekventa gruppen omfattade sju räntor. Fyra av dem — 
smör, spannmål, pengar och dagsverken — förekom var och en på ca 
hälften av alla enheter. Än mer frekventa var dock fodringen och 
sannolikt även fodernötet, vilka torde ha belastat omkring 80 % av 
landboenhetema och som därmed var i en klass för sig, medan 
räntan i nötkreatur kan ha berört något mer än 1 /3 av landboenhe- 
terna.73 I den mindre frekventa gruppen ingick sex räntor, som var 
och en kan beläggas på mellan 10 och 15 % av landboenhetema. Till 
denna grupp hörde räntor som jäm, hö, ägg, höns m fl. Den låg
frekventa gruppen, slutligen, omfattade tio räntor, varav ingen var

70 Räknas de dagsverkspliktiga från Fogde-FoR in bland Karin Hansdotters dagsverksräntande 
landbor, blir andelen 52 % i hennes godskomplex, eljest bara 35 %.

71 Om landboma på Ängsön sägs i Arvid Trolles och Hillevi Knutsdotters (Sparre) jordebok 1547 i 
EA, KrA, s 23—30: 'Dagsverken, så ofta som tillsägs' eller 'dagsverken när tillsägs'. Om 
landboma under Karl Holgerssons (Gera) sätesgård Björkvik sägs i Karl Holgerssons jordebok 
1562 f 191 (X 265 g, UUB): 'Item Björkviks gods, som där under ligge och äre belägne i Rydby, 
Yxnerums och Björksäters socknar, vilke daglige arbete vid gården som andre legedrängar’.

72 Nilsson 1952 s 28.
73 Antalet landboenheter med fodernöts- och nötkreatursränta är, som som framgått ovan, upp

skattat.
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oi Tabell 38: Räntepersedlarnas förekomst pä de enskilda landboenheterna och räntornas värde (mark örtug)1 i Karin Hansdotters (Tott), 
Birger Nilssons (Grip) och Per Brahes gods

Räntepersedel

Karin Hansdotter Birger Nilsson Per Brahe Summa
Antal
enh

% av 
3252

Ränte-
värde

% av 
räntan

Antal
enh

% av 
2692

Ränte-
värde

% av 
räntan

Antal
enh

% av 
3342

Ränte-
värde

% av 
räntan

Antal
enh

% av 
928

Räntevärde 
mark örtug

% av 
räntan

Spannmål3 158 48,6 1976 37,66 68 25,3 1173 39,73 214 64,1 2 728 44,58 440 47,4 5 877 41,03
Smör 179 55,1 1468 27,98 120 44,6 417 14,11 152 45,5 1242 20,29 451 48,6 3127 21,83
Foderhästar 269 82,8 637 12,14 208 77,3 403 13,64 2735 81,7 519 8,48 750 80,8 1559 10,88
Dagsverken4 165 50,8 226 4,30 133 49,4 324 10,97 231 69,2 411 6,71 529 57,0 961 6,71
Järn 45 13,8 360 6,86 12 4,5 116 3,92 41 12,3 397 6,48 98 10,6 873 6,10
Pengar6 109 33,5 199 3,79 167 62,1 200 6,77 1467 43,7 243 3,97 422 45,5 642 4,48
Nötkreatur 149 45,8 240 4,57 30 11,2 42 1,42 138 41,3 204 3,33 317 34,2 486 3,39
Hö — — — — — — — - 132 39,5 219 3,58 132 14,2 219 1,53
Fodernöt 237 72,9 56 1,07 206 76,6 48 1,62 280 83,8 62 1,01 723 77,9 166 1,16
Fisk 4 1,2 1 0,02 34 12,6 90 3,04 14 4,2 30 0,49 52 5,6 121 0,85
Trävaror 12 3,7 3 0,06 49 18,2 60 2,03 46 13,8 6 0,1 107 11,5 69 0,48
Fläsk 8 2,5 13 0,25 25 9,3 33 1,12 9 2,7 12 0,19 42 4,5 58 0,40
Får/lamm — - — — 61 22,7 30 1,01 46 13,8 23 0,37 107 11,5 53 0,37
Forsla 42 12,9 32 0,61 - - — — - — — — 42 4,5 32 0,22
Lärft 23 7,1 24 0,46 4 1,5 3 0,1 - — — — 27 2,9 27 0,19
Ost — - - - — - — — 13 3,9 16 0,26 13 1,4 16 0,11
Ägg — — — — 61 22,7 6 0,2 77 23,1 5 0,08 138 14,9 11 0,08
Höns - - — - 61 22,7 7 0,24 51 15,3 3 0,05 112 12,1 10 0,07
Humle 2 0,6 11 0,21 — — — — — — — — 2 0,2 11 0,08
Hampa - - - - 12 4,5 1,5 0,05 1 0,3 0,5 0,01 13 1,4 2 0,01
Bast — - — - — — — — 5 1,5 1 0,02 5 0,5 1 0,01
Biångarn — — - - 3 1,1 1 0,03 - - - — 3 0,3 1 0,01
Ull 1 0,3 1 0,02 — - - - - - - - 1 0,1 1 0,01
Summa 5 247 100,0 2 954,5 100,0 6121,5 100,0 14323 100,0

' Räntevärdering enligt tabell 36 i tabellbilagan. Siffrorna avrundade till hela mark. 2 Siffran anger det totala antalet ränteenheter inom respektive godskomplex. 
3 Kalkylen bygger på liten västgötatunna. 4 Det högre alternativet ifråga om antalet har valts. Se tabell 34 i tabellbilagan. 5 Gengärdsräntare (62) i pengar är 
inkluderade.6 Även enheter med penningstädja med.7 Även gengärdsräntare (62) är med.
Källor: BNjb, KHjb 1-2, PBjb, FoR 1, 3-7, 22, BhSp 1554 25/7, MEjb 1, MGjb, RöN 300, Viul.



för sig belastade mer än 6 % av enheterna. Där återfinns t ex fisk, ost, 
fläsk och hampa och även förslå; förslan har emellertid varit svår att 
dokumentera och i själva verket kan den ha tillhört de mellan- eller 
högfrekventa räntorna. (Tabell 38)

Den geografiska fördelningen av räntorna ger underlag för en indel
ning av landet i tre olika ränteregioner: Syd- och Västsverige bildade 
en region, Östsverige en annan och Närke med delar av angränsande 
landskap en tredje. Syd- och Västsverige utgjorde en väsentligen 
animalieräntande region. Där var smör den vanligaste avradsperse- 
deln, där utgick städjan normalt i nötkreatur och där förekom lokalt 
ränta i fläsk och ost. I Västergötland var emellertid även spannmåls
ränta vanlig, låt vara att uttaget per enhet var litet. Särmärkande för 
Östsverige var i stället spannmåls- och penningräntorna. Spannmål 
var den dominerande avradspersedeln med kornet som viktigaste 
sädesslag. Bara lokalt förekom ränta i fläsk och smör. Städjan utgick i 
pengar, som också förekom som avradsränta. Även om penningrän
tan var vanlig, var den värdemässigt inte särskilt betydande. Den 
tredje regionen, som låg i eller nära anslöt till bergslagsbygder, fick i 
stället sin särprägel av järnräntan. (Karta 8, tabell 37 i tabellbilagan) 

Några räntor kan inte inordnas i de regionala mönstren. Det gäller 
de två foderräntorna, dagsverkena, möjligen också förslan, som inte 
var specifika för någon enskild region utan var vanliga i alla de tre 
regionerna. Inte heller räntorna i ägg, höns, fisk, får/lamm, hö, ved, 
timmer m fl, passar in i det regionala mönstret, eftersom de förekom 
enbart på landbogårdar vid sätesgårdarna. Landbogodset runt sätes
gårdarna kan därför skiljas ut som ett särskilt område. Där var inte 
bara de interregionala och regionala räntorna representerade utan 
också en rad småpersedlar; vid vissa sätesgårdar fanns också en 
drygare arbetsränta än eljest.

Räntornas värde, uttryckt i mark örtug, varierade starkt från någon till 
flera tusen mark. Två räntor stod i absolut särklass, nämligen smör 
och spannmål, som tillsammans representerade över 60 % av rän- 
tevärdet. Båda var högfrekventa och nästan lika vanliga, men värde
mässigt var det likväl stor skillnad dem emellan. Spannmålsräntan 
var dubbelt så mycket värd som smörräntan. Foderhästarna svarade 
för 11 %, dagsverken, järn, pengar och nötkreatur vardera för mellan 
3 och 7 % av hela räntan. Nämnda sju räntor svarade alltså tillsam
mans för 95 % av hela räntan, övriga 16 räntor för bara 5 %. Efter
som de tunga räntorna hade olika upptagningsområden, kom också 
det relativa värdet av räntorna att variera starkt mellan olika delar av
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Karta 8: Det relativa värdet av räntorna (mark örtug) i olika regioner inom tre 
högadliga gods 1550/62.

godskomplexen. I Syd- och Västsverige var smörräntan av störst 
betydelse, i Östsverige spannmålsräntan och i Närke och Västman
land järn och spannmål. (Karta 7, tabell 36—37 i tabellbilagan) 

Indelas räntorna efter form (natura-, penning- och arbetsräntor) 
och räntetitlar (avrad, gengärd, fodring m fl), visar det sig att natura- 
räntorna hade en överväldigande dominans. De stod för nära 90 % 
av hela räntan, mot bara ca 7 % för arbetsräntorna och 4 % för 
penningräntorna. Bland räntetitlarna framstår avraden som mest

160



värdefull. Den utgjorde över 60 % av hela räntan mot 11 % för 
fodringen och 6 % för gengärden och 5 % för städjan. (Figur 10—11, 
tabell 38—39 i tabellbilagan)

4.5%

88,6%

Figur 10: Ränteformernas relativa 
värde (mark örtug) i tre högadliga gods 

1550/62. Naturaräntor □, arbetsrän

tor IT], penningräntor ■. (Källa: tabell 
38 i tabellbilagan.)

10,9% 64,1 %

Figur 11: Räntetitlarnas relativa vär
de (mark örtug) i tre högadliga gods 

1550/62. □ avrad, BE arbetsräntor, 0 
foderhästar, ■ fodernöt, B gengärd, B 
sakören, 0 städja och E3 övriga räntor. 
(Källa: tabell 39 i tabellbilagan.)

Flertalet räntor utgick efter schablon, såsom fodring, fodernöt, gen
gärd i spannmål, dagsverken, förslå, städja i nötkreatur och en rad 
småpersedlar såsom ägg, höns, ved m fl. I fråga om fodringen, 
spannmålsgengärden och flertalet småpersedlar presterade gården 
dubbelt mot torpet, något som också gällde dagsverkena utom vid 
några sätesgårdar (Lindholmen, Rydboholm och Vinäs), där samma 
pensum gällde för alla landbor. Men en genomförd gradering mellan 
olika enheter tycks inte ha funnits för fodernötet, förslan eller nöt- 
städjan. Avgiften var ett foderdjur per landbo och städjeperiod i 
fråga om fodernötet och en förslå, dvs en transport per år och landbo 
i områden, där avgiften kunnat beläggas. En viss gradering förekom 
dock vid uttaxeringen av nötstädjan. För några torp, men långt ifrån 
alla, var avgiften ett halvt djur, och några gårdar hade att erlägga två 
djur för en städjeperiod.

Avraden (landgillet), den värdemässigt viktigaste avgiften, och 
penningstädjan utgick med starkt varierande belopp. För naturaavra
den framträder dessutom tydliga regionala skillnader. Uttaget per
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enhet var för spannmålens del störst i Mälardalen, något mindre i 
södra Södermanland och Östergötland och minst i Västergötland. 
Mönstret var det motsatta i fråga om smöra vraden. Uttaget per enhet 
var som störst i Västergötland, mindre i Småland och minst i Öster
götland och Södermanland. Jämavrad förekom huvudsakligen i När
ke och Västmanland, där uttaget var störst i Västmanland.

Närke-Västmanland1

Södra Södermanland

Norra Södermanland

10 20 30 U0 mark
1 Gårdar med hela avraden i järn eller pengar. 2 Gårdar med spannmålsavrad.

Figur 12: Räntenivåer i tre högadliga gods 1550/62. Medianvärden förgårdar i 
olika områden pä det sammanlagda räntevärdet i mark örtug. (Källa: tabell 40 i 

tabellbilagan.)

Tar man sedan hänsyn till värdet av alla räntor på de enskilda 
enheterna74, framträder stora regionala skillnader. Östra Mälardalen 
var ett högräntande område. För gårdarna i Uppland, norra Söder
manland och de gårdar som hade spannmålsavrad i Västmanland, 
ligger medianvärdet på 33 mark eller mer. I Östergötland och Väster
götland ligger motsvarande värde på 20 respektive 23 mark räknat 
på liten västgötatunna och 25 mark räknat på stor. Lägst var ränte

74 De avgifter som inte är dokumenterade på de enskilda enheterna, men som antas ha haft 90- 
procentig täckning — fodernöt, städja — har fördelats slumpmässigt. Indelningen i tabell 40 i 
tabellbilagan följer i stort de skillnader som framträtt vid undersökningen av räntenivån på de 
enskilda ränteenheterna.
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nivån i Närke, Småland, södra Östergötland, södra Södermanland, 
Värmland och på enheter i Västmanland och Uppland med avrad 
enbart i pengar eller i järn. Medianvärdet för gårdarna i dessa områ
den ligger på mellan 8 och 14 mark.75 (Figur 12, tabell 40 i tabellbila
gan) Det visar sig alltså vara ca 10 marks skillnad mellan gårdarna i 
de tre grupperna, vilket motsvarar knappt 4,5 pund smör eller 9 
spann spannmål.

Olikheter fanns mellan de tre godskomplexen. Per Brahe och Birger 
Nilsson hade något fler slags räntor än Karin Hansdotter: 18, 17 
respektive 15. Skillnaden gäller uteslutande de icke högfrekventa 
räntorna. Så uppbar Per Brahe och Birger Nilsson en del småper
sedlar vid sina sätesgårdar — ägg, höns, får/lamm — vilka helt 
saknas i ränteunderlaget för Karin Hansdotters sätesgård. Och Per 
Brahe var ensam om att ha hö-, ost- och bastränta, medan Birger 
Nilsson hade ränta i blångam och Karin Hansdotter i humle och ull, 
vilket de andra inte hade. (Tabell 38)

I fråga om de mer betydande räntorna fanns skillnader i själva 
frekvensen. Per Brahe hade relativt sett fler spannmålsräntande och 
dagsverkspliktiga enheter än Karin Hansdotter och Birger Nilsson. 
Vidare hade Karin Hansdotter och Per Brahe något fler jämräntare 
än Birger Nilsson, som i stället hade en större andel penningräntare 
än de andra. Till stor del kan dessa variationer återföras på olikheter i 
godskomplexens lokalisering och den regionala uppdelningen av de 
olika räntorna, dock inte helt. Det är uppenbart att t ex Per Brahe mer 
konsekvent än Karin Hansdotter tog ut spannmålsgengärd i Väster
götland, vilket också lett till att andelen spannmålsräntare är större i 
hans godskomplex än i Karin Hansdotters.

Räntenivån var lägre inom Birger Nilssons godskomplex än inom 
Karin Hansdotters och framför allt Per Brahes. I stort kan olikheterna 
också här hänföras till godsens lokalisering. Per Brahe hade relativt 
sett fler enheter i de högräntande områdena — framför allt i Uppland 
— än Karin Hansdotter och framför allt Birger Nilsson; den senare 
hade ju en huvuddel av sitt godskomplex i det lågräntande Småland 
och södra Östergötland. Men också i ett landskap som Västergötland, 
där både Karin Hansdotter och Per Brahe hade ett betydande land- 
bokomplex, är uttaget per enhet något större på Per Brahes gods än

751 södra Södermanland framträder en stor olikhet mellan Per Brahes enheter och Birger Nilssons. 
Enheterna är lite olika lokaliserade. Birger Nilssons ligger till stor del nära kusten, Per Brahes 
inne i landet. Det är också Per Brahes enheter, som har de högsta värdena; dessa är likväl lägre 
än de i norra Södermanland men i nivå med värdena för Östergötland och Västergötland. Se 
även not 87 beträffande gårdarna med enbart penningavrad.
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på Karin Hansdotters, därför att vissa avgifter bara fanns på Per 
Brahes gods eller var mera konsekvent införda på hans gods än på 
Karin Hansdotters. (Tabell 40 i tabellbilagan) Olikheten kan bero på 
att Per Brahes godskomplex var mer homogent från godsbildnings- 
synpunkt och som helhet funnits under längre tid än Karin Hansdot
ters och att det därför bör ha varit lättare att uniformera räntan inom 
Per Brahes godskomplex.76

Synpunkter på räntornas geografiska fördelning 
och utnyttjande
Det kan vara skäl att något återknyta till den diskussion som fördes i 
föregående avsnitt om den geografiska uppbyggnaden av de högad
liga godsen.

Vid undersökningen av den geografiska uppbyggnaden framkom 
att det fanns stora arronderingar av landboenheter runt sätesgårdar
na. Undersökningen av räntestrukturen har sedan visat att arronde- 
ringama runt sätesgårdarna räntemässigt skilde sig från övriga delar 
av godsen genom inslaget av småpersedlar och en drygare arbetsrän
ta. Inte bara förekomsten av arronderingar runt sätesgårdarna utan 
också räntesammansättningen inom arronderingarna stöder på så vis 
min tes att underhållsfunktionen inom godsen i stor utsträckning var 
knuten till de många landboenhetema i sätesgårdarnas närområde. 
För underhållet av sätesgårdarna var det uppenbarligen nödvändigt 
att inom en relativt begränsad räjong ha god tillgång på olika under- 
hållsräntor. Överskottsräntoma fick man därmed i första hand från 
andra delar av godsen. De bör också ha haft en blandad sammansätt
ning, bestående av spannmål, smör/oxar, järn och pengar, eftersom 
räntorna varierade i olika delar av landet.

Den vida utbredningen av godskomplexen, som i sin tur medförde 
att överskottsräntoma var interregionalt fördelade, har i tidigare 
forskning förklarats på två sätt. En förklaring utgår från det faktum 
att produktionsutfallet varierade mellan olika år, regioner och byg
der. Genom att sprida enheterna garderade sig de högadliga jord

76 Skillnader mellan Karin Hansdotters och Per Brahes godskomplex finns också i andra landskap, 
t ex i Västmanland och Uppland. I Västmanland var räntenivån lägre på Per Brahes gods än på 
Karin Hansdotters, därför att hans enheter hade avraden i järn, medan flertalet av Karin 
Hansdotters landbor hade avrad i spannmål, där avradsnivån ju generellt sett var högre. Många 
av deras gårdar låg för övrigt i olika delar av Västmanland. I Uppland beror skillnaden på främst 
att fler avgifter fanns inom Per Brahes gods, som under lång tid legat direkt under sätesgårdarna 
Rydboholm och Lindholmen, medan Karin Hansdotters inte var direkt knutna till någon 
sätesgård.

164



ägarna mot de årliga lokala fluktuationerna. En annan förklaring 
utgår från att skördeväxlingarna gav upphov till lokalt varierande 
spannmålspriser. Genom att sprida de spannmålsräntande enheter
na skyddade sig jordägaren mot lokalt låga priser. Ingendera förkla
ringen, som för övrigt avvisades redan i det förra avsnittet, har 
vunnit i trovärdighet, ty nya invändningar kan nu resas. Den pris- 
och marknadsinriktade förklaringen bortser från att spridningen var 
generell. Också de smör- och järnräntande enheterna var utspridda 
och på dessa produkter varierade inte priserna som på spannmålen. 
Hypotesen om gardering mot produktionsfluktuationer blir svår att 
applicera, när man tar hänsyn till de funktioner räntorna hade inom 
godsekonomin. Slogs underhållsräntorna ut till följd av missväxt 
eller någon annan katastrof, kunde man knappast ersätta dem med 
leveranser från andra områden, eftersom många av de specifika 
underhållsräntorna inte fanns att tillgå där. Och vad överskottsrän- 
torna beträffar är det svårt att förstå varför både smör-, järn-, pen
ning- och spannmålsräntor samtidigt måste skyddas mot produk
tionsfluktuationer.

En tredje förklaring utgår från att räntorna varierade i olika delar 
av landet. Genom att sprida landbogårdarna fick jordägarna del i 
olika regioners räntor. Den förklaringen jävas icke av vad som här 
har framkommit. Vart och ett av de tre undersökta godskomplexen 
hade ränta i smör/nötkreatur, spannmål/pengar och järn och dessa 
räntor utgick i stort i olika regioner av landet. Samtidigt kan man 
notera att regionerna var stora och att spridningen inom de olika 
regionerna var betydande. Här må bara erinras om att Karin Hans- 
dotter hade smörräntande enheter i Halland, Värmland, Västergöt
land och Småland, spannmålsräntande i Södermanland, Västergöt
land, Västmanland, Uppland och Östergötland och järnräntande 
enheter i Närke, Värmland och Västmanland. Problemet med denna 
vidare utbredning kan emellertid inte lösas utan att förutsättningarna 
för godsbildningen närmare studeras.

Några jämförelser med högadliga godskomplex 
under senmedeltiden
Vissa möjligheter finns till jämförelser med räntestrukturen inom 
högadliga gods från slutet av 1400-talet och början av 1500-talet.

Antalet räntor finns redovisade för tre senmedeltida godskomplex 
— Arvid Trolles och godskomplexen under sätesgårdarna Åkerö och
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Tyresö genom Paul Sjögrens och Ing-Marie Munktells arbeten.77 
Arvid Trolle skulle ha tillgodogjort sig elva räntor och ägarna till 
Tyresö och Åkerö vardera 14. Sjögrens sammanställning bygger på 
en jordebok, som uppenbart inte är fullständig i sin redovisning av 
räntor, eftersom städja och dagsverken saknas. Städjan torde till stor 
del ha tagits ut i nötkreatur — många av Arvid Trolles landboenheter 
fanns ju i Småland, där städja i nötkreatur var det normala. Och 
dagsverksplikt måste landborna runt sätesgården Bergkvara i Kin- 
nevalds härad ha varit underkastade. Munktells förteckning på rän
torna för Åkerö- och Tyresökomplexen grundar sig på räkenskaps- 
material och bör därför vara fullständig för de enheter som omfattas 
av räkenskaperna.78 Inom Tyresö-godset uppbars inga nötkreatur, 
men herrarna till Tyresö hade egendomar också i Halland och Skå
ne,79 vilka ej omfattas av räkenskapen, och i de områdena torde 
nötkreatur ha ingått i städjan.

Räntorna i de tre senmedeltida godskomplexen skulle alltså till 
antalet ha varit 15, 14 och 13, vilket inte är riktigt i nivå med de tre 
godskomplex som här undersökts; där var nämligen antalet räntor 
18, 17 och 15. Ser man till räntetyperna framträder en avgörande 
olikhet. De två foderräntorna, foderhästar och fodernöt, saknades i 
de senmedeltida godsen men fanns vid mitten av 1500-talet, då de 
tillhörde de högfrekventa och då foderhästarna representerade 11 % 
av hela räntevärdet.80

Kronan införde fodringsavgift för skattebönder och landbor gent
emot kronan vid mitten av 1400-talet. Avgiften reglerades i Kalmar 
recess 1474 och mot slutet av århundradet fick den karaktär av 
stående skatt. Recessen stadgar också att bönderna skall hålla hä- 
radshövdingehästar men säger inget om att landborna måste bestå 
jordägarens hästar med fodring.81 Eftersom fodring till jordägaren 
inte alls kunnat spåras i några av de senmedeltida godskomplexens 
räntor men i källmaterialet från mitten av 1500-talet framstår som en 
allmän pålaga, är det troligt att avgiften började införas alldeles i 
början av 1500-talet. Det skulle alltså ha skett i anslutning till eller 
kort efter det att kronan började ta ut fodring.

77 Sjögren 1944 Bilaga 1, Munktell 1982 s 89 f.
78 Några räntor kan dock vara avlösta i pengar utan att detta särskilt anges. Det bör alltså vara 

fråga om ett minimiantal.
”Munktell 1982 s 57.
80 Detta gäller inte enbart i de tre undersökta godskomplexen. Inom arv och eget-godset i Uppland 

representerade foderhästarna 7—8 % av värdet av ränteuppbörden på 1540- och 1550-talen 
enligt Söderberg 1977 s 96.

81 Hadorph 1687 s 56 f, 60, Dovring 1951 s 87-94, KL Fodring.
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Fodernötsavgiften, däremot, kan beläggas i andra senmedeltida 
godskomplex än dem Sjögren och Munktell undersökt. Nils Bossons 
(Grip) landbor i nordöstra Småland, där hans sätesgård Vinäs låg, 
skulle — enligt NBjb från omkring 1510 — prestera avgiften, medan 
hans landbor i Östergötland och Södermanland inte är noterade för 
avgiften. Åke Hanssons (Tott) landbor vid sätesgården Stora Bjurum 
i Västergötland höll troligen också fodernöt vid samma tid att döma 
av den sk 'fäbokerT från Stora Bjurum.82 Uppgifterna tyder på att 
avgiften i början av 1500-talet bara förekom vid olika sätesgårdar i 
de animalieproducerande landskapen i Småland och Västergötland 
och att den sedan fick en mer allmän utbredning under den första 
hälften av 1500-talet. Kungens landbor under Örby fick för övrigt 
avgiften först omkring 1550. Det framgår av Ulf Söderbergs under
sökning av arv och eget-godsen i Uppland.83

I Per Brahes, Birger Nilssons och Karin Hansdotters gods fanns sju 
högfrekventa räntor — förutom foderhästar och fodernöt — smör, 
spannmål, dagsverken, pengar och nötkreatur. Foderräntorna sak
nas, som just påvisats, helt i Arvid Trolles gods, liksom i Tyresö- och 
Åkerögodsen, medan fodernötet kan beläggas lokalt inom två andra 
högadliga godskomplex i början av 1500-talet. De övriga räntorna 
förekom under senmedeltiden och kan, med undantag för dagsver
kena,84 klassas som högfrekventa, även om inga frekvensvärden ges i 
tidigare undersökningar. Vissa intressanta förskjutningar tycks dock 
ha skett: en ökning av antalet spannmålsräntare och en minskning av 
antalet penningräntare. K-G Lundholm har nämligen funnit att 
spannmålsgengärd i slutet av 1400-talet pålagts landbor, tillhöriga 
Karin Nilsdotter (Sparre av Ellinge) i Västergötland, där avgiften inte 
fanns tidigare. I Karin Hansdotters, Birger Nilssons och Per Brahes 
godskomplex var spannmålsgengärden en allmän pålaga i Västergöt
land.85 Av andra undersökningar framgår också att penningränta 
ibland blivit ersatt med en mer värdebeständig naturaränta.86

Dessa förändringar tyder på att de högadliga jordägarna åtminsto
ne i vissa områden kunde förbättra och vidga ränteunderlaget. En ny 
avgift, fodring, infördes, och andra avgifter blev allmänt förekom
mande: spannmålsgengärd för landborna i Västergötland, fodernötet

82 Se ovan om fodernötsavgiften.
83 Söderberg 1977 s 162, jfr Larsson 1975 (1964) s 270. Mina resultat ligger här i linje med Myrdal 

1988 B s 73 f, som kunnat utnyttja mina tidigare ej publicerade undersökningar.
84 Dagsverksplikten är bara belagd för landbor i sätesgårdarnas omedelbara omgivning under 

senmedeltiden.
85 Detsamma tycks ha gällt för Värend enligt Larsson 1975 (1964) s 265—73, som dock blandar 

ihop gengärd och fodring.
86 Lundholm 1975 s 45, Larsson 1975 (1964) s 265-273, Brunius 1980 s 79, DMS 4:2
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och dagsverkena för landbor i hela landet. Men den höjning av 
räntenivån som de nya avgifterna medförde kan regionalt ha mot
verkats av andra faktorer. Gårdar med t ex penningavrad, som inte 
fick de nominella beloppen av avraden höjda kan ha haft lägre ränta 
vid mitten av 1500-talet, eftersom penningvärdet hela tiden försäm
rades och bonden fick allt bättre betalt för sina produkter. Detsamma 
kan gälla de landbor, som hade jämavrad men som inte själva 
producerade järn. I och med att priset steg mer på jordbruksproduk
terna än på järn blev det billigare för landbon att införskaffa jämav- 
raden. Sannolikt är det därför landboenheter med jämavrad i Närke 
och Västmanland och penningavrad i Mälardalen hade så mycket 
lägre ränta vid mitten av 1500-talet än enheter med spannmålsavrad 
i Södermanland, Uppland och Västmanland.87 Detta skulle i sin tur 
innebära att den relativa räntenivån mellan olika regioner förändrats 
under den första hälften av 1500-talet.

Även om en närmare undersökning av ränteutvecklingen återstår 
att göra, kan det likväl vara skäl att peka på att två förändringar 
passar in i ett internationellt mönster, nämligen havrens ökade bety
delse i ränteuppbörden och införandet av nya avgifter. Inom åker
bruket i Västeuropa fick havren under senmedeltiden en starkare 
ställning än den tidigare haft. Denna förändring har man förklarat 
med att hästen i större utsträckning än tidigare kom att utnyttjas som 
dragdjur. I Sverige hade jordägarna vid mitten av 1500-talet räntein
täkter i havre genom gengärden. Om den avgiften verkligen infördes 
i slutet av 1400-talet och början av 1500-talet, kan dess införande 
otvivelaktigt uppfattas som en återspegling av en internationell 
trend. Vad sedan gäller den svenska högadelns försök att förbättra 
sina ränteintäkter så tycks de, som framgått, ha skett främst genom 
att nya avgifter infördes eller att lokala avgifter fick en mer allmän 
spridning, inte genom att gamla avgifter höjdes. Den företeelsen var i 
så fall inte unik för Sverige, den finns belagd också på kontinenten 
genom t ex Guy Bois undersökningar av Normandie.88

Det som nu lyfts fram och kommenterats är framför allt belägg och 
indikationer på skillnader mellan godskomplex från tiden omkring 
1500 och från mitten av 1500-talet. Med enbart en sådan infallsvin
kel förvrids perspektivet. Ty ser man till helheten, blir slutsatsen att

87 Tabell 40 i tabellbilagan redovisar räntenivåerna, varav framgår att t ex gårdarna med jämavrad 
hade väsentligt lägre räntenivå än övriga gårdar. Utskiljs gårdar i Västmanland, Uppland och 
norra Södermanland, som hade hela avraden i pengar — de var 14 — visar det sig att 
medianvärdet för räntenivån på dessa inte var högre än 8:4:0:3, alltså lägre än på dem med 
jämavrad.

88 Bois 1981 (1976) s 176, 203 f.
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det fanns en stor beständighet i fråga om ränteunderlaget i olika 
delar av landet. Förändringarna var relativt begränsade, ehuru icke 
betydelselösa. Syd- och Västsverige förblev en i huvudsak animalie- 
räntande region (smör och nötkreatur), Östergötland och delar av 
Mälardalen en spannmåls- och penningräntande region, och bergs- 
lagsbygderna och intilliggande jordbruksområden en järnräntande 
region.
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5. Produktion, ränta och räntetryck

I detta andra kapitel i undersökningen av räntestrukturen kommer 
räntan att relateras till landbomas produktion. Det sker för att det 
skall bli möjligt att bedöma räntetrycket, dvs graden av exploatering 
av landboj orden från den högadliga jordägarens sida. Det betyder 
inte att räntans andel av produktionen i det följande kommer att 
uppfattas som ett mått på räntetrycket. Ty hänsyn bör även tas till 
utsädeskostnaden, eftersom räntetrycket skall säga något om repro- 
duktionsvillkoren för landbomas hushåll. Därför är det nödvändigt 
att också räkna ut vad landboma hade kvar för egen del, deras 
subsistensprodukt, efter det att de betalat ränta och satt undan säd 
till utsäde. Beräkningen kan formaliseras till: S = P — (R + U), där S = 
subsistensprodukten, P = produktionen, R = räntan och U = utsädet. 
Utifrån P och S kan man, som framgått av det inledande kapitlet till 
undersökningen av räntestrukturen, dra vissa slutsatser om likheter 
och olikheter i räntetryck, i första hand mellan enheter med lika stor 
produktion. Där bör nämligen den nödvändiga reproduktionskost
naden ha varit lika stor. Det innebär att om två landbor hade lika stor 
produktion och lika stor subsistensprodukt, var räntetrycket lika; var 
däremot subsistensprodukten olika stor, var räntetrycket störst på 
den landbo som hade den minsta subsistensprodukten. Vissa slutsat
ser kan man även dra om räntetrycket på enheter med olika stor 
produktion. Det sker då utifrån hypotesen att den nödvändiga repro
duktionskostnaden relativt sett var något större på en liten enhet än 
på en större. Det innebär att om landbor hade olika stor produktion, 
så var räntetrycket större på den mindre enheten, om dess bmkare 
relativt sett fick lika mycket över som eller mindre över än bmkaren 
av den större enheten.

Svårigheten att mer exakt mäta räntetrycket sammanhänger med 
att reproduktionskostnaden inte kan fixeras, varken den nödvändiga 
eller den faktiska. Det är inte känt hur många personer som ound
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gängligen behövdes för att driva olika gårdar (nödvändig reproduk
tionskostnad) eller hur många personer som faktiskt bebodde olika 
gårdar (faktisk reproduktionskostnad). Den nödvändiga och den fak
tiska reproduktionskostnaden behöver alltså inte vara identiska. Ty 
var räntetrycket lägre på en enhet, kunde relativt sett fler personer få 
sin försörjning där än på en enhet med högre räntetryck. Räntetryc
ket bestämde konsumtionsutrymmet på den enskilda enheten.

Syftet med undersökningen är, som framgått tidigare, att se om 
eventuella skillnader i räntetrycket sammanfaller med andra skillna
der mellan landboenhetema i deras förhållande till jordägaren.

Att beräkna landbomas subsistensprodukt är en kinkig övning, 
eftersom den förutsätter kunskap om såväl produktionen som räntan 
och utsädet. Räntan, eller rättare sagt räntenormen, är belagd genom 
den föregående undersökningen, medan produktionen och utsädet 
ännu är okända faktorer. Ett källmaterial, som dokumenterar pro
duktionsresultaten på landbojorden, finns dessvärre inte. Vad som 
finns är data om utsäde och höavkastning i ett av de tre gods
komplexen, nämligen Karin Hansdotters, genom KHjb 1 och 2, läng
der över husdjursbestånd genom källmaterialet från Älvsborgs lösen 
1571 (ÄL) och uppgifter om produktiviteten vid kronans avelsgårdar 
under 1540-, 1550- och 1560-talen. För några år i slutet av 1550-talet 
redovisar dessutom kronans tiondelängder utsäde och tionde på 
bondejorden i olika områden, vilket kan ge en indikation om kornta
len på bondejorden. Det innebär att undersökningen med nödvän
dighet blir av modellkaraktär. Den kommer att bygga på räntenor- 
men, inte den faktiskt erlagda räntan, och på en skattning av huvud
delen av produktionen (spannmålsodlingen och den animaliska pro
duktionen), inte den faktiska produktionen.1

Den konkreta undersökningen är treledad. Den börjar med spann
målsproduktionen och spannmålsräntorna, fortsätter med den ani
maliska produktionen och animalieräntoma och slutar med den sam
manlagda produktionen och samtliga räntor. Till spannmålsräntorna 
räknas alla avgifter som var definierade i spannmål, dvs avraden och 
gengärden i vissa områden samt spannmålstiondet. Vidare antas de 
landbor som hade hela sin avrad i pengar eller järn ha betalat 
avraden genom försäljning av spannmål. Nästan alla dessa landbor 
bodde nämligen i Mälardalen, där avrad i spannmål var det normala. 
Övriga räntor räknas som animalieräntor. Det rör sig om några räntor

Forssell 1884 Bil tabell 11 redovisar några framräknade kom tal ur dessa tiondelängder. En 
fullständig förteckning över de aktuella tiondelängdema har upprättats av J Myrdal vid Ekon- 
hist inst, Stockholms universitet.
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som genom sin form var direkt knutna till animalieproduktionen — 
smör, nötstädja, fodernöt — men också arbetsräntor, foderhästar och 
övriga penningräntor får här belasta animalieproduktionen.

Källmaterial
KHjb 1 och 2 anger utsäde och höavkastning för de enskilda land- 
boenheterna. För utsädet gäller spannräkning i Östergötland och 
Mälardalen och tunneräkning i Västsverige. Höavkastningen anges 
normalt i lass, i Västsverige även i såtar och stackar.2 Ibland anges 
också olika typer av ängslass, såsom hö från madäng, hårdvallsäng, 
starräng eller gärdesäng. De angivna spann- och tunntalen kan be
traktas som högstavärden, eftersom den enskilde brukaren kanske 
inte alltid hade spannmål till fullt utsäde. I fråga om höskörden torde 
skattningen avse ett normalår; rimligen varierade avkastningen mel
lan olika år. Hölassets storlek kan i likhet med spann- och tunnemåt
ten ha skiftat regionalt och lokalt. Något jämförelsematerial finns 
dock inte, vilket gör det svårt att utnyttja höuppgifterna, särskilt som 
det uppenbarligen fanns hö av olika kvalitet.3

Utsädes- och hötal finns för 192 gårdar och torp i åtta landskap,4 
men då tunnemåttens storlek inte kunnat fastställas för två landskap, 
nämligen Halland och Värmland, kommer i första hand de 178 
landboenheterna i övriga sex landskap att utnyttjas. Utsädestalen ger 
för övrigt belägg på olika produktionssystem. För 74 gårdar och torp 
är nämligen utsädestalen relaterade till två eller flera åkergärden, 
varav framgår att tvåsäde förekom i Östergötland, Mälardalen och 
nordöstra Västergötland, där också tresäde och ett fall av fyrsäde 
finns noterade. För övriga 118 enheter anges bara ett utsädesvärde 
utan att det framgår om detta utsäde såddes på ett sammanhållet 
gärde. Att ensäde förekom, t ex i Västergötland, torde vara ostridigt, 
men det går inte att utifrån KHjb belägga var.5 (Tabell 41 i tabellbila
gan)

2 Tre stackar gör 2 lass enligt KHjb 1 f 22v. Relationen såtar/lass anges aldrig.
3 Förutom kvalitets- och rumsbestämningen av hölassen — madäng, hårdvallsäng, starräng, god 

äng eller bara äng osv — finns ibland också en tidsbestämning — sommarlass. I kronans 
jordeböcker för Uppland räknas två vinterlass på ett sommarlass. Om de icke-tidsbestämda 
hölassen i KHjb 1 och 2 är vipterlass går ej att avgöra. I övrigt kan nämnas att även fämark och 
fiskevatten kvalitetsbestäms, om än i mycket allmänna termer — 'hovsamt god','ond' eller 
dylikt om fämarken, om fisket: 'gott fiske', 'klent fiske' eller liknande.

4 Därtill finns utsädes- och ängsuppgifter för sätesgården Stora Bjurum.
5 Det är känt att ensäde förekom i delar av Falbygden på 1600-talet genom Lindgren 1939 s 3, 

82—96, vilket i det här fallet torde innebära att åtminstone en del av KHjbs landboenheter i 
Vilske härad, som tillhörde Falbygden och där ensäde förekom på 1600-talet, torde ha haft 
ensäde. Däremot torde flertalet landboenheter i Östsverige, som i KHjb 1 och 2 bara har ett 
utsädestal, ha haft tvåsäde.
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Taxeringen för Älvsborgs lösen 1571 innehåller längder (ÄL) över 
de enskilda hushållens husdjursbestånd.6 Inventeringen utfördes ef
ter centrala direktiv men av lokala förrättningshavare, vilket medför
de att längderna fick något olika utförande. Besvärande för den här 
undersökningen är att många längder inte särskiljer hushåll på skat
tegårdar och på landbogårdar och att åtskilliga av de längder som 
ändå gör denna åtskillnad inte anger ägaren till landbogårdarna. 
Dessvärre saknas längder för delar av Södermanland, Närke och 
Uppland, där Karin Hansdotter hade landbor. För att få ett bredare 
urval har boskapsuppgifter tagits fram för andra frälsegårdar och 
torp i socknar och härader, där Karin Hansdotter ägde jord. I områ
den, där längder saknas för de socknar där Karin Hansdotter ägde 
jord, omfattar excerperingen frälsegårdar och torp i intilliggande 
socknar eller härader. Men då ingår bara socknar med samma nä- 
ringsgeografiska struktur som de, där Karin Hansdotter ägde jord. 
Att hålla sig till hushåll på frälsegårdar har varit angeläget, därför att 
frälsegårdarna i allmänhet tycks ha varit mindre än skattegårdarna 
och därför kan ha haft ett mindre boskapsbestånd än dessa.7 Totalt 
har uppgifter om husdjursbeståndet på 706 landboenheter tagits 
fram. Därav var 86 i Karin Hansdotters ägo 1550 och av dessa 86 kan 
utsädes- och ängsuppgifter fastställas för 62 — de flesta i Västergöt
land och Västmanland, inga i Södermanland och bara en i Närke.8 
(Tabell 42 i tabellbilagan)

En sammanställning över husdjursbeståndet på de 706 gårdarna 
och torpen finns i tabell 42. Tabellen visar inte några större skillnader 
mellan Karin Hansdotters enheter och andra frälsemäns. Smärre 
avvikelser finns i Uppland och Östergötland, där Karin Hansdotters 
enheter, som var få, har något lägre värden än de andra. Sannolikt 
beror detta på att andelen torp i dessa landskap var något större 
bland Karin Hansdotters enheter än bland övriga frälsemäns.9

Flera källkritiska problem är förknippade med utnyttjandet av

6 Om ÄL, se Myrdal 1987 B och där anförd litteratur.
7 Om gårdarnas storlek, se Ferm 1987 s 210 f. När det gäller näringsstrukturen är det skillnaden 

mellan central slättbygd och skogsbygd som iakttagits. Grupperingen är relativt grov. Den har 
utförts på sockennivå.

8 För 86 av Karin Hansdotters landboenheter är alltså husdjursbeståndet känt genom AL, men av 
dessa 86 är utsädes- och ängsuppgifter bara möjliga att fastställa för 62. För några av de 24 
enheterna (86—62) finns också utsädes- och ängsuppgifter i KHjb 1 och 2, men vilka gårdar det 
är går inte att avgöra. Ett exempel: Karin Hansdotter kunde ha fyra gårdar i en by och utsädes- 
och ängsuppgifterna är kända för två. Husdjursbeståndet för de fyra gårdarna är känt genom 
ÄL, men vilka hushåll som varit knutna till en viss gård kan ej fastställas.

91 Uppland var 3 av 6 enheter torp, i Östergötland 4 av 12.
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ÄL.10 De gäller bl a noggrannheten i själva taxeringen och det nordis
ka sjuårskrigets effekter på husdjursbestånden i olika delar av landet. 
Fråga är då först om vissa djur inte finns med i taxeringen. Bönderna 
kan t ex ha undanhållit djur för att få en låg beskattning. Och vid 
själva taxeringen kan man ha uteslutit vissa djur. Fråga är sedan om 
husdjursbeståndet på grund av skövlingar och andra påfrestningar 
under det nordiska sjuårskriget var mindre än det eljest skulle ha 
varit.

Den allmänna uppfattningen bland de forskare som utnyttjat läng
derna är att ett visst undanhållande kan ha förekommit — främst i 
skogsbygder, där djuren kunde drivas ut på skogen — men att 
förutsättningarna att undanhålla djur i större skala ändå var begrän
sade, eftersom lokala förrättningshavare utförde taxeringen. Beträf
fande taxeringsprinciperna är det uppenbart att fjäderfä helt saknas 
och att av ungdjur ingår bara nötboskapens ungdjur, men troligen 
inte fullständigt, då det finns indikationer på att kalvar ibland har 
uteslutits.11

Det nordiska sjuårskriget, som slutade 1570, drabbade framför allt 
gränstrakterna till Danmark men åren 1566 och 1568/69 också 
centrala delar av Östergötland och Västergötland. I början av 1570- 
talet låg många hemman öde i gränstrakterna till Danmark. Detta 
framgår av landskapshandlingarna12 men också av ÄL, där vissa 
längder anger vilka eller hur många hemman som låg öde, trots att 
dessa saknade husdjur. Om de hemman som hade brukare och inte 
var registrerade som öde 1571 hade ett decimerat husdjursbestånd är 
svårt att avgöra. Man kunde tänka sig att många hemman blev 
berövade sina husdjur under kriget och att bönderna 1571 höll på att 
bygga upp en ny husdjursstam. Det skulle i så fall medföra att antalet 
ungdjur bland nötkreaturen, där återväxten var långsam — ett djur 
räknades som fullvuxet först efter tre, fyra år — bör vara större 
relativt sett i gränstrakterna än i landet i övrigt. Divideras antalet 
ungnöt med antalet kor framträder små skillnader mellan framför allt 
Västergötland, Östergötland och övriga områden. Kvoten är högst i 
Västergötlands slättbygd — omkring 1,05 — och något lägre i skogs

10 Källkritiska problem diskuteras i Myrdal 1987 B s 74 ff. Ett litet beriktigande kart göras i 
förhållande till Myrdal och tidigare forskning. Mindre sätesgårdar är ibland medtagna, i varje 
fall i Mälardalen. Helt uteslutna är sätesgårdarna således inte.

11 Kalvar redovisas bara i vissa av de här genomgångna längderna för Södermanland och Väst
manland, i övrigt ej. Kalvar kan vara uteslutna i andra delar av landet eller vara inräknade i 
ungnöten. Jfr Myrdal 1987 B s 76f.

12 Österberg 1971 s 138 f, 148, 156 f, 165, 185-193. Skarin 1979 1 s 155 f, 163. Hur även andra 
delar drabbades framgår av Österberg 1977 s 188—94, Helmfrid 1962 s 84 f.
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bygden (Marks och Kinds hdr), där kvoten är 0,97. I Mälardalen är 
kvoten 0,84 och i Östergötland 0,67. (Tabell 42) Skillnaden mellan 
Västergötland och Mälardalen är inte stor. Mälardalen får dessutom 
ett högre kvottal än Östergötland, trots att Mälardalen aldrig var 
direkt drabbad av krigshärjningar. Ytterligare en osäkerhetsfaktor 
finns i det att kalvar kan vara undantagna i vissa områden. Utslaget 
kan alltså inte betraktas som entydigt.13

Det finns ett annat problem. Från metodisk synpunkt kan det vara 
tvivelaktigt att kombinera uppgifterna ur KHjb 1 och 2 från 1550 
med uppgifterna ur ÄL från 1571. Nu är det emellertid tydligt att 
KHjbs data är representativa för en längre period. Ränteuppgifterna 
från 1550 överensstämmer i stort med dem i arvskiftesbrevet från 
1554 och i Fogde-FoR från 1562. Förändringar i utsädestalen under 
1540-talet, noterade i KHjb, är dessutom få och gäller framför allt 
nyupptagna mindre enheter.14 Även under 1550-talet bör föränd
ringarna därför ha varit måttliga. Frågan är närmast om uppgifterna i 
ÄL kan vara representativa för 1550-talet. En jämförelse mellan ÄL 
och längder över boskapsbeståndet omkring 1600 visar på en viss 
tillväxt, särskilt i fråga om nötkreaturbeståndet.15 Mot bakgrund av 
den allmänna tendensen i den ekonomiska utvecklingen under 1500- 
talet är det rimligt att anta att tillväxten började före 1571 och att 
husdjursbeståndet därför kan ha varit något mindre i slutet av 1550- 
talet än i början på 1570-talet. Samtidigt är det inte orimligt att anta 
att det nordiska sjuårskriget och den tunga extrabeskattningen häm
made tillväxten under 1560-talet, särskilt i områden som var direkt 
utsatta för krigsaktioner. Slutsatsen blir därför att ÄL bör ge en god 
indikation på hur förhållandena kan ha varit i slutet av 1550-talet 
med reservation dock för att djurbeståndet i gränstrakterna kan vara 
något underskattat.16

Antaganden om produktiviteten
När det gäller produktiviteten inom åkerbruket tyder de många 
uppgifterna från kungens och kronans avelsgårdar på en skillnad 
mellan Västergötland och Småland på den ena sidan och Östergöt

13 Jfr Myrdal 1987 B, som menar att de högre kvottalen för vissa områden möjligen antyder att 
man där satsat på uppfödning av ungnöt till försäljning.

14 Se kapitlet om källmaterialet.
15 Söderberg 1988 s 10—17. Västergötland ingår ej i Söderbergs undersökning.
16 Samtidigt kan det i gränstrakterna, som var skogsbygder, ha varit lättare än annorstädes att 

hålla djur på skogen och hålla dem borta från taxeringen.
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land och Mälardalen på den andra. I det senare området låg korntalen 

på 5 eller mer, i det förra på 3 till 4. En undersökning av produktio
nen vid Stora Dala gård på Falan i Västergötland ger ett komtal för 
avelsgården på drygt 3 under 1560-talet, då Hogenskild Bielke ägde 
gården.17

I några av kronans tiondelängder från slutet av 1550-talet anges 
både kronotionde (2/3) och utsäde. Att döma av Björn Helmfrids 
tiondeundersökning torde längdernas tiondeuppgifter var något för 
låga i förhållande till det faktiska tiondet. Vid själva taxeringen kan 
man ha avrundat talen nedåt. Ett visst undanhållande kan också ha 
förekommit. Man gav knappast för mycket, snarast för litet.18 Fram- 
räknade korntal skulle därmed bli något för låga men eftersom 
felkällan rimligen finns med överallt kan de framräknade komtalen 
likväl avslöja olikheter i produktivitetshänseende mellan olika regio
ner.

Utifrån tiondelängdemas uppgifter om utsäde och tionde har 
komtal beräknats för tio härader i fem landskap. Beräkningarna 
visar, liksom uppgifterna från avelsgårdarna, skillnader mellan 
Östsverige och Mälardalen på den ena sidan och Västergötland på 
den andra. Samtidigt tyder de utomordentligt låga korntalen för de 
två undersökta häraderna i Västergötland på att de framräknade 
värdena kan vara något lägre än de faktiska komtalen var. (Tabell 39)

Det finns ytterligare ett problem. Boniteten på jorden växlade 
uppenbarligen mellan olika enheter. KHjb 1 och 2 ger nämligen en 
kvalitetsbedömning av åkerjorden, vilket sker med omdömen som 
bördig, god, mager, stenig, ond m fl. Därför bör hänsyn tas till att 
korntalen sannolikt varierade även lokalt, inte bara regionalt.

När det gäller skillnaden mellan Västergötland och övriga delar av 
undersökningsområdet är det klart att ett komtal på 3 är alldeles för 
lågt för Östsverige och att man knappast kan räkna med ett korntal 
under 3 för Västergötland. De sämre jordarna i Västsverige får därför 
komtalet 3 ('mager', 'stenig', 'ond') och de bättre 3,5 ('god', 'bördig'), 
i Östsverige 4,5 respektive 5. Det visar sig nämligen att ett komtal på 
3 vore alldeles för lågt för i varje fall Mälardalen, där fem av de 
spannmålsräntande enheterna vid ett komtal på 3 inte skulle ha

17 Forssell 1884 Bil tabell 29—36 dokumenterar produktionen vid kronans och kungens avelsgår
dar. För kungens gård Örby, se Söderberg 1977, kap 24. Produktionen vid Stora Dala undersöks 
i nästa avsnitt.

18 Om tiondeuppgifterna, se särskilt Helmfrid 1949 s 24—30, 79—101. Jfr Österberg 1977 s 199 f.
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-jj Tabell 39: Korntal' i olika delar av Sverige 1558—60

1558
Råg Kom

1559
Råg Korn

1560
Råg Kom

antal
tionde
givare

korn-
tal

antal
tionde
givare

kom-
tal

antal
tionde
givare

kom-
tal

antal
tionde
givare

kom-
tal

antal
tionde
givare

korn-
tal

antal
tionde
givare

korn
tal

Södermanland
Oppunda 426 8,8 480 7,9 145 8,1 152 7,5 101 4,0
Österrekarne 161 3,41 2 161 4,32

Uppland
Simtuna 137 3,2 183 3,6 178 4,9 195 4,93
Tors tuna 119 3,7 124 4,4 289 5,2 286 5,34

Västmanland
Tuhundra 137 4,0 137 3,6

Västergötland
Valle 119 2,1 121 1,8
Väne 147 0,95

Östergötland
Aska 148 5,0 158 3,4
Gullberg 128 4,46 223 4,0 142 4,0
Östkind 305 7,1 307 5,5

1 Komtalet anger medelvärdet för de enskilda tiondegivama, om ej annat anges.
2 Komtalet beräknat på tiondelängdens totalsumma för utsäde och avgivet tionde.
3 Tiondet givet i malt.
4 Tiondet givet delvis i malt, delvis i kom.
5 Tiondet givet i råg och korn, utsädet specificeras inte i fråga om sädesslag.
6 Utsädet specificeras inte i fråga om sädesslag, bara tiondet. Komtalet gäller alltså samtliga sädesslag = vete, kom, råg. Även malt ingår i tiondet. 
Källor. SöH 1559:9,17, 1561:13, VgH 1560:3, 18, 21, VmH 1559:1 A, 15,1560:19 A, ÖH 1559:14, 16, 1560:1, 2.
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något kvar till egen konsumtion, sedan man erlagt ränta och avsatt 
spannmål till utsäde.19

När det gäller animalieproduktionen visar Hans Forssells under
sökningar en skillnad mellan Västergötland och Mälardalen i fråga 
om kornas mjölkproduktion. En ko i Mälardalen gav mjölk till en 
årlig produktion av ca 3 lispund smör mot ca 2 lispund i Västergöt
land och Östergötland.20 Möjligen stöder också tillgängliga data om 
hötillgången på de enskilda gårdarna uppfattningen om en olikhet i 
produktiviteten. Hö var ju det grundläggande vinterfodret för nöt
kreatur och tillgången på hö satte därmed vissa ramar för hur många 
nöt som kunde hållas och hur mycket mjölk som kunde produceras. 
Ser man till medianvärdena för gårdarna framgår det att två land
skap avvek — Östergötland med ett väsentligt lägre värde: 15,5 lass, 
Västmanland med ett högre värde: 40 lass, mot ca 30 lass för övriga 
landskap. (Tabell 40) Bortsett från Västmanland hade gårdarna i 
Mälardalen alltså samma tillgång på hölass som gårdarna i Väster
götland, samtidigt som de hade ett mindre antal nötkreatur (tabell 
42) att utfodra. Fodergivoma skulle i så fall ha varit större i Mälarda
len än i Västergötland. Höuppgiftema är dock, som ovan påpekats, 
svåra att bedöma, då lasset kanske inte var lika stort i alla landskap 
och inte heller av samma kvalitet.21

En ko måste i princip få en kalv vart år för att hennes mjölkpro
duktion inte skulle sina. Men många kalvar dog ('störtade') och alla 
kor torde inte heller ha fått en kalv varje år. Det syns därför rimligt 
att som Janken Myrdal räkna med att den enskilda kon i genomsnitt 
fick en kalv som överlevde vart annat år.22

Av får och getter fick man mjölk, som användes till ostproduktion. 
Att döma av förhållandena vid Örby gård räckte fårens mjölk till ca 3 
markpund ost per år, medan getterna kan ha givit det dubbla. Fåret

19 Två enheter i Västmanland har utsäde till 20 spann och ränta till 36 spann; två enheter i 
Södermanland har utsäde till 16,5 spann och ränta till 32 spann; en enhet i Södermanland har 
utsäde till 14 spann och ränta till 24 spann. Betalar landborna på dessa enheter inget tionde får 
de vid ett korntal på 3 kvar till egen konsumtion efter utsäde och ränta till jordägaren 1 eller 4 
spann. Betalar de tionde, har de inte ens kvar till fullt utsäde och inget till egen konsumtion.

20 Forssell 1884 tabell 29:2, 4, 6, 8, 10, tabell 31-36.
21 Ett visst samband finns dock mellan t ex smörräntan och hötillgången. Produktmomentkorrela- 

tionskoefficienten är nämligen 0,67.
22 Jfr Myrdal 1988 A s 137 f. Av ÄL framgår att det fanns ungefär ett ungdjur/kalv per ko. 

Ungdjuret blev vuxet vid 3 års ålder (kvigan) eller 4 års ålder (stuten). Divideras antalet ungdjur 
per ko med 3,5 visar det sig att det fanns mellan 0,2 och 0,3 ungdjur/kalvar per ko och år, dvs 
något lägre än jag räknat med. Men att antalet är något lägre kan förklaras med att taxeringen 
ägde rum på våren, den period på året då andelen ungnöt i förhållande till antalet vuxna djur 
var som lägst. Dessutom kan redovisningen av kalvar, som redan nämnts, vara ofullständig. Jfr 
Myrdal 1988 A s 137 f.
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Tabell 40: Utsädes- och ängstal för gärdar i olika landskap i Karin Hansdotters 
godskomplex

Utsäde (Uppsala-spann) Ängslass (antal)

antal
gårdar

medeltal median antal
gårdar

medeltal median

Närke 23 13,7 12,0 21 32,9 30,0
Södermanland 11 23,0 24,0 11 27,7 29,0
Uppland 7 19,6 20,0 8 31,3 28,5
Västergötland

slättbygd1 25 29,62 26,42 20 32,0 28,0
skogsbygd1 35 18,53 17,63 22 29,6 33,0

Västmanland 28 19,6 20,9 29 39,1 40,0
Östergötland 16 20,0 17,0 16 19,9 15,5

1 Till slättbygd har förts enheter på Falan och Varaslätten, till skogsbygd enheter i Mark, Kind,
Vadsbo m fl hdr.
2 Omräkningen till spann bygger på liten västgötatunna. Räknat på stor västgötatunna blir
värdena 44,4 resp 39,6.
3 Omräkningen till spann bygger på liten västgötatunna. Räknat på stor västgötatunna blir
värdena 27,7 resp 26,4. 
Källor: KHjb 1-2.

fick ett till två lamm per år, medan en sugga kunde få två kullar per 
år med 6 till 8 spädgrisar i varje kull. Säkert drabbade sjukdomar och 
olyckor reproduktionen av svin och får. Därför ingår i kalkylen bara 
ett fullvuxet får per får och år och tre fullvuxna svin per sugga och år. 
Detta kan synas lågt för svinaveln, men flertalet djur i de två kullarna 
måste ha slaktats som ungdjur och de djur som inte slaktades ur den 
andra kullen blev inte fullvuxna under året. Fåren gav också ull, ca 2 
markpund per år och får av Forssells uppgifter att döma.23

För att kunna mäta storleken av de olika delarna av produktionen 
och sedan jämföra dem med räntorna, kommer i det följande pro
duktion och räntor att värderas i pengar, varvid värderingen från 
rusttjänsttaxeringen 1561 ånyo kommer att utnyttjas. (Tabell 44 i 
tabellbilagan)

23 Att flertalet grisar slaktades ut eller såldes som spädgrisar eller halvvuxna var en nödvändighet, 
då stammen eljest snabbt skulle ha formerats utöver fodertillgången. Beträffande produktionen 
av ost och ull hänvisas till Forssell 1884 och samma tabeller som i not 20 och Söderberg 1977 s 
234 f. Något försök att värdera nyproduktionen av killingar görs inte. Denna brist torde vara 
försumbar, då antalet getter var litet. Jfr Myrdal 1988 A s 138.
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Produktion, ränta och utsäde
Låt oss nu först se på spannmålsproduktionen och spannmålsräntan 
inom Karin Hansdotters godskomplex.

En sammanställning av utsädesuppgifterna för gårdarna visar vis
sa olikheter mellan olika landskap. Lägst är värdet för gårdarna i 
Närke med en median på 12 spann, mot 17 i Östergötland och 
mellan 20 och 24 i Mälardalen. I Västergötland finns en tydlig 
skillnad mellan slättbygden i nordöst och skogsbygden i norr och 
söder med medianer på 26 respektive 18 spann, räknat på liten 
västgötatunna. (Tabell 40)

Multiplicerar man sedan utsädet med de angivna korntalen visar 
det sig att en genomsnittlig produktion på 80 spann eller mer gäller 
per enhet i Mälardalen utom i Närke, vidare i Östergötland och 
slättbygderna i nordöstra Västergötland, medan enheterna i Närke 
och i Västergötland utanför slättbygderna i nordöst hade en produk
tionsvolym på 66 respektive 55 spann i genomsnitt. Följer man 
ränteformen framträder inga stora skillnader mellan enheter med 
spannmålsränta (avrad eller gengärd) och enheter med avrad i järn 
eller i pengar, medan de enheter i Västergötland som inte erlade 
gengärd i spannmål till jordägaren hade en väsentligt lägre produk
tionsvolym än övriga enheter. (Figur 13, tabell 43 i tabellbilagan)

Frågan är sedan hur räntan belastade spannmålsproduktionen. 
Särskiljes landbor med olika typ av avgifter, visar det sig att landbor 
med avrad och gengärd i spannmål fick minst över relativt sett. 
Räntan (inklusive tiondet) tog 26 % i anspråk av produktionen räk
nat på samtliga enheter med avrad eller gengärd i spannmål, men 
skillnaderna är stora regionalt — i Västergötland bara 17 % mot 28 % 
i Östergötland och mellan 36 och 38 % i Mälardalen. För landbor 
med enbart järnavrad eller penningavrad tog räntan (inklusive tion
det) 20 % respektive 14 % i anspråk. Lindrigast var det för de 16 
landbor i Västergötland, vilka erlade bara tionde i spannmål.

Tar man sedan hänsyn till vad landborna hade kvar efter det att de 
betalat spannmålsräntan och satt undan spannmål till nytt utsäde, 
minskar skillnaden mellan landbor med avrad och gengärd i spann
mål i olika områden. De i Mälardalen fick mellan 40 och 44 % kvar, 
de i Östergötland 52 % och de i Västergötland något mer, 53 %. 
Bilden förändras också på annat sätt, ty järnräntarna fick lika mycket 
över som (59 %) och penningräntarna mer över än (64 %) de 16 
landbor i Västergötland, vilka bara erlade tionde i spannmål. Föränd
ringarna beror på att korntalen var högre i Östsverige, där nästan alla 
landbor med järn- och penningavrad fanns, än i Västergötland. 
(Figur 13, tabell 43 i tabellbilagan)
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enheter med enheter med enheter med enheter med enheter i enheter i enheter med enheter med
järnavrad penningavrad spannmålsavrad spannmålsavrad slättbygd skogsbygd avrad/gengärd bara tionde

belastande belastande
skörd (skog/slätt) skörd (skog/slätt)

MÄLARDALEN (Närke, Södermanland. Västmanland ÖSTERGÖTLAND VÄSTERGÖTLAND
och Uppland)

Figur 13: Skörd, ränta och utsäde (aritmetiska medelvärden i spann) på landbo- 
enheter i olika områden och med olika huvudränta i Karin Hansdotters gods

komplex. □ skörd, El skördehelastande räntor (inkl tionde) och B utsäde. (Källa: 
tabell 43 i tabellbilagan.)

Det visar sig alltså att räntans och utsädets sammanlagda andel av 
produktionen varierade mellan enheter med spannmålsavrad och 
spannmålsgengärd (förutom tionde) och enheter med annan ränta. 
Mest blev det över för landbor, som hade penningavrad eller jäm- 
avrad, och för dem, vilkas spannmålsskörd bara belastades av tion
de. Bland dem som hade spannmålsränta (dvs avrad och gengärd i 
spannmål) fanns skillnader mellan olika regioner: landborna i Mälar
dalen fick minst över, landborna i Västergötland mest. Eftersom 
nästan alla landbor med penning- och järnavrad också hörde hemma 
i Mälardalen, betyder det att i Mälardalen fanns både de som fick 
relativt sett mest spannmål över och de som fick relativt sett minst 
över.

Det är svårare att bedöma räntetrycket. Om man först håller sig till 
Östsverige hade de spannmålsräntande landborna i Östergötland 
och Uppland ungefär lika stor skörd — 80 respektive 89 spann; 
landborna i Östergötland hade kvar till konsumtion 51 % mot 40 % 
för dem i Uppland. Räntetrycket torde därför ha varit hårdare på 
landborna i Uppland. Bland spannmålsräntarna i Mälardalen klarade 
sig upplandsbönderna sämre än de i Västmanland och Söderman
land. Deras skörd var minst i absoluta tal, samtidigt som de fick 
minst över relativt sett. (Tabell 43 i tabellbilagan)

Järn- och penningräntarna hade i Mälardalen en produktion på 71 
respektive 79 spann och fick över 56 % respektive 65 %. Penning
räntarna måste därför ha haft ett lindrigare räntetryck än järnräntar- 
na. (Tabell 43 i tabellbilagan)
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Att jämföra spannmålsräntama i Mälardalen med järn- och pen- 
ningräntama i samma område är svårare, därför att spannmålsrän
tamas produktion är avsevärt större än de andras — 103 mot 74 och 
79 spann. Men spannmålsräntama fick bara 43 % av sin produktion 
över, mot 58 % för jämräntama och 65 % för penningräntama och 
därför hade spannmålsräntama det sannolikt sämre än jäm- och 
penningräntama. Ett stöd för den slutsatsen utgör förhållandena i 
Västmanland, där spannmålsräntama och jämräntamas produktion 
var lika stor. Ändå fick de inte alls lika mycket över — jämräntama 
hela 56 % av sin produktion mot bara 44 % för spannmålsräntama. 
(Tabell 43 i tabellbilagan)

I Västergötland fick slättböndema något mer över relativt sett än 
skogsbönderna, samtidigt som slättböndemas produktion var nästan 
dubbelt så stor som skogsböndernas. Räntetrycket måste alltså ha 
varit hårdare mot skogsbönderna.

Jämför man sedan Mälardalen (inklusive Närke) med slättbygden i 
Västergötland — de hade en produktion på 87 spann respektive 94 
spann — framträder ingen större skillnad. Man fick 53 % över i 
Mälardalen mot 54 % i Västergötland efter utsäde. Avståndet blir 
dock stort, om man jämför enbart spannmålsräntama med varandra. 
Produktionen låg på 103 spann i Mälardalen mot 99 i Västergötlands 
slättbygd. Landboma i Mälardalen fick 43 % kvar, de i Västergötland 
54 %. Trycket var således väsentligt lindrigare i Västergötlands slätt
bygd. Dessa västgötabönder hade det också bättre än de spannmåls- 
räntande landboma i Östergötland. Deras produktion var nämligen 
större och de fick dessutom mer över relativt sett. En närmare jämfö
relse mellan Mälardalen och skogsbygden i Västergötland låter sig 
inte göra; produktionstalen skiljer sig allt för mycket åt.

Bedömningarna tyder alltså på att räntetrycket allmänt sett var 
mindre för landbor med avrad i pengar och jäm än för landbor med 
avrad och gengärd i spannmål, lättare också för landbor på slättbyg
den i Västergötland än i skogsbygden där och för de spannmålsrän- 
tande landboma på slättbygden i Västergötland än för de spann- 
målsräntande landboma i Mälardalen och Östergötland.

Den skillnad som framkommit mellan enheter med olika avrads- 
typ — spannmål, jäm och pengar — ligger för övrigt nära förändring
arna i marknadsvärdet mellan spannmål, jäm och det kurserande 
myntet under den första hälften av 1500-talet. Den landbo som hade 
en ränta på 1 mark örtug eller 240 osmundar omkring år 1500 måste 
då avyttra 8 spann spannmål för att erlägga räntan; på 1550-talet 
kunde han nöja sig med att sälja 1,2 spann för att klara en penning
ränta på 1 mark och 5 spann för en jämränta på 240 osmundar. Med
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Tabell 41: Förändringar i räntetryck på tre gårdars spannmålsproduktion mellan 
1500/10—1550/60 vid oförändrad skörd och ränta

1500/10 1550/60

skörd ränta % av skörd skörd ränta % av skörd

Gård 1 21,6 sp 8 sp 37,0 21,6 sp 8 sp 37,0
Gård 2 21,6 sp 1 mark 37,0 21,6 sp 1 mark (= 1,2 sp) 5,6
Gård 3 21,6 sp 240 osm 37,0 21,6 sp 240 osm (= 5,0 sp) 23,1

Varuvärdering 1500/10: 8 sp = 1 mark örtug (192 pn) = 240 osm — 1550/60: 8 sp = 6:6:1:1 (1281 
pn) = 381 osm (Hammarström 1956, 1957).

bibehållen produktionsvolym kom räntetrycket därmed att minska 
kraftigt för penningräntaren, något mindre för jämräntaren men 
ligga kvar på samma nivå för spannmålsräntaren. Förändringarna 
exemplifieras i tabell 41, där en gård har spannmålsränta, en har 
penningränta och en jämränta. För enkelhetens skull antas de tre 
vara lika i fråga om komtal och utsäde, så att ingen hänsyn behöver 
tas till just dessa faktorer. Räntesatserna är vidare oförändrade, sam
tidigt som räntans värde är detsamma vid utgångspunkten, då räntan 
upptar 37 % av produktionen i spannmål. Vid mitten av 1500-talet 
är bilden förändrad. För landbon med spannmålsräntan är läget 
detsamma — räntan tar 37 % av produktionen i anspråk — medan 
den utgör 23 % av jämräntarens och bara 6 % av penningräntarens 
produktion.

Av undersökningen ovan framgår att räntan tog ca 14 % i anspråk 
för penningräntama och 21 % för jämräntama, vilket tyder på att 
räntesatserna höjts för penningräntama men inte för jämräntama. 
Det ligger närmast till hands att tolka utfallet så att jordägarna var 
medvetna om att det kurserande myntet förlorade i köpkraft — om 
det vittnar bl a Hans Brasks fogdeinstruktion — och att de försökt 
men långt ifrån förmått kompensera sig för värdeminskningen. Att 
jordägarna inte höjt räntesatserna för jämräntama kan i sin tur 
förklaras med att de inte var medvetna om att priset på jämräntan för 
dem utvecklades oförmånligare än på spannmålsräntan. Det bör, 
som nämnts inledningsvis, ha varit svårt att få en god uppfattning 
om den relativa prisutvecklingen mellan jäm och spannmål, efter
som spannmålspriserna fluktuerade kraftigt.

Att beräkna omfattningen av den animaliska produktionen är betyd
ligt vanskligare, därför att utgångspunkterna här är mycket allmän
na. Husdjursbeståndet dokumenteras visserligen via ÄL, men pro
duktiviteten är som framgått känd bara vid kronans avelsgårdar.

En sammanställning av uppgifterna i ÄL för 706 frälsegårdar och
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torp visar vissa skillnader landskapsvis i husdjursbeståndet. Antalet 
nötkreatur, framför allt kor, var större i Västergötland än i Mälarda
len och Östergötland: ca fem kor och en oxe per enhet mot 3—4 kor 
och ca 1 oxe per enhet i Östsverige, utom i Uppland och Östergöt
land, där medelvärdet för oxar var så lågt som 0,3. Medelvärdet för 
antalet svin och får ligger på mellan knappt 3 och drygt 4 svin och 6 
till 7 får per enhet utom i Östergötland, där medelvärdena är något 
lägre. I fråga om hästar finns inga större skillnader mellan landska
pen men väl i fråga om getter, där antalet per enhet var större i 
Västergötland än annorstädes. Detta innebär, omräknat i nötkrea- 
tursenheter, att antalet husdjur var större i Västergötland än i övriga 
landskap, där Östergötland generellt sett hade färst djur.24 (Tabell 
42)

Av de 706 undersökta husdjursbestånden var 86 knutna till Karin 
Hansdotters landboenheter. Dessa låg i fem olika landskap, men i 
Närke fanns bara en gård; för Södermanland saknas data helt för 
Karin Hansdotters del. Därför kommer de värden som tagits fram för 
andra frälsegårdar i Södermanland och Närke — totalt 77 — att 
utnyttjas.25 Utgår man nu från 1) ÄL:s uppgifter om husdjursbestån
det på nämnda 163 gårdar och torp, 2) gjorda antaganden om 
produktiviteten och 3) en penningmässig värdering av produktionen, 
visar det sig att svin- och koskötseln spelade den viktigare rollen. 
Svinen och koma svarade vardera för ca 45 % av hela produktionen; 
av återstoden svarade fåren för 9 % och gettema för mindre än 1 %. 
Vissa regionala skillnader framträder som väntat. Produktionen av 
ungnöt var större per enhet i Västergötland, särskilt i Västergötlands 
skogsbygder, än i andra landskap, medan smörproduktionen där var 
jämförbar med den i Närke, Södermanland och Västmanland. Väs
tergötland hade också den största svinproduktionen per enhet, men 
även Närke och Västmanland får höga medelvärden per enhet. 
Minst producerade i dessa hänseenden enheterna i Uppland och 
Östergötland; i de landskapen blir också produktionsvolymen per 
enhet minst, väsentligt mindre än framför allt i Västergötland, men 
också mycket mindre än i Närke, Västmanland och Södermanland.26 
(Figur 14, tabell 44 i tabellbilagan)

241 stort men inte helt överensstämmer min bild med Myrdals 1987 B s 85—94, som bygger på 
Forssells data (Forssell 1872) som gäller för samtliga hemman, ej bara frälse.

25 I Södermanland är uppgifterna från Villåttinge, Västerrekame och Öknebo hdr, i Närke från 
Glanshammars hd.

26 Bilden i stort förändras inte, om man toge hänsyn till också de andra frälsegårdarnas husdjurs- 
bestånd i Östergötland och Uppland, men Uppland och Östergötland skulle få något högre 
värden.
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Tabell 42: Genomsnittligt antal husdjur pä frälsegärdar och torp 1571 efter
landskap och ägare (och typ av bygd i Västergötland)

Antal
gårdar/
torp

Genomsnittligt antal husdjur1

Oxar Kor Ung- Får2
nöt

Svin2 Get
ter

Nöt
kvot3

Netal4

Mälardalen 419 0,9 3,5 2,9 6,7 3,7 0,5 0,84 7,5
därav Övr 388 0,7 3,6 3,0 6,7 3,8 0,5 0,84 7,8

KH 31 0,3 2,3 1,4 3,6 2,0 0,0 0,63 4,1
Närke 55 1,6 4,0 3,4 7,2 4,1 0,6 0,85 9,5

därav Övr 54 1,6 4,0 3,4 7,3 4,1 0,6 0,86 9,1
KH 1 0,0 4,0 2,0 0,0 1,0 0,0 0,50 5,2

Södermanland 23 0,8 3,7 3,1 6,2 3,3 0,9 0,84 7,6
därav Övr

KH
23 0,8 3,7 3,1 6,2 3,3 0,9 0,84 7,6

Uppland 144 0,3 3,3 2,8 6,8 3,3 0,3 0,83 6,5
därav Övr 138 0,3 3,4 2,8 6,9 3,4 0,4 0,84 6,7

KH 6 0,3 2,0 1,3 4,2 2,2 0,0 0,67 4,0
Västmanland 197 1,1 3,5 2,9 6,5 4,0 0,2 0,84 7,6

därav Övr 173 1,1 3,5 3,0 6,5 4,0 0,2 0,86 7,7
KH 24 0,6 3,7 2,7 6,5 4,0 0,1 0,73 7,2

Östergötland 120 0,3 2,9 2,0 4,1 2,8 0,2 0,67 5,3
därav Övr 108 0,3 2,9 2,0 4,1 2,8 0,2 0,68 5,3

KH 12 0,2 2,7 1,5 4,7 2,2 0,0 0,56 4,6

Västergötland 167 1,0 5,3 5,3 6,4 4,0 1,7 1,00 10,8
därav Övr 124 1,0 5,3 5,3 6,4 3,9 1,7 0,99 10,7

KH 43 1,1 5,2 5,4 6,3 4,2 1,9 1,04 10,9
Slättbygd 72 1,3 4,6 4,8 6,0 3,4 1,1 1,05 9,9
därav Övr 49 1,2 4,6 4,9 5,6 3,1 0,8 1,06 9,6

KH 23 1,5 4,7 4,8 6,8 4,0 1,9 1,02 10,5
Skogsbygd 95 0,8 5,8 5,7 6,6 4,5 2,2 0,97 11,4
därav Övr 75 0,9 5,8 5,5 6,9 4,5 2,3 0,95 11,4

KH 20 0,7 5,8 6,2 5,8 4,5 1,9 1,06 11,5

1 Aritmetiska medelvärden. I Ungnöt ingår alla handjur upp till 4 år och alla hondjur upp till 3 år. 
KH = Karin Hansdotters gårdar och torp, Övr - övriga frälsegärdar och torp.
2 Antal får och svin redovisas för övriga gårdar i Närke sammanslaget i ÄL. Uppdelningen på får 
och svin i Närke följer den relation som finns emellan får och svin i Mälardalen i övrigt.
3 Nötkvot = antal ungnöt/antal kor.
4 Netal: 1 nötkreatur = 1 Ne, 1 ungnöt = 0,5 Ne, 1 får = 0,1 Ne, 1 get = 1/12 Ne, 1 svin = 0,25 Ne 
(Hannerberg 1971 s 97 f). Medelvärdet för fullvuxna hästar i de olika landskapen: Närke 1,1, 
Södermanland 1,4, Uppland 1,2, Västergötland 1,3, Västmanland 1,3 och Östergötland 1,1. 
Hästens netal är 1,5.
Källor: ÄL vol 1, 3, 5, 6, 11, 13, 15-17.

Fråga är nu hur räntan belastade animalieproduktionen. Utgångs
punkt för en första jämförelse är medelvärdena för animalieräntoma 
för Karin Hansdotters 178 gårdar och torp i sex landskap och me
delvärdena för animalieproduktionen för de ovan utnyttjade 163 
gårdarna och torpen — 86 av dessa var Karin Hansdotters, övriga 77 
var andra frälsemäns landboenheter i Närke och Södermanland, där
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husdjursbeståndet i stort sett inte är belagt för Karin Hansdotters 
landbor. En sammanställning av aktuella produktions- och räntedata 
visar att i Östsverige omfattade räntan bara en liten del av produktio
nen — mellan 3 och 7 %. I Västergötland blir siffran högre — omkring 
14 %. Städja i nötkreatur och smöravrad, vilka bara fanns i Väster
götland, tog i anspråk 23 % av kornas produktion i Västergötland. 
Framför allt smörproduktionen drabbades, där 39 % gick bort, me
dan städjan (inklusive fodernötet) tog knappt 9 % av aveln i anspråk. 
Då är vidare att märka att det fanns relativt stora skillnader inom 
landskapet; slättbygden var hårdare drabbad än skogsbygden. (Figur 
14, tabell 44 i tabellbilagan)

5000 pn

slättbygd
VÄSTERGÖTLAND

skogsbygd
ÖSTERGÖTLANDVÄSTMANLAND SÖDERMANLAND UPPLAND

Figur 14: Animalieavkastning och animalieräntor på landboenheter i olika 

landskap. Aritmetiska medelvärden i penningar av mark örtug. B koavkastning 

(ungnöt, smör), □ svinavkastning, 0 övrig avkastning och E animaliebelastande 
räntor (exklusive tionde). (Källa: tabell 44 i tabellbilagan.)

I inget fall är tiondet inräknat. Hur kvicktiondet togs ut är inte 
belagt, men fick landbon avstå en tiondel av all produktion, skall 
värdena för räntans andel höjas med 10 %.

Problemet med denna sammanställning är att produktions- och 
ränteuppgifterna bara delvis gäller samma landboenheter. Det är 
därför nödvändigt att se hur resultaten blir för de enheter där räntan 
direkt kan konfronteras med produktionen. Kombinationsmöjlighe
ten finns för 62 enheter i fem landskap: 25 i Västergötland, 29 i 
Mälardalen och 8 i Östergötland. Det visar sig då att bilden inte 
förändras. I Västergötland tog räntan — exklusive tionde — 14 % i 
anspråk, i Östsverige mellan 4 och 7 %. I Västergötland kvarstår 
också skillnaden mellan slättbygden i nordöst och skogsbygderna, 
liksom även den olika belastningen av smör- och ungnötsproduk- 
tionen. (Tabell 45 i tabellbilagan)
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Vad innebär detta i fråga om räntetryck? I Västergötland måste 
trycket ha varit hårdare mot landborna i slättbygden än i skogsbyg
den, där produktionen per enhet var större och där man även fick 
behålla mer relativt sett. Analogt bör i Östsverige trycket ha varit 
större på landborna i Östergötland och Uppland än i Västmanland, 
sannolikt också större än på landborna i Närke och Södermanland. 
Östgötalandbornas produktion var väsentligt mindre samtidigt som 
de inte fick behålla mer relativt sett än landborna i de andra landska
pen.
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enheter med enheter med enheter med enheter med enheter i enheter i
järnavrad penningavrad spannmålsavrad spannmålsavrad slättbygd skogsbygd
MÄLARDALEN (Närke. Uppland och Västmanland) ÖSTERGÖTLAND VÄSTERGÖTLAND

Figur 15: Produktion, ränta och utsäde pä landboenheter i olika landskap i 
Karin Hansdotters godskomplex. Aritmetiska medelvärden i penningar av mark 

örtug. Ei skörd, E2 animalisk produktion, El ränta (inkl sädes- och kvicktionde) och 
utsäde. (Källa: tabell 46 i tabellbilagan.)

I praktiken var emellertid åkerbruk och boskapsskötsel kombinerade 
på de enskilda enheterna. Fråga är då hur utfallet blir, när man ser till 
helheten för de 62 enheter där både räntan, produktionen och utsä
det är kända.

I Västergötland fick slättbönderna 64 % över av sin produktion 
mot 70 % för skogsbönderna. Och i Östsverige fick landborna med 
penningavrad 78 % över av sin produktion mot 67 % för järnräntar- 
na och 62 % för spannmålsräntarna. (Figur 15, tabell 46 i tabellbila
gan) Detta innebär att bilden blir en annan än då man bara tar 
hänsyn till t ex spannmålsproduktionen och de räntor som belastade 
spannmålsproduktionen. I Östsverige minskar skillnaden något mel
lan landbor med spannmålsavrad och dem med järnavrad, medan 
olikheten befästs mellan landbor med spannmålsavrad och dem med 
penningavrad samt mellan landbor med penningavrad och dem med
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järnavrad. I Västergötland sker ett ombyte av roller. Slättbönderna 
fick mindre över än skogsbönderna i stället för tvärtom. Vidare 
utjämnas skillnaden mellan landborna med spannmålsavrad i 
Östsverige och dem med spannmålsgengärd i Västergötlands slätt
bygder.

När det sedan gäller räntetrycket, bedömer jag detta som hårdare i 
slättbygden än i skogsbygden i Västergötland. Landborna i skogs
bygden hade större produktion och fick behålla relativt sett mer än 
landborna i slättbygden. På samma sätt uppfattar jag räntetrycket 
som hårdare på de spannmålsräntande landborna i Östergötland och 
Uppland än på dem som hade spannmålsränta i Västmanland. I 
Mälardalen fanns även landbor med penning- och järnavrad. Att 
döma av förhållandena i Västmanland, där produktionsvolymen är 
någorlunda jämförbar, var räntetrycket otvetydigt lindrigast för 
landborna med penningavrad och något tyngre för landborna med 
järnavrad, vilka i sin tur hade ett lindrigare tryck på sig än landborna 
med spannmålsavrad.

Att jämföra Västergötland med Mälardalen och Östergötland är 
svårare. Men för landborna i Västergötlands slättbygder gällde stora 
likheter med de landbor i Mälardalen, vilka hade spannmålsavrad, 
medan landborna i skogsbygden klarade sig något bättre än flertalet 
landbor i Mälardalen: bättre än landborna med spannmålsavrad och 
troligen också något bättre än landborna med järnavrad. Landborna i 
Västergötland kom också lindrigare undan än landborna i Östergöt
land.

Slutsatserna om räntetrycket grundar sig på en beräkning av vad 
landbon fick över till egen konsumtion, storleken på hans subsis
tensprodukt. I viss mån blir detta missvisande, då all spannmål som 
var kvar efter utsäde knappast kunde utnyttjas för konsumtion. En 
del bör nämligen ha gått åt till foder, för hästar och svin. Här finns 
alltså en mindre produktionskostnad, som borde vägas in men som 
det är omöjligt att få ett begrepp om. Man kunde tänka sig att 
landbor med penning- och järnavrad — de fick relativt sett mera över 
av sin spannmålsproduktion än landborna med spannmålsavrad — 
utnyttjade detta utrymme till att satsa mer på svin- och hästavel. Ett 
visst stöd för den tanken finns. Landbor med penning- och järnavrad 
hade i varje fall något fler svin relativt sett än landbor med spann
målsavrad. 27
27 Håller man sig till Västmanland, där de aktuella enheterna inte är alltför olika i storlek, är 

animalieproduktionen värderad i penningar av mark örtug för landbor med spannmåls-, järn- 
och penningavrad följande: 17 472, 14 688 resp 22 704, svinproduktionen i absoluta och 
relativa tal: 7 424 (42,5 %), 7 373 (50,2 %) och 12 032 (52,3 %). Detta innebär alltså att 
landborna med järn- och framför allt penningavrad hade en något större svinstam och större 
svinproduktion än landborna med spannmålsavrad.
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Avslutande diskussion
Kalkylerna visar att räntetrycket i Östsverige var hårdare på enheter 
med spannmålsavrad än på enheter med jämavrad och framför allt 
penningavrad. Denna olikhet sammanhänger, så vitt det går att 
bedöma, med prisutvecklingen under den första hälften av 1500- 
talet. Landboma med järn- och penningavrad behövde sälja allt 
mindre av sin spannmål för att prestera sin avrad, medan ingen 
förändring inträdde för dem med spannmålsavrad. Denna föränd
ring i räntetrycket för olika landbor illustrerar hur effekten av en 
konjunkturell variabel, såsom marknadspriserna, påverkades av en 
strukturell variabel, i det här fallet ränteformen. I Östsverige framträ
der också en viss skillnad mellan landbor med spannmålsavrad. 
Trycket var något hårdare mot landboma i Uppland och Östergöt
land än mot landboma i Västmanland. Någon förklaring till denna 
olikhet har ej varit möjlig att prestera inom ramen för denna under
sökning. Möjligen sammanhänger det med att landborna i Västman
land hade bättre avsättningsmöjligheter än de andra, emedan de 
bodde nära bergslagsbygdema, där man behövde ständig tillförsel av 
jordbmksprodukter.

Kalkylerna tyder vidare på att i Västergötland var räntetrycket 
något hårdare på landboma i slättbygderna än på landboma i skogs
bygderna. Vad detta beror på är svårt att förklara.

Landboma i slättbygden bodde nära sätesgården Stora Bjumm. 
Det antogs i inledningen att räntetrycket skulle vara större nära 
sätesgårdarna, därför att landboma där hade en mindre fri ställning 
gentemot jordägaren än övriga landbor. Landboma var nämligen 
genom sin dagsverksplikt underordnade produktionsordningen på 
sätesgårdarna och deras produktionsresultat kunde genom närheten 
till sätesgården ganska väl kontrolleras av jordägaren och hans 
fogdar. Det högre räntetrycket på landboma i slättbygden kan dock 
inte tas till intäkt för att den hypotetiska förklaringen är riktig. Det 
låter sig faktiskt inte avgöra i det här fallet. En prövning skulle 
nämligen fömtsätta att enheter, som tillhörde olika godskomplex 
men låg i samma område, kunde jämföras med varandra och att vissa 
av enheterna låg nära den egna sätesgården och andra långt ifrån. 
Men att det fanns ett positivt samband mellan närheten till sätesgår
den och räntetrycket antyds möjligen av att räntenivån var olika på 
Per Brahes och Karin Hansdotters gårdar i Uppland. Per Brahes 
gårdar hade betydligt drygare ränta än Karin Hansdotters och nästan 
alla Per Brahes gårdar låg direkt under sätesgårdarna Rydboholm
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och Lindholmen, medan Karin Hansdotters inte var underordnade 
någon sätesgård.28

En annan förklaring är också tänkbar. Skillnaden mellan slättbygd 
och skogsbygd kan bero på att tillgången och efterfrågan på jord och 
arbetskraft var olika. Problemet är bara att någon egentlig dokumen
tation av dessa faktorer inte föreligger. Känt är att nyodling skedde 
främst i skogsbygder. Där bör tillgången på jord således ha varit 
bättre och efterfrågan på arbetskraft sannolikt något större än i 
slättbygder. Dessa omständigheter borde i sin tur ha drivit ned 
räntorna i skogsbygden jämfört med räntorna i slättbygden, genom 
att jordägarna fick konkurrera om arbetskraften i skogsbygden och 
genom att landboma där såg till att utnyttja situationen för att få 
bättre villkor. Detta förutsätter emellertid att tillgången på arbets
kraft inte var bättre och efterfrågan på jord större i skogsbygden än i 
slättbygden, eftersom detta i så fall skulle ha haft en motverkande 
effekt. Inget visar direkt på att så var fallet. Ser man åter till bebyg
gelseutvecklingen är det uppenbart att hemmansklyvningen var mer 
påfallande i slättbygderna än i skogsbygderna 29. Detta skulle då tyda 
på att tillgången på arbetskraft i varje fall inte var sämre och efterfrå
gan på jord i varje fall inte mindre i slättbygden än i skogsbygden.

Problemet i det här sammanhanget är att det inte går att avgöra om 
själva utgångspunkten, skillnaden i räntetryck mellan landborna i 
slättbygden och i skogsbygden, gällde mer generellt. Skillnaden kan, 
som framgått, istället bero på att landborna i slättbygden var knutna 
till sätesgården Stora Bjurum. För att problemet skulle kunna lösas, 
hade det varit nödvändigt att bestämma räntetrycket för en grupp 
landbor i skogsbygd och slättbygd, varav ingen var närmare under
ordnad någon sätesgård. Vad som nu kan sägas är att båda förkla
ringarna till skillnaden i räntetryck kan vara riktiga och att de inte 
utesluter varandra. Det lägre räntetrycket i skogsbygden kan i det här 
fallet bero både på att landborna i skogsbygden stod friare i förhål
lande till sätesgården än landborna på slätten och på att det fanns 
skillnader i tillgång och efterfrågan på jord och arbetskraft mellan 
skogs- och slättbygd.

Mellan Östsverige och Västergötland fanns en påfallande olikhet. 
Räntetrycket var hårdare på spannmålsproduktionen än på animalie- 
produktionen i Östsverige; i Västergötland var räntetrycket jämnare 
fördelat mellan de två produktionsgrenarna. Vad denna skillnad kan 
bero på är inte omedelbart givet. Den kan sammanhänga med olika

28 Tabell 40 i tabellbilagan.
29 Skarin 1979 1 s 150 ff.
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ränte- och produktionstraditioner, vilkas rötter fanns djupt nere i 
medeltiden. Några tydliga skillnader ifråga om det totala räntetrycket 
har däremot inte kunnat beläggas. Något stöd har alltså inte fram
kommit för tanken att räntetrycket skulle vara högre i de traditionellt 
kronoförvaltade områdena — såsom Mälardalen — än i de traditio
nellt förlän ta områdena — såsom Västergötland.

Det är svårt att bedöma bebyggelse- och ägostrukturens eventuella 
påverkan. Att klarlägga denna för större områden låter sig av arbets- 
tekniska skäl inte göra. Däremot är det möjligt att dela upp landbo- 
enhetema på ensamgårdar och byar och för byarna bestämma ägo
strukturen. För att få ett rimligt antal enheter på ensamgårdar och 
olika typer av byar är det emellertid nödvändigt att gå utanför de 62 
enheter, för vilka produktionssiffror finns för både åkerbruket och 
boskapsskötseln. Undersökningen begränsar sig därför till enbart 
spannmålsproduktionen och de spannmålsbelastande räntorna.

För 161 landboenheter har ägostrukturen kunnat beläggas via 
landskapshandlingama. De har sorterats i fyra grupper: 1) ensam
gårdar, 2) byar, som Karin Hansdotter ensam ägde, 3) byar, där Karin 
Hansdotter var delägare och där övriga gårdar tillhörde kyrkan30 
och/eller andra adelsmän, 4) byar, där Karin Hansdotter var deläga
re och där övrig jord helt eller delvis var av skattenatur. Enheterna 
har sedan delats upp i tre regioner — Mälardalen, Västergötland och 
Östergötland — och inom regionerna på olika typer av huvudränta — 
avrad eller gengärd i spannmål, avrad i järn eller pengar.

I Västsverige framträder ingen egentlig skillnad i vad avser land- 
bomas relativa andel. Landborna fick något mer än hälften kvar av 
sin produktion, oavsett var de bodde — på en ensamgård eller i 
någon typ av by. Inte heller i Östsverige kan något genomgående 
mönster urskiljas. Bland spannmålsräntama klarade sig i Mälardalen 
landborna i de av Karin Hansotter helägda byarna bäst, landborna i 
de andra typerna av byar sämre. I Östergötland ägde Karin Hansdot
ter inte någon hel by. Någon skillnad mellan landboma i de flerägda 
och blandägda finns inte. Bland penningräntama, som bara fanns i 
Västmanland och Uppland, överensstämde villkoren i stort för land- 
bor i olika byar och på ensamgårdar. Detta gäller dock inte för 
jämräntarna, som fanns i Närke, Uppland och Västmanland. Av 
dem fick landboma på ensamgårdar väsentligt mer över än landbor
na i byar, framför allt i förhållande till dem i de blandägda. (Tabell 47 
i tabellbilagan)

30 Även gammalt kyrkligt frälse.
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Något tydligt utslag ges alltså inte beträffande landbons relativa 
andel, än mindre om räntetrycket, men det tycks i varje fall i Mälar
dalen inte ha varit någon fördel för jordägaren att äga ensamgårdar 
eller vara ensamägare till en by; landboma på de enheterna fick inte 
mindre över relativt sett än landboma på andra enheter. Det finns för 
övrigt inget som talar för att bilden skulle förändras, om man kunnat 
väga in även animalieproduktion och animalieräntor.

Som framgick av inledningen uppfattade Gustav I det emellertid 
som en fördel att vara ensamägare till en by. Vad han grundade sin 
uppfattning på är inte känt. Det är naturligtvis tänkbart att Gustav I 
faktiskt fick ut mer eller i varje fall trodde sig få ut mer av landboma i 
de byar han ensam ägde än av landboma i andra byar. Men det är 
också tänkbart att han såg en annan fördel med att vara ensamägare 
till en by, t ex egaliseringen av räntorna mellan olika landbor i byn. I 
byar med bara en jordägare var det nämligen vanligt att alla landbor 
ålades samma ränta.31

Undersökningen gäller bara ett godskomplex, men hypotetiskt kan 
man dra vissa slutsatser för alla de tre godskomplexen. En betydande 
överensstämmelse fanns nämligen mellan de tre godsen vad gäller 
räntornas antal, geografiska fördelning och räntenivån i olika områ
den. Detsamma bör ha gällt husdjursbeståndet, där det av ÄL fram
går att Karin Hansdotters enheter inte markant avvek från andra 
frälsemäns; bland de senare ingick också en del som tillhörde eller 
tillhört Per Brahe och Birger Nilsson. Även beträffande spannmåls
produktionen bör det ha funnits likheter lokalt och regionalt mellan 
de tre godsen, något som antyds av vad som är känt om komtalen. 
Därför finns det anledning tro att den skillnad i räntetryck som nu 
framkommit i Mälardalen mellan enheter med olika huvudränta 
gäller mer generellt, inte bara för Karin Hansdotters utan även Per 
Brahes och Birger Nilssons och andra frälsemäns. På samma sätt kan 
man också räkna med vissa olikheter mellan de tre godskomplexen. 
Räntenivån var t ex något högre för gårdarna i Västergötland och 
Uppland inom Per Brahes godskomplex än inom Karin Hansdotters. 
Den skillnaden kan också ha motsvarats av ett något högre ränte
tryck för Per Brahes landbor än för Karin Hansdotters i dessa land
skap.

Undersökningen kan för övrigt ge en viss belysning åt landbomas 
marknadsanknytning. Sina penningavgifter erlade de genom försälj-

31 Egaliseringen av räntan var vanlig och är belagd också i de tre här undersökta godskomplexen. I 
övrigt kan hänvisas till t ex Ferm 1973 s 75 eller Dahlbäck kas.
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ning av jordbruksprodukter. Detsamma gällde järna vraden, eftersom 
de här aktuella landborna inte själva framställde järn. I regeln torde 
de ha löst ytterligare en rad avgifter såsom foderräntor, förslor och 
dagsverken i vissa områden.

Om man utgår ifrån att spannmålsavrad och spannmålsgengärd, 
smöravrad, städja i nötkreatur och i Västergötland även fodernötet 
utgick in natura och att övriga räntor löstes i pengar, visar sig, som 
väntat, vissa olikheter i graden av marknadsanknytning mellan land
borna. För de landbor som sålde spannmål för att erlägga avraden i 
pengar eller järn, låg marknadsandelen av produktionen på 11 %, för 
penningräntarna på 4 %, för övriga landbor på enbart 2 %. (Tabell 
43) I praktiken måste landborna ha avyttrat ytterligare en del av sin 
produktion, bl a för att möjliggöra inköp av varor som de ej själva

Tabell 43: Avsaludelen av räntan i förhällande till totalavkastningen på landbo- 
enheter inom Karin Hansdotters godskomplex: aritmetiska medelvärden i pen
ningar (pn) av mark örtug

A. Hela räntan marknadsanknuten (exkl. tionde)

Landskap Landbo- Avradsform Totalav- Marknads-
enheter kastning räntan

pn pn % av avk

Närke 1 järn 18504 2562 13,8
Uppland 1 järn 16344 2‘466 15,1

1 pengar 13356 890 6,7
Västmanland 5 järn 37711 3521 9,3

9 pengar 38432 1372 3,6

Totalt 17 34273 2110 6,2

B. Del av räntan marknadsansknuten'

Landskap Landboenheter Totalav- Marknads-

övriga
enheter

kastning räntan

spavr, -geng2 pn pn % av avk

Uppland
Västergötland

3 35160 811 2,3

slätt 6 41065 880 2,1
3 32484 688 2,1

skog 13 41956 1065 2,5
3 19 298 863 4,5

Västmanland 9 40242 897 2,2
Östergötland 8 22644 652 2,9

Totalt 39 6 35466 878 2,5

1 Fodring, fodernöt (ej i Västergötland), dagsverken (ej i slättbygden i Västergötland)'och förslor.
2 Spannmålsavrad, — gengärd.
Källor: se tabell 39 i tabellbilagan.
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producerade och som de av olika skäl ville förvärva. Men i det här 
sammanhanget finns det inga möjligheter att få grepp om hur omfat
tande den försäljningen var.

Det har visat sig svårt att dra särskilt långtgående slutsatser om 
räntetrycket gentemot landborna. Men det finns otvetydligt förut
sättningar att gå vidare och nå längre utifrån det stora och rika 
källmaterial som är knutet till Gustav I:s och hans söners arv och 
eget-gods. Frågan om räntetrycket har nämligen ett vidare intresse, 
eftersom räntetrycket direkt påverkade böndernas reproduktionsvill- 
kor. Skillnader i räntetryck kan t ex ha givit upphov till ekonomisk 
skiktning av bondeklassen inom ett område och till regionala förmö
genhetsskillnader och utvecklingstendenser. Två exempel skall ges.

Janken Myrdal ger belägg för att metallförmögenheten per hushåll 
1571 var störst i en region mellan Vänern, Vättern, Hjälmaren, 
Mälaren och Bergslagen. Han kan också göra troligt att tesaurering i 
framför allt silver, ej pengar, var den vanliga formen för tesaurering 
inom bondehushållen. Den större metallförmögenheten i det aktu
ella området vill han förklara med att bönderna där producerade mer 
och fick större överskott än i andra områden. Bönderna skulle också 
ha varit mer inbegripna i en bytesekonomi än andra bönder, framför 
allt genom handel med bergslagsbygderna, ett stort underskottsom- 
råde i fråga om jordbruksprodukter.32

Mot bakgrund av den här genomförda undersökningen kan man 
hävda att produktionen per enhet knappast var större i det aktuella 
området men väl att räntetrycket relativt sett var lägre där än i andra 
områden. Det lägre räntetrycket sammanhänger i sin tur med att den 
viktigaste räntepersedeln var järn och att bönderna tack vare prisut
vecklingen fick allt bättre betalt för sina jordbruksprodukter, när de 
bytte till sig järn för att betala sin avrad och skatt. Att detta sannolikt 
gällde mer generellt i det aktuella området och inte bara Karin 
Hansdotters landbor är uppenbart. Ty även skattebönderna i områ
det, liksom andra landbor än Karin Hansdotters, hade järn som sin 
viktigaste räntepersedel.33 Höll bönderna uppe sin produktion kom 
räntans andel av produktionen, liksom räntetrycket, att minska och 
böndernas överskott att öka under den första hälften av 1500-talet. 
Förmögenhetskoncentrationen torde därför återspegla ett under 
längre tid ackumulerat överskott, tesaurerat i form av metaller.

32 Myrdal 1987 B s 90-96.
33 Eriksson 1940 s 7-8, 26-28, 67-68, 144-46, Brunius 1980 s 175, Hult 1982. Jfr ovan om 

järnräntor.
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Bild 13: Silverskedar frän senmedeltiden i Historiska museets samlingar. Det var 
vanligt att bönderna under senmedeltiden och 1500-talet placerade sin förmö
genhet i silverskedar. (Foto i ATA)

johan Söderberg visar att antalet husdjur, särskilt nötkreatur, per 
brukningsenhet ökade mot slutet av 1500-talet i Östsverige, mest i 
Uppland, Södermanland, Östergötland, mindre i Småland.34 Man 
kan mot bakgrund av vad som här framkommit inte utesluta att 
denna skillnad mellan Småland och de andra landskapen samman
hänger med att trycket på animalieproduktionen var större i Småland 
på grund av att där men inte i de andra områdena förekom tunga 
animalieräntor.

34 Söderberg 1988 s 10—17.1 Småland visar Söderberg 1987 s 15 ff att utvecklingen var olikartad. I 
undersökningssocknarna i nordöst var tillväxten i fråga om nötkreatur, särskilt kor, större än 
eljest i Småland. Också denna skillnad inom Småland kan sammanhänga med räntepersedlar 
och räntetryck, ty som framgått ovan var penningstädja och andra avgifter i pengar vanliga i 
östra Småland medan nötstädja och smöravrad eljest var helt dominerande.
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6. Avelsgårdarnas 
produktionskapacitet

Produktionen vid avelsgårdarna var, om min allmänna utgångs
punkt är riktig, brett upplagd, omfattande åkerbruk, boskapsskötsel, 
trädgårdsodling, skogsbruk, jakt och fiske samt en vidareförädling av 
vad de olika produktionsgrenarna frambragte. Många avelsgårdar 
torde också ha haft en smedja, där olika typer av smidesarbeten 
kunde utföras för sätesgårdens behov.1

Även om den breda och föga specialiserade produktionen var 
gemensam för avelsgård och bondgård, gällde delvis olika produk
tionsvillkor för de två produktionsenheterna. För driften av avelsgår
den fanns externa resurser i form av räntor, t ex dagsverken i sam
band med sådd och skörd och fodemötsavgifter för utfodring av 
nötkreatur, och produktionen var belastad med endast en avgift, 
nämligen tionde. På bondgården, däremot, var man hänvisad till de 
resurser som fanns inom gården och man fick erlägga inte bara 
tionde utan också en rad andra pålagor. Dessutom var tiondet ofta en 
mer betungande avgift för bondgårdarna i och med att man där 
erlade hela tiondet, medan det från avelsgårdarna i många fall inte 
utgick något kronotionde (= 2/3 av hela tiondet) efter reformatio
nen.2 Många bondgårdar låg för övrigt i byar och var underordnade 
bykollektivets krav på samordnad produktion, under det att de stora 
avelsgårdarnas jord ofta låg för sig och därför inte hade produktions- 
mässig sammankoppling med bondejord inom ett byalag.3

Storleken och kvaliteten på åker, äng, beten, skog och fiskevatten, 
liksom tillgången på dagsverken och andra underhållsräntor, satte en 
ram för avelsgårdens produktion. Ramen varierade mellan olika

1 Om smedjor, se Lindberg 1964 s 32 f, Myrdal 1982 s 46—50. PBOec s 139 f nämner även 
tegelslagning för byggnadsverksamheten.

2 Nilsson 1947 s 214 f.
3 Lågadelns små avelsgårdar ingick däremot ofta i byar och var inordnade i byarnas produktions

ordning.
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avelsgårdar beroende på de lokala förhållandena.4 Förutsättningarna 
skiftade också därigenom att produktionstekniken vid den enskilda 
avelsgården uppenbarligen följde lokala och regionala förebilder. 
Vid de kungliga avelsgårdarna förekom t ex ensäde i Småland, tvåsä- 
de i Mälardalen och tresäde i Västergötland.5

Data om produktionsunderlag och produktionsteknik är få, något 
som gäller inte bara för de avelsgårdar som här är aktuella utan för 
högadelns avelsgårdar i allmänhet.6 För Sundholmens avelsgård i 
Per Brahes gods saknas uppgifter helt, för övriga sätesgårdar i de tre 
godsen är uppgifterna begränsade. Bäst kända är förhållandena vid 
Stora Bjurum i Västergötland tack vare den beskrivning som finns i 
KHjb 1.

Vid Stora Bjurum tillämpade man tresäde. Utsädet för de tre 
gärdena var 20, 24 och 16 tunnor kom och därtill 24 tunnor havre 
årligen. Det ger ett medelvärde på 64 tunnor, översatt till upplands- 
mått 26 pund och 3 spann (stor tunna) eller 17 pund och 5 spann 
(liten tunna). Hela åkerytan var dock inte reserverad för avelsgården. 
Ty tre torp, som var byggda på Stora Bjumms mark, hade också 
åkermark inne på Stora Bjumms åkergärden. Åkem sägs vara 'god , 
när den är 'väl hållen', medan fämarken, liksom vedskogen, bedöms 
som 'ond'. Ängsmarken var enligt KHjb indelad i hårdvallsäng om 
60 lass och madäng om 100 lass. Dessutom bärgade man 40 lass av 
en madäng på byn Dagsnäs marker. Fisket uppges vara gott och 
ollonskogen liten. Till gården hörde också fotkvarn och hjulkvarn.7

För Vinäs, Lindholmen och Rydboholm finns två värderingar av 
produktionen. De har båda tillkommit vid arvskiften. För Vinäs är 
värderingen från 1574, då arvet efter Birger Nilsson och Brita Joa- 
kimsdotter skiftades,8 för Lindholmen och Rydboholm kanske från

4 Eftersom produktionen var föga mekaniserad, var driften, särskilt spannmålsproduktionen, 
arbetsintensiv. Dålig tillgång på dagsverken kunde till viss del kompenseras med legofolk. Men 
det var dyrt att ha legofolk och antalet anställda skulle därför hållas nere enligt PBOec s 61 f. 
Det är för övrigt tydligt att Per Brahes rekommendationer om driften av avelsgårdar (ibid) 
förutsätter att produktionsunderlaget varierade mellan olika avelsgårdar: 'Medan nu räntan och 
uppbörden är för den ene mer och större än för den andre, och tillfället och lägenheterna vid 
den ena avelsgården annorlunda än den andra, så vill vara för nöden, att man ser till vad åker, 
äng, bete kan draga och förmå, vara mycken och god till. Och därefter skall man med råd och 
gott betänkande veta laga, vad och hur mycken boskap man skall lägga på av vart slag som där 
kan trivas. Och sedan efter som boskapen blir mycken, åkern kan vara stor, svedjeskogen och 
fisket gott till. Och efter som man har många bönder och vissa dagsverken till näst under aveln, 
därefter lagas och om legofolket, hur många de vara skola, uppå det att folkets mantal, lön och 
förtäring icke belöper sig högre än som aveln och vinningen det kan fördraga .

5 Forssell 1884 s 81-85.
6 Uppgifter finns i Forssell 1869—75 1 s 67 ff, DMS 1:6 s 52.
7 KHjb 1 f 2v.
8 MGb s 266.
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1530, då Gustav I och Margareta Eriksdotter (Vasa) skiftade sina 
arvegods, eller från 1549 i samband med att grevama av Hoya löstes 
från arvet efter Margareta Eriksdotter.9 Värderingen är lika för Vinäs 
och Rydboholm, nämligen 2 läster kom, dvs 24 pund, medan Lind
holmen värderas till 16 pund och 6 mark. I fråga om Rydboholm och 
Lindholmen sägs att det är fråga om räntevärde — detsamma bör 
gälla för Vinäs.10 I Mälardalen bmkade spannmålsräntan vara något 
större än utsädet. Kvoten är 1,3 i Södermanland, Uppland och Väst
manland inom Karin Hansdotters godskomplex, där utsädet är känt. 
Värderingen skulle därmed ange ett ungefärligt utsäde för de tre 
gårdarna. För Vinäs kan det vara skäl att räkna med ett något lägre 
utsäde, eftersom även en kvarn ingår i värderingen. Det innebär 
ändå att utsädet vid Rydboholm och Vinäs var något större än vid 
Lindholmen och Stora Bjumm. För Stora Bjumm gäller då en liten 
Västgöta tunna. Med en stor västgötatunna blir Stora Bjumms utsäde 
likvärdigt med eller något större än Rydboholms. Vid Rydboholm 
och Lindholmen torde tvåsäde ha utnyttjats, sannolikt också vid 
Vinäs.

Åkerbmket var en arbetsintensiv del av avelsgårdens produktion. 
Utsädes talen bör därför vara positivt korrelerade med dagsverkstill- 
gången. Vid Rydboholm skulle 46 landbor prestera 552 dagsverken 
och vid Lindholmen 25 landbor 300 dagsverken. Vid Stora Bjumm 
torde det ha funnits 72 landbor med en dagsverksplikt på 405 
dagsverken.11 Vid Vinäs är dagsverksantalet svårare att bestämma, 
då dagsverksplikten inte var fixerad för flertalet av landboma i Tjust. 
En uppskattning, där uttaget antas vara 16 dagsverken per landbo i 
fråga om den icke fixerade dagsverksbördan, innebär att 63 landbor 
fullgjorde över 900 dagsverken. De två sätesgårdarna med de högsta 
utsädestalen — Rydboholm och Vinäs — disponerade alltså flest 
dagsverken, medan Lindholmen med det lägsta utsädestalet, hade 
färst. För Stora Bjumm gäller att utsädet var drygt 17 pund vid liten

9 MEjb 2 f 1, 7. Breven om arvsuppgörelsen finns i avskrift i B 16 f 323—333.
Lindholmen värderas till både spannmål och pengar (avrads- och gengärdspengar), vilket tyder 
på att Lindholmen till skillnad från Rydboholm inte utnyttjades som avelsgård, då värderingen 
skedde utan bara var huvudgård och låg för landbodrift. Lindholmen var bara huvudgård ej 
sätesgård 1530, dä Margareta Eriksdotters (Vasa) jordebok upprättades.

11 Dagsverkstillgången vid Stora Bjurum har beräknats på 72 landbor i Gudhems, Gäsene, 
Kåkinds, Skånings, Vadsbo, Vilske, Kållands, Vartofta och Viste hdr. Övriga landbor i Väster
götland torde ha bott för långt från Stora Bjurum för att kunna utnyttjas där, vilket också 
indiceras av att landboma i t ex Kinds och Marks hdr har sin dagsverksplikt löst i pengar i KHjb 
1. Att landboma kunde få färdas relativt långt — sju till åtta mil — för att fullgöra dagsverken, 
visas av dagsverksplikten vid Brokind i Östergötland, dokumenterad genom MGjb, där det 
också framgår att landbor i olika rättardömen hade olika uppgifter inom avelsgårdens produk
tion (MGb s 125 ff).
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västgötatunna men drygt 26 pund vid stor västgötatunna. Antalet 
dagsverken var större vid Stora Bjurum än vid Lindholmen men 
mindre än vid Rydboholm. Det skulle väl närmast tala för att en liten 
västgötatunna utnyttjades vid Stora Bjurum och att utsädet alltså var 
något större än vid Lindholmen men mindre än vid Rydboholm och 
Vinäs.12 (Figur 16, 17, tabell 48 i tabellbilagan)

Lindholmen

Stora Bjurum

Rydboholm

8 16 24 pund

Figur 16: Utsäde vid fyra sätesgårdar vid mitten av 1500-talet. Medelvärdet för 
de olika utsädestalen gäller för Stora Bjurum. (Källa: tabell 48 i tabellbilagan.)

För att ge en uppfattning om betydelsen av avelsgårdarna skall 
deras spannmålsproduktion jämföras med ränteintäkterna i spann
mål. Produktionsuppgifter — t ex direkt via räkenskaper eller indirekt 
via tiondeuppbörd — saknas för de aktuella sätesgårdarna. Produk- 
tionsutfallet måste därför uppskattas. Sannolikt var komtalet lägre 
vid Stora Bjurum och Vinäs än vid Lindholmen och Rydboholm att 
döma av förhållandena vid kungens avelsgårdar. Utgår man från 
komtalet tre för Stora Bjurum och Vinäs och fem för de uppländska 
gårdarna, visar det sig att avelsgårdarna svarade för mellan 18 och 
40 % av bmttointäktema i spannmål. Den lägsta andelen för avels-

12 Förutom ordinarie dagsverken kunde jordägarna också ta ut hjälpdagsverken, vilket tycks ha 
förekommit vid Brokind i Östergötland enligt MGb s 125 ff. Men också i PBOec s 62 antyds 
(indirekt) att hjälpdagsverken (ovissa dagsverken) kunde förekomma i och med att där talas om 
vissa dagsverken. Men hjälpdagsverken kunde knappast tas ut permanent och förekomsten av 
hjälpdagsverken ger oss därför inte anledning att ändra uppfattning om utsädet vid Stora 
Bjurum, där för övrigt ett sjuttiotal av dagsverkena kan ha varit svåra att utnyttja effektivt, då ett 
tiotal av landboma bodde relativt långt från sätesgården. Bäst arronderade i det avseendet var 
Lindholmen och Rydboholm. Också i Tjust kan det ha varit svårt att effektivt utnyttja alla 
landbor vid avelsgården, men också om bara de 53 landboma i de närmast belägna socknarna 
räknas med — Östra och Västra Ed, Lofta och Ukna snr — blir dagsverkstillgången över 800 
dagsverken, om 16 dagsverken räknas per landbo, och över 600 dagsverken, om man räknar 
med endast 12 dagsverken per landbo.
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Lindholmen

Stora Bjurum 

Vinäs

Rydboholm

200 400 600 800 dagsverken
Figur 17: Tillgängen pä ordinarie dagsverken vid fyra sätesgårdar vid 1500- 
talets mitt. För Vinäs ett kalkylerat uttag, angivande ett högsta och ett lägsta 

värde. (Källa: tabell 33—35 i tabellbilagan.)

gården finns inom Karin Hansdotters gods, den högsta inom Per 
Brahes. Då saknas ändå uppgifter om produktionen vid Per Brahes 
sätesgård Sundholmen, vilket innebär att värdena är något för låga 
för Per Brahes avelsgårdar. Om Sundholmen producerade ca 40 
pund årligen, dvs något mindre än Stora Bjurum i samma landskap, 
kommer avelsgårdarnas andel av spannmålsproduktionen att som 
högst ligga på 44 % inom Per Brahes gods. (Tabell 50 i tabellbilagan)

Jämförelsen kan också göras på regional nivå. Vid korntalet tre 
svarade Stora Bjurum för lägst 42 högst 62 % av Karin Hansdotters 
spannmålsintakter i Västergötland, beroende på vilken västgötatun
na som utnyttjats. Lindholmen och Rydboholm svarade vid ett korn
tal på fem tillsammans för ca 58 % av Per Brahes spannmålsintäkter i 
Uppland. I Tjust, där Birger Nilssons sätesgård Vinäs låg, utgick bara 
litet mjöl som spannmålsränta. I stort sett alla spannmålsintäkter i 
Tjust härrörde därför från avelsgården vid Vinäs. (Figur 18, tabell 49 
i tabellbilagan)

Även om uppgifterna om avelsgårdarnas produktion är få, antyder 
ändå beräkningarna av spannmålsproduktionen att avelsgårdarna 
svarade för en avsevärd del av godsens bruttointäkter och att de 
också, särskilt i fallet Vinäs, måste ha haft stor betydelse för det 
lokala underhållet av sätesgårdarna. Likväl finns det anledning att 
särskilt understryka att det är fråga om just bruttointäkter. Produk
tionskostnaderna för avelsgårdarna var betydande. Allt efter korn ta
let gick mellan 1/3 och 1/5 av skörden bort till nytt utsäde. Lägg 
därtill utgifter i form av framför allt mat och husrum för dem som 
arbetade vid avelsgårdarna. Kostnaderna för ränteuppbörden var 
samtidigt ringa. Det visar Ulf Söderbergs undersökning av Örby
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200 pund

150pund

100 pund

1 Per Brahes gods i Uppland med två 50 pund 
avelsgårdar (korntal 5)

2 Karin Hansdotters gods i Västergöt
land med en avelsgård (korntal 3).

3 Birger Nilssons gods i Småland, 
södra Östergötland och på Öland 
med en avelsgård (korntal 3).

Figur 18: Regionala intakter i spannmål från avelsgårdar Doch landbor (räntor) 

■ i tre högadliga godskomplex 1550/62. (Källa: tabell 49 i tabellbilagan.)

fögderi.13 Sage man alltså till nettointäkterna skulle bilden av avels
gårdens och ränteintäkternas relativa betydelse förändras högst vä
sentligt. Samtidigt måste det då också framhållas att avelsgården 
säkert var en nödvändig del av herresätets försörjning, eftersom 
landbogodset knappast hade klarat att svara för alla produkter och 
tjänster som avelsgården producerade.

13 Söderberg 1977 s 105 ff.
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7. Sammanfattning och avslutning

Undersökningen har utgått ifrån att det fanns likheter och olikheter 
mellan de högadliga godsen i vad avser deras uppbyggnad: geogra
fiskt, drifts- och räntemässigt. Undersökningen har också visat på 
likheter och olikheter mellan de studerade godsen i nämnda avseen
den.

Driftsmässigt var de högadliga godskomplexen delade mellan av
elsgårdar och landbojord. Avelsgårdarnas produktionskapacitet är 
källmässigt föga dokumenterad, men tillgängliga data om spann
målsproduktionen tyder på att avelsgårdarna svarade för mellan 1/5 
och 2/5 av godskomplexens bruttointäkter i spannmål. Deras andel 
av nettointäkterna var väsentligt mindre på grund av de stora pro
duktionskostnaderna vid avelsgårdarna, men för det lokala under
hållet av herresätena spelade avelsgårdarna helt visst en avgörande 
roll, trots att de sammanlagda ränteintäkterna sannolikt var väsent
ligt större än intäkterna från avelsgårdarna.

Jordägarnas och landbornas motstridiga intressen i fråga om på 
räntan gav upphov till en lokalt och regionalt skiftande räntestruk- 
tur, däri inbegripet räntans sammansättning, storlek och belastning 
av landbornas produktion.

Räntans sammansättning varierade så att tre huvudregioner med 
olika ränteprofil låter sig urskilja. Karaktäristiskt för Syd- och Väst
sverige var animalieräntor (smör, nötkreatur, fläsk och ost), för Ös
tergötland och stora delar av Mälardalen spannmåls- och penning
räntor och för Närke med delar av angränsande landskap järnränta. 
Alla godskomplexen hade del i de olika huvudräntorna, eftersom 
vart och ett av landbogodsen hade en vid, interregional utbredning. 
Ändå var huvuddelen av landboenheterna inordnade i några stora 
koncentrationer, ansamlingar, varav några var knutna till sätesgår
darna, så att varje sätesgård var omgärdad av ett större landbo- 
komplex. Huvuduppgiften för ansamlingarna runt sätesgårdarna
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var, så vitt det går att bedöma, att förse avelsgård och herresäte med 
olika underhållsräntor. Underhållsfunktionen gav också en viss sär
prägel åt räntorna i sätesgårdarnas närhet. Däri ingick oftast en rad 
småpersedlar och normalt var arbetsräntan drygare än eljest. I och 
med att landbogodset runt sätesgårdarna i första hand fick svara för 
underhållsräntorna, kom överskottsräntoma att utgå från andra de
lar av godskomplexen. De bör — mot bakgrund av godsens interre
gional uppdelning — ha haft en varierad sammansättning, beståen
de av spannmål, järn, pengar och animalier.

Naturaräntoma dominerade över penning- och arbetsräntorna. De 
svarade för 90 % av hela rån tevärdet mot ca 10 % för de andra två 
ränteformerna tillsammans. I praktiken var penningräntornas bety
delse större än så i och med att flera naturaräntor, såsom fodring och 
fodernöt och regionalt vissa arbetsräntor, regelbundet löstes i pengar. 
Arbetsräntornas relativt begränsade andel i det totala räntevärdet 
innebär inte att de var betydelselösa. I själva verket spelade de en 
viktig roll för godsdrift och godsförvaltning. Dagsverkena var 
nödvändiga för driften av avelsgårdarna och försloma för transpor
ter inom godskomplexen.

Räntans storlek (räntenivån) varierade, lokalt och regionalt, såväl 
för enskilda persedlar och räntetitlar som för alla räntor sammantag
na. Högst var den sammanlagda räntenivån, uttryckt i mark örtug, 
på enheter i Mälardalen, vilka hade spannmålsavrad, lägst i Småland 
samt på enheter i Mälardalen med penning- eller järnavrad. Landbo- 
enhetema i Östergötland och Västergötland intog härvidlag en mel
lanställning. I fråga om enskilda persedlar och räntetitlar visar det sig 
t ex att smöravraden per enhet var störst i Västergötland, något 
mindre i Småland och minst i Östergötland och Södermanland. 
Spannmålsavraden, däremot, var som störst i Mälardalen, mindre i 
Östergötland och minst i Västergötland. Genom den interregionala 
uppdelningen av godskomplexen fanns de olika räntenivåerna re
presenterade i de enskilda godskomplexen.

Räntetrycket är det svårt att få ett grepp om, särskilt på interregio
nal nivå. Inom Mälardalen fanns otvetydigt skillnader mellan land- 
bor med olika huvudavrad. Bäst klarade sig landbor med hela sin 
avrad i pengar och järn, sämst landbor med avraden i spannmål, 
vilket sannolikt beror på att landboma med penning- och järnavrad 
till följd av prisutvecklingen och en stor beständighet i avradssatser 
kunde sälja allt mindre av sina jordbruksprodukter för att prestera 
räntan, medan situationen förblev oförändrad för dem med spann
målsavrad. I Västergötland framträder också en viss skillnad mellan 
slättbygd och skogsbygd. Landboma i skogsbygden klarade sig något
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bättre, vilket kan bero på olikheter i tillgång och efterfrågan på jord 
och arbetskraft och landbogårdamas olika funktion inom godseko
nomin. Undersökningen bygger i det här fallet på endast ett gods
komplex — Karin Hansdotters — men mot bakgrund av vad som i 
övrigt är känt om produktion och ränta, finns det ingen anledning tro 
att t ex skillnaden mellan landbor i Mälardalen med olika huvud- 
avrad inte skulle gälla mer allmänt.

Otvivelaktigt fanns även särdrag mellan de olika godskomplexen. I 
stort sammanhänger skillnaderna med godsens lokalisering, som i 
mycket måste ha bestämts av de principer som tillämpades vid 
skiften av arvegods. Den som ärvde en sätesgård i Småland fick 
också en huvuddel av sitt landbogods i Småland; på samma sätt fick 
den som ärvde en sätesgård i Uppland en huvuddel av sitt landbo
gods i Uppland. Denna lokalisering gav upphov till vissa olikheter i 
räntestrukturen, både i fråga om räntans sammansättning, den all
männa räntenivån och sannolikt även räntetrycket. Till en viss del, 
men inte helt, kompenserades sedan denna olikhet, förorsakad av 
ansamlingarna kring sätesgårdarna, av den interregionala uppdel
ningen av övriga delar av godskomplexen.

Några allmänna jämförelser med ränteförhållandena omkring se
kelskiftet 1500 antyder en stark kontinuitet i fråga om räntornas 
regionala fördelning och antal. Vissa förändringar kan emellertid 
också noteras. Fodringen och sannolikt spannmålsgengärden har 
tillkommit; fodringen representerade ca 10 % av räntevärdet vid 
mitten av 1500-talet. Vidare har några räntor såsom fodernöt och 
dagsverken fått en mer generell utbredning. Grunddragen var likväl 
desamma. Systemet framstår som ytterst beständigt, präglat av en 
långt driven naturahushållning, där en stor del av intäkterna utnytt
jades direkt inom godset och där överskottsräntoma hade en varie
rad, föga specialiserad sammansättning. Godsdriften tycks inte heller 
ha varit särskilt mottaglig för konjunkturförändringar. Visserligen 
stärktes spannmålsräntan och nötkreatursaveln genom införandet av 
spannmålsgengärden och den vidare utbredningen av fodernötsav- 
giften, samtidigt som efterfrågan på spannmål och nötkreatur, sär
skilt oxar, steg. Men både spannmål och nötkreatur var naturliga 
produkter inom ett traditionellt jordbruk, inriktat på åkerbruk och 
boskapsskötsel, och kan därför inte direkt sättas i samband med 
förändringar i efterfrågan på marknaden. Inget tyder heller på att 
spannmål och nötkreatur var rena överskottsräntor. Säkert utnyttja
de man en betydande del direkt inom godsen.

Ett gott vittnesbörd om bristen på konjunkturkänslighet är fasthål
landet vid järnräntor på enheter i Mälardalen, där järn inte produce-
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rades. Förbrukningen av jäm måste ha varit begränsad inom godsen. 
Större delen av jämräntoma bör därför ha varit överskottsräntor. 
Trots att efterfrågan på jäm var mindre än på t ex spannmål, som 
jämte pengar var den vanligaste avradspersedeln i Mälardalen, 
kvarstod jämräntan som avradspersedel på många gårdar i Mälarda
len. Jordägarens utbyte, uttryckt i räntenivå och räntetryck, var också 
mindre på de jämräntande enheterna än på de spannmålsräntande 
enheterna i samma område.

Inget tyder för övrigt på att de högadliga godsen drastiskt skulle ha 
vare sig ökat eller minskat i omfattning från slutet av 1400-talet och 
fram till mitten av 1500-talet. Giftermålsalliansema bevarade i skif
tande kombinationer landbogods och sätesgårdar inom en mindre 
grupp av adelsfamiljer. Från godsbildningssynpunkt innebar ett gif
termål inom högadeln att två stora godskomplex kom att bilda en 
ekonomisk enhet, som tjänade till makamas gemensamma underhåll 
och försörjning. Makarna fick tillsammans större intäkter än de 
tidigare hade var för sig, men de fick inte andra intäkter, eftersom det 
uppenbarligen fanns stora överensstämmelser i fråga om räntestruk- 
turen och geografisk uppbyggnad mellan de högadliga godskom
plexen. Så länge man gifte sig inom sin egen krets, visste man inom 
högadeln vad man intäktsmässigt gifte sig till.

Sätesgårdarna var godsens egentliga centra. Där var jordägarens 
hemvist och till dess underhåll gick sannolikt en stor del av godsin- 
täktema. Antalet sätesgårdar var olika inom de tre godskomplexen. 
Per Brahe hade under de här aktuella undersökningsåren tre sätes
gårdar — Rydboholm, Lindholmen och Sundholmen — medan Karin 
Hansdotter och Birger Nilsson hade bara en vardera — Stora Bjumm 
respektive Vinäs. Alla de fem sätesgårdarna var anlagda under me
deltiden och var arvegods. Men alla hade inte status av sätesgård, 
när Per Brahe, Birger Nilsson och Karin Hansdotter ärvde dem. 
Lindholmen och Sundholmen var bara huvudgårdar, dvs administ
rativa huvudorter för ett landbogods, och jorden låg för landbodrift. 
Det innebär att Per Brahe hade bara en sätesgård, när han övertog 
sitt arvegods i slutet av 1530-talet. I början av 1560-talet hade han 
tre. På en av dessa, Sundholmen, hade han då uppfört ett nytt befäst 
herresäte. Och Rydboholm var dessutom ombyggt. Några år senare 
började han därtill uppföra en sätesgård på Visingsö inom sitt grev
skap.1
1 Berg 1885 s 53 om Visingsborg.

Sundholmen var arv efter Joakim Brahe, som ej utnyttjade Sundholmen utan Tämö som sin 
sätesgård. Lindholmen betecknas huvudgård i MEjb och är lagd för ränta. Tänkbart är att även 
Rydboholm var lagd för ränta i slutet av 1530-talet, men detta är svårt att visa. Lindholmen var 
sätesgård för Sigrid Eskilsdotter (Baner) i början av seklet (Carlsson 1920, SU s 372 f), Lindö för 
Gregers Matsson och hans son Folke (Lillie) (SU s 320), Vinäs för Nils Bosson (Grip) (SU s 234).
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Det är uppenbart att Per Brahe inrättade sitt godskomplex annor
lunda än Karin Hansdotter och Birger Nilsson. Olikheten mellan de 
tre godskomplexen kan göras än tydligare. Karin Hansdotter ärvde 
nämligen en huvudgård, Lindö i Västmanland. Gården hade varit 
sätesgård i slutet av 1400-talet men fick sedan förfalla och kom inte 
att utnyttjas som herresäte förrän efter Karin Hansdotters död.2 
Birger Nilsson ärvde visserligen ingen huvudgård, men hans hustru 
Brita Joakimsdotter gjorde det. Efter sin mor Margareta Eriksdotter 
(Vasa) övertog hon Finsta i Uppland, som dock kom att ligga för 
landbodrift fram till 1590-talet.3

Olikheten mellan Per Brahes och de två andra godskomplexen 
återspeglar en mer allmän förändring. Under den andra hälften av 
1500-talet blev det allt vanligare att den högadlige jordägaren höll 
sig med flera sätesgårdar. Bakom denna utveckling kan åtminstone 
två orsaker spåras, dels privilegieutvecklingen som starkt gynnade 
sätesgårdsjorden i förhållande till landbojorden,4 dels nya adelsideal 
där krav på en rikare hushållning gjorde sig gällande. Vill man 
anknyta till epokbegrepp kan man säga att Karin Hansdotter och 
Birger Nilsson mera representerade senmedeltidens frälse, medan 
Per Brahe företrädde något nytt, renässansens mer utvecklade adels
ideal.

Per Brahe var 20 och 30 år yngre än Birger Nilsson respektive 
Karin Hansdotter. Hans bakgrund var delvis en annan. Han hade fått 
en mer gedigen utbildning, till stor del förlagd till utlandet och 
otvetydigt präglad av nya adelsideal. Inte bara genom sin offentliga 
verksamhet och sitt författarskap utan också genom sin hushållning 
framstår Per Brahe som en portalfigur för den mer självmedvetna 
och bättre utbildade högadel som skulle framträda i slutet av 1500- 
talet och början av 1600-talet.

2 Lindö är huvudgård i KHjb 1 s 77r, v. Där sägs också: 'Gården är av lång tid illa hållen'. Gården 
beboddes i början av 1550-talet av Karins son Knut Haraldsson (Soop) att döma av VmH 
1551:11 s 202, VmH 1553:11 sill.

3 AH s 69, MEjb 1-3.
4 Bolin 1946 s 355, Nilsson 1947 s 39-50, 52-75, 197-216.
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III. HUSHÅLLNING OCH 
GODSDRIFT





1. Utgångspunkter, problem

Högadeln levde av intäkterna från sina gods och förläningar. Intäk
terna omsattes genom en hushållning, vars främsta syfte var att 
upprätthålla högadelns ställning i samhället och ge det högadliga 
hushållet en för ståndet och gruppen passande utformning.

Fråga är vad detta mer konkret innebar. Går man till Per Brahes 
Oeconomia finner man att hushållet omfattade i första hand den 
grupp människor som bodde på sätesgården, den högadlige jordäga
rens hemvist. Per Brahe kallar dem husfolket och delar upp husfolket 
i olika grupper allt efter rang och ställning: ägarfamiljen (husbonde, 
hustru och barn), tjänste-, ämbets-, arbets- (lego-) och dagsverksfol- 
ket samt gäster och främmande.1 Tjänste-, ämbets- och arbets- eller 
legofolket var anställda; deras arbetsledare var gårdsfogden och 
fatburshustrun. Fatburshustrun förestod fataburen med tillhörande 
personal ur tjänste- och arbetsfolket — bakerskan, bryggerskan, stuv- 
konan, nyckelpigan, mjölkdejan och ladugårdsfolket. Gårdsfogden 
ansvarade för ämbetsfolket — skrivaren, redsvennen, källarsvennen, 
underfogden — och delar av arbetsfolket samt dagsverksfolket. Hur 
många drängarna och pigorna var, anges inte i Oeconomia, vilket 
säkert beror på att antalet varierade mellan olika sätesgårdar. Även 
antalet dagsverkspliktiga landbor kunde, som framgått av föregåen
de avsnitt, variera. Dagsverksfolket ingick bara temporärt i det hög
adliga hushållet och villkoren för dess inhysning och utspisning 
torde ha skiftat mellan olika sätesgårdar. Vid Brokind i Östergötland 
fick landborna själva svara för maten den första arbetsveckan, me
dan godsherren höll med dryck. Den andra veckan svarade godsher
ren för både mat (bröd och strömming) och dryck.2

1 PBOec s 123, 57, 81 ff, 93, 99f, 107 ff.
2 MGjb s 125 ff.
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På många sätesgårdar hade man egna fiskare. Att döma av Oeco- 
nomia bedrevs fiske inomskärs, utomskärs och i insjöar allt efter 
förutsättningarna vid den enskilda sätesgården. I godsherrens tjänst 
fanns också ridfogdar, båtsmän, skeppsfolk och hovmän, varav någ
ra stadigvarande torde ha tillhört hans husfolk, medan andra inte 
gjorde det utan bara fick ersättning för sina uppdrag.3 Ridfogdarna 
skötte uppbörden inom landbofögderierna, dvs de forvaltningsdi
strikt landbogodsen var indelade i. Båtsmännen svarade för godsher
rens båtar och skepp och fartygens besättningar, skeppsfolket. Hov
männen var de beridna ryttare som rusttjänsten ålade adeln att ha; 
deras antal var relaterat till storleken på den rusttjänstskyldiges 
ränteintäkter. Hovmännen kunde också utgöra stommen i de följen 
de högadliga jordägarna omgav sig med.

De många personalkategorier och den utvecklade arbetsfördelning 
Per Brahe nämner i Oeconomia torde i första hand vara en modell för 
det stora, permanent bebodda herresätet. — Oeconomias uppgifter 
överensstämmer för övrigt i stort med vad som är känt om personal
kategorier, enskilda befattningshavare och arbetsförhållanden på 
kungens sätesgårdar.4 — Men på sätesgårdar, där ägarfamiljen inte 
hade sitt egentliga hemvist, var de anställda säkert färre. Det skulle 
ändå innebära att många personer var i den högadlige jordägarens 
tjänst och att de flesta var knutna till sätesgårdarna. Fanns det fler 
sätesgårdar inom ett godskomplex, kunde det sammanlagda antalet 
anställda säkert utgöra 50—60 personer, även om arbetsstyrkan san
nolikt varierade mellan olika sätesgårdar.

Förutom ägarfamiljen och de anställda fanns vid sätesgårdarna 
även 'gäster' och 'främmande'. Per Brahe räknar även dem till hus
folket. Gäster kan vara släktingar, som periodvis bodde på sätesgår
den, och personer, som fått inbjudan till olika högtider, festligheter 
och andra tilldragelser, sannolikt också ståndsbröder, som i olika 
ärenden uppsökte godsherren eller bara var på resa förbi och behöv
de nattlogi. Övriga besökare skulle i så fall bli främmande, t ex 
köpmän, kronans och olika frälsemäns fogdar och andra resande. I 
en tid då ett gästgiveriväsende inte var organiserat torde åtminstone 
vissa grupper av resande ha sökt natthärbärge på de stora sätesgår
darna.

I och med att så många personer ingick i hushållet blev bespis- 
ningskostnaderna stora. För att ha en viss kontroll över utgifterna

3 PBOec s 99 f, 162 f. I inventariet på Benhamra efter Gunilla Johansdotter (Bese, död 1553) 
upptas bland båtarna: en skuta, en skärbåt, två mindre båtar, två jullar, en kyrkbåt och tre 
notbåtar. Inventariet finns i E 1986, RA, och kommenteras av Lundberg 1931.

4 Se Söderberg 1977 s 184-90.
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och upprätthålla hierarkin inom hushållet fanns utspisningsstater — 
'ordinander på förtäringen' som man kallade dem på de kungliga 
gårdarna — olika för olika grupper inom hushållet: ju högre upp i 
hierarkin, desto bättre mat och dryck. Bäst undfägnad var säkert 
ägarfamiljen och dess gäster, även om man nog till vardags åt samma 
typ av mat som det övriga husfolket.5

Hushållningen skulle tillgodose vissa grundläggande behov i fråga 
om mat och dryck, skor och kläder, bohag och bostad men även vara 
godsherren och hans familj till lust och glädje — med Per Brahes ord: 
ej bara till livets 'nödtorft' utan även till 'prydning, välstånd och 
vällust'.6 Orden ger närmast associationer till olika former av lyxkon
sumtion, dvs konsumtion av varor som folkflertalet inte hade tillgång 
till. Men hushållningen hade — det bör särskilt understrykas — inte 
bara en privat sida utan även en offentlig i och med att de högadliga 
jordägarna var låntagare, häradshövdingar, lagmän, riksråd, möns
terherrar mm. Som en del av den feodala offentligheten fick den 
högadliga hushållningen med tillhörande lyxkonsumtion även ka
raktär av social manifestation; den var ett sätt att markera makt och 
myndighet, rang och ställning i samhället.

Bestämda krav på ståndsmässighet uttalas flerstädes i Oeconomia. 
Där sägs t ex att när adelsmannen lägger upp sin budget skall han 
avsätta särskilda medel för resor till riksmötena, så att 'man kunde 
hålla sig som var och en efter sitt stånd fordrar och kräver, kungen, 
fursten, fäderneslandet och sig själv till ära'.7 Ett ännu idag synligt 
uttryck för högadelns ståndsambitioner är de stora slottsbyggena, 
såsom Per Brahes på Rydboholm, Sundholmen och Visingsö, Gabriel 
Kristerssons (Oxenstierna) på Mörby, Svante Sture på Hömings- 
holms och Lars Turesson (Tre rosor) på Penningby.8 Till yttermera 
visso står det i Oeconomia att herresätet skall ha en 'artelig och 
vacker byggning' såsom det 'höves en adelsperson' och på det att 
han blir 'aktad och hållen för det han är'.9

5 Om olika utspisningsstater, se PBOec s 161—64, Söderberg 1977 s 192—97, Oden 1955 s 202— 
12. Om de stora underhållskostnaderna vid Örby vittnar undersökningen i kap 24 i Söderberg 
1977.

6 PBOec s 57, 71-76, 126 f.
7 PBOec s 57. Mertes 1988 s 102 ff påpekar att lyxkonsumtionen bland 'högfrälset' i medeltidens 

och 1500-talets England i hög grad var till för att göra intryck och att den också låg till grund för 
en social värdering. Samma slösaktiga konsumtion som i medeltidens England, där den för 
övrigt dämpades något under senmedeltiden och 1500-talet — behandlad i t ex McFarlane 1973 
s 83—101, 129—35 — fanns det knappast förutsättningar för i Sverige, därför att resurserna var 
mer begränsade och konsumtionen också anpassad därefter. Per Brahe framstår i sin Oecono
mia som utomordentligt sparsam. Ändå bebyggde han tre stora herresäten.

8 Berg 1885 s 53, Söderberg 1941, Tuulse 1952, Andersson 1986 och Lundberg 1948 s 395.
9 PBOec s 72.
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Bild 14: Det sä kallade Vasa-tornet pä Rydboholm. Byggnaden har utpekats som 
den senare kungen Gustav I:s födelsehus. 1 själva verket uppfördes tornet 

omkring 1550 av Per Brahe. Det bestod då av fyra våningar. Längst ned låg en 

köksavdelning. Därovanför fanns tvä bostadsvåningar. Högst upp låg en skyt

tevåning, som delvis revs, när det nuvarande taket med lanterninen tillkom i 

början av 1700-talet. Putsen är inte ursprunglig. Exteriören var ursprungligen 

röd med vita blinderingar. Fönstren i burspråkets tredje våning är frän bygg

nadstiden. (Foto Karin Andersson 1988, som lett de senaste årens byggnadsarkeo- 

logiska undersökningar)
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Bild 15: Interiör frän tredje våningen i 'Vasa-tornet' på Rydboholm. Rummet har 
en ovanligt välbevarad renässansinredning från sannolikt 1560-talet. Väggarnas 

träpaneler är manshöga och försedda med porträtt och dekorativa målningar av 

hög klass. Utrymmet ovanför träpanelerna var troligen avsett för vävda tapeter. 
Taket av vilket nu bara bjälklaget syns har varit försett med en dekorerad 

träpanel. Spisen är frän senare tid men har haft en föregångare pä samma plats. 
Ovanför spisen finns rester av ursprunglig målning, som delvis förstördes, dä 

spisen byggdes om. I fönstren fanns frän början sittbänkar, som nu är borttagna. 
Golvläggningen med furuplankor i fiskbensmönster är ursprunglig. Inredningen 

är påkostad, mycket medvetet utförd och av högt konstnärligt värde. (Foto Iwar 

Anderson 1945, AT A)

Den sociala rollen förutsatte en särskilt uppfostran och utbildning. 
Sin sociala fostran fick barnen och ungdomarna mestadels i hemmet, 
dvs på herresätet, till en del även vid hovet. Men för adelsynglingar- 
na gjorde sig också krav på en bättre formell utbildning gällande. 
Åtskilliga unga adelsmän sändes därför till olika skolor inom landet 
och inte sällan också till utländska lärosäten.10

10 Niléhn 1981 s 182—86. Därtill kan nämnas att Peder Axelsson (Baner) och Hogenskild Bielke på 
1550-talet studerade vid Odense latinskola. EÄ, Baner tab 10, Bielke af Åkerö tab 25. Jfr brev till 
Peder Axelsson i avskrift i MGb s 170—81. Jfr PBOec s 57 f.
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Alla intäkter kunde emellertid inte förbrukas utan något måste 
återföras till den materiella grundvalen för hushållningen. Något 
måste investeras i olika hjälpmedel, nödvändiga för produktion, 
lagerhållning, transporter, förvaltning och administration. En 
huvudfråga är därför: vad gick åt för att tillgodose den högadliga 
familjens konsumtionsbehov, täcka löpande utgifter för godsdrift 
och förvaltning och vad avsattes till att bygga upp materiella till
gångar, som kunde generera nya intäkter. Det rör sig med andra ord 
om det som man i allmänhet brukar beteckna kapitaluppbyggnad i 
olika former.

Kapital kan indelas i rörligt, fast och fysiskt kapital. Rörligt kapital 
är reda pengar och lagerreserver av olika slag. Fast kapital är sådant 
som redskap, verktyg, gärdesgårdar, ekonomibyggnader, diken, 
broar, bryggor, båtar och vagnar för nyttotransporter — även boskap 
kan räknas hit. Rörligt och fast kapital kan också sammanföras i 
begreppet reproducerbart kapital, dvs kapital som kan reproduceras 
till skillnad från fysiskt kapital såsom jord och naturtillgångar, som är 
icke-reproducerbart kapital.11

Det inses lätt att godsdriften krävde tillgång till alla de tre kapital
formerna men också att all användning av tillgängligt kapital inte var 
kapitalbildande. Det fasta och fysiska kapitalet gav avkastning i form 
av rörligt kapital, men som redan framgått torde större delen av det 
rörliga kapitalet ha förbrukats genom den omfattande konsumtionen 
vid sätesgårdarna. För att det rörliga kapitalet skulle ge avkastning 
måste det investeras eller lånas ut mot ränta. Investeringar kunde ske 
i fysiskt kapital genom jordförvärv, som gav nya intäkter i form av 
landboränta, eller i fast kapital, som sedan användes produktivt. 
Jordförvärven kommer inte att behandlas i detta sammanhang utan 
inom ramen för en undersökning av den högadliga godsbildningen.

Några forskare hävdar att det fasta kapitalet fick en avgörande 
betydelse för den materiella produktionen först i samband med den 
industriella revolutionen. Tidigare skulle det rörliga kapitalet ha do
minerat. Mot detta invänder andra att även i det förindustriella 
samhället spelade det fasta kapitalet en viktig roll, särskilt för pro
duktionen inom jordbruket, där en stor del av kapitalet var bundet i 
byggnader (stall, lador) och anläggningar (gärdesgårdar, diken, 
broar). Även inom transportsektorn skulle det fasta kapitalet ha varit 
av stor betydelse. Några menar också att intresset för produktiva 
investeringar från jordägarnas sida skulle ha ökat under senmedelti-

11 Om kapital som produktionsfaktor se t ex Cipolla 1974 s 141 f, varifrån termerna är hämtade, 
och Magnusson 1983 s 20—27. Jfr Topolski 1979 s 20—32 och Bottomore 1985, Capital.
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den och 1500-talet, främst som en följd av agrarkrisen och de på
frestningar jordägarna då blev utsatta för.12

De högadliga jordägarna i 1500-talets Sverige drev sina avelsgår
dar för egen räkning. Avelsgårdarna var jämförelsevis stora produk
tionsenheter. Driften var arbetsintensiv och krävde en stor arbetsin
sats, som dagsverkspliktiga bönder och fast anställd personal stod 
för. Arbetsfolket och dagsverkarna kunde bidra till att bygga upp det 
fasta kapitalet genom att t ex uppföra gärdesgårdar och ekonomi
byggnader, gräva diken och framställa vissa redskap och verktyg. 
Men för de mer kvalificerade uppgifterna i sammanhanget måste 
man säkert leja yrkeskunniga hantverkare. Råmaterial till vissa in
vesteringar fanns ofta tillgängligt inom det enskilda godset — järn via 
järnränta, timmer från egen skog eller genom ränteuppbörd.13

Att investeringar var nödvändiga framhålles flerstädes i Per Bra
hes Oeconomia, men tanken att driften av avelsgårdarna väsentligen 
skulle kunna förbättras, genom t ex en höjning av investeringsnivån, 
möter inte. För Per Brahe var avelsgårdens produktionsnivå given. 
Där fanns en ram — bestämd av tillgången på lämplig jord och det 
givna ränteunderlaget i landbogodset, framför allt antalet dagsver
ken — men denna ram skulle utnyttjas fullt ut till att framställa olika 
nyttigheter, nödvändiga för att täcka det adliga hushållets konsum
tionsbehov.14 Produktionen tjänade på så sätt inte något kapitalbil
dande syfte i egentlig mening och driften blev till sin allmänna 
inriktning systembevarande. Investeringarna fick karaktär av under
håll. De bidrog till att upprätthålla produktionskapaciteten, men de 
syftade inte till att på ett avgörande sätt utveckla och förbättra den. 
Inget visar heller att t ex den avelsgårdsdrift som från 1540-talet och 
några decennier framåt skedde i kungens och kronans regi i nämn
värd grad utvecklades.15

12 Se t ex Hicks 1970 s 144 ff, Cipolla 1974 s 143—147. Om investeringar i medeltida jordbruk se 
t ex Postan 1967 s 578-87 och Hilton 1985 s 174-214, för 1400- och 1500-talen Topolski 1979, 
särskilt kapitel 3.

13 Uppfattningen av avelsgården som produktionsenhet bygger på Forssell 1884 s 66—89, Ny
ström 1936, Söderberg 1977 avdelning VI och PBOec. Även båtbyggande förekom i adlig regi. 
Det omnämns i PBOec s 65 och förekom vid Birger Nilssons Vinäs att döma av SKHKA 55:31. 
Av Söderberg 1977 s 190 f framgår att dagsverksfolket användes till den löpande driften av 
avelsgården men vid Örby i stor utsträckning också till byggnationsarbeten. Det framgår vidare 
att hantverksinsatser utfördes av utomstående specialister, som periodvis vistades vid gården.

14 PBOec s 61 f. Det aktuella stycket citerat i Avdelning II, kapitel 6 not 4. I övrigt talas om 
underhåll och förbättringar i PBOec på t ex s 57, 102, 105, 107 och i månadskalendern s 128— 
155.

15 Forssell 1884 kap V1I-VII1.
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icke-reproducerbart kapital.11
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formerna men också att all användning av tillgängligt kapital inte var 
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måste det investeras eller lånas ut mot ränta. Investeringar kunde ske 
i fysiskt kapital genom jordförvärv, som gav nya intäkter i form av 
landboränta, eller i fast kapital, som sedan användes produktivt. 
Jordförvärven kommer inte att behandlas i detta sammanhang utan 
inom ramen för en undersökning av den högadliga godsbildningen.

Några forskare hävdar att det fasta kapitalet fick en avgörande 
betydelse för den materiella produktionen först i samband med den 
industriella revolutionen. Tidigare skulle det rörliga kapitalet ha do
minerat. Mot detta invänder andra att även i det förindustriella 
samhället spelade det fasta kapitalet en viktig roll, särskilt för pro
duktionen inom jordbruket, där en stor del av kapitalet var bundet i 
byggnader (stall, lador) och anläggningar (gärdesgårdar, diken, 
broar). Även inom transportsektorn skulle det fasta kapitalet ha varit 
av stor betydelse. Några menar också att intresset för produktiva 
investeringar från jordägarnas sida skulle ha ökat under senmedelti-

11 Om kapital som produktionsfaktor se t ex Cipolla 1974 s 141 f, varifrån termerna är hämtade, 
och Magnusson 1983 s 20—27. Jfr Topolski 1979 s 20—32 och Bottomore 1985, Capital.
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frestningar jordägarna då blev utsatta för.12

De högadliga jordägarna i 1500-talets Sverige drev sina avelsgår
dar för egen räkning. Avelsgårdarna var jämförelsevis stora produk
tionsenheter. Driften var arbetsintensiv och krävde en stor arbetsin
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järnränta, timmer från egen skog eller genom ränteuppbörd.13

Att investeringar var nödvändiga framhålles flerstädes i Per Bra
hes Oeconomia, men tanken att driften av avelsgårdarna väsentligen 
skulle kunna förbättras, genom t ex en höjning av investeringsnivån, 
möter inte. För Per Brahe var avelsgårdens produktionsnivå given. 
Där fanns en ram — bestämd av tillgången på lämplig jord och det 
givna ränteunderlaget i landbogodset, framför allt antalet dagsver
ken — men denna ram skulle utnyttjas fullt ut till att framställa olika 
nyttigheter, nödvändiga för att täcka det adliga hushållets konsum
tionsbehov.14 Produktionen tjänade på så sätt inte något kapitalbil
dande syfte i egentlig mening och driften blev till sin allmänna 
inriktning systembevarande. Investeringarna fick karaktär av under
håll. De bidrog till att upprätthålla produktionskapaciteten, men de 
syftade inte till att på ett avgörande sätt utveckla och förbättra den. 
Inget visar heller att t ex den a velsgårdsdrift som från 1540-talet och 
några decennier framåt skedde i kungens och kronans regi i nämn
värd grad utvecklades.15

12 Se t ex Hicks 1970 s 144 ff, Cipolla 1974 s 143—147. Om investeringar i medeltida jordbruk se 
t ex Postan 1967 s 578-87 och Hilton 1985 s 174-214, för 1400- och 1500-talen Topolski 1979, 
särskilt kapitel 3.

13 Uppfattningen av avelsgården som produktionsenhet bygger på Forssell 1884 s 66—89, Ny
ström 1936, Söderberg 1977 avdelning VI och PBOec. Även båtbyggande förekom i adlig regi. 
Det omnämns i PBOec s 65 och förekom vid Birger Nilssons Vinäs att döma av SKHKA 55:31. 
Av Söderberg 1977 s 190 f framgår att dagsverksfolket användes till den löpande driften av 
avelsgården men vid Örby i stor utsträckning också till byggnationsarbeten. Det framgår vidare 
att hantverksinsatser utfördes av utomstående specialister, som periodvis vistades vid gården.

14 PBOec s 61 f. Det aktuella stycket citerat i Avdelning II, kapitel 6 not 4. I övrigt talas om 
underhåll och förbättringar i PBOec på t ex s 57, 102, 105, 107 och i månadskalendern s 128— 
155.

15 Forssell 1884 kap VI1-VIII.
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Till bilden hör att redskap och verktyg var okomplicerade och 
hade en relativt lång livslängd. Nyanskaffningen blev därför inte så 
dyr. Väsentligt drygare måste kostnaderna för underhåll av olika 
anläggningar ha varit — ekonomibyggnader, gärdesgårdar, kvarnar, 
diken, broar, bryggor mm— eftersom arbetet inte var mekaniserat 
och därför kunde dra ut på tiden. Säkert varierade kostnaderna 
mycket mellan olika år beroende på vilka arbeten, som kom att 
utföras. Särskilt höga blev självfallet investeringskostnaderna, då en 
ny avelsgård inrättades, något som Gustav I fick erfara genom sitt 
stora a velsgårdsprojekt.16 Eljest torde utgifterna för investeringar ha 
varit små jämförda med utgifterna för den löpande driften. Drifts
kostnaderna blev dryga, eftersom personalstyrkan var stor och gods
herren svarade för arbetskraftens reproduktion genom att stå för 
mat, husrum och kläder. Dessutom betalade han en viss kontanter- 
sättning till de anställda.

Det tycks ha varit svårt att hålla driftskostnaderna nere. Per Brahe 
understryker också hur viktigt det var att hålla god kontroll över de 
löpande utgifterna och anpassa personalstyrkan till vad aveln kunde 
bära.17 Enligt Per Brahe kallade 'de gamle' många avelsgårdar 
'dravelsgårdar' (usla gårdar). Vilka, som åsyftas med 'de gamle' 
framgår inte, men möjligen påverkade erfarenheterna från Gustav I:s 
avelsgårdsprojekt Per Brahes inställning. Per Brahe konstaterar också 
att det med hänsyn till alla de kostnader och risker som var förbund
na med driften av avelsgårdar onekligen fanns goda skäl att liksom 
adeln i andra länder avveckla avelsgårdarna och leva på bara räntor. 
Ändå rekommenderar Per Brahe den svenska adelsmannen att inte 
lägga ned utan behålla de avelsgårdar som var i drift. Till grund för 
sin rekommendation anför han följande:18

1) Läggs avelsgården för landbodrift, förfaller egendomen och det 
blir dyrt att sätta den i stånd, när behov av en avelsgård uppstår.

2) De fri- och rättigheter som är knutna till avelsgården kan gå 
förlorade och det kan bli svårt att få dem tillbaka, när behov av 
avelsgård uppstår.

3) Läggs avelsgårdarna ner, blir det inte möjligt att byta vistelseort, 
vilket är inte bara angenämt utan också nödvändigt, när pest utbryter 
i den trakt man för tillfället bor.

Det kan vara skäl att något kommentera de olika argument Per 
Brahe framför. När han talar om framtida behov av avelsgårdar,

16 Avelsgårdsprojektet behandlas i framför allt Nyström 1936.
17 PBOec s 62. Stycket citerat i Avdelning II kapitel 6 not 4. Utspisningsstaterna var uppenbarligen

till för att få kontroll över bespisningsutgifterna. Se ovan not 5.
18 PBOec s 115 f.
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Bild 16: Teckning i prästens Joen Klints handskrift Om meteorer. Texten i 
anslutning till teckningen lyder: "Anno 1566 syntes döden med en lie hugga av 

huvudkålen i en kålgård i Sudertorp, så att slagen hördes och kålhuvudena föllo 

omkull." Detta uppfattar Joen Klint som ett varsel om den pest som samma är 
kom över landet. Handskriften finns i Stifts- och landsbiblioteket i Linköping.
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torde han syfta på godsuppdelningar i samband med att arvingar 
blev myndiga och ville ha egna sätesgårdar att bebo. Att sätesgården 
kunde drabbas av förfall, då aveln avvecklades, är Lindö i Siende 
härad i Västmanland ett gott exempel på. Lindö hade varit sätesgård i 
början av 1500-talet och lades sedan för landbodrift. I KHjb från 
1550 sägs om Lindö helt kort: 'Gården är av lång tid illa hållen'.19 
När det gäller avelsgårdarnas fri- och rättigheter är det uppenbart att 
privilegieutvecklingen under Gustav I och hans söner starkt gynnade 
sä tesgårds jorden i förhållande till landbojorden och att detta kan ha 
lett till att landbojord lades för avelsgårdsdrift.20 Pest i olika former 
var vanliga. Större regionala pester härjade i slutet av 1540-talet och 
vid mitten av 1560-talet. Per Brahe hade för övrigt förlorat en syster i 
pest 1527.21

Per Brahes argument för att hålla flera avelsgårdar avslöjar, som 
framgått, en föga dynamisk inställning till avelsgårdsdriften. Avels
gårdens funktion anses given: att producera för det direkta underhål
let av ett herresäte, inte att producera för en marknad i syfte att skapa 
vinst åt ägaren.

Av intresse att notera är vidare att Per Brahe inte anger något 
maktpolitiskt skäl till att ha flera sätesgårdar. Man kunde eljest tänka 
sig att en högadlig jordägare med rikspolitiska ambitioner höll sig 
med flera sätesgårdar för att ha en fast förankring och en bas för 
politisk verksamhet i olika delar av landet.

Investeringar i landbomas produktion förekom knappast. Land- 
boma ägde sina redskap, verktyg och hade att svara för underhåll av 
byggnader, gärdesgårdar mm. När nya enheter etablerades, en icke 
helt ovanlig företeelse vid mitten av 1500-talet, stod sannolikt land
bon själv för de kostnader igångsättandet krävde. I gengäld torde 
han ha fått ett antal 'friår', då han inte behövde betala någon ränta 
till jordägaren.22 Däremot kunde naturligtvis landbomas räntor tas i 
anspråk för kapitaluppbyggnad. Så kunde t ex fodemötsavgiften ut
nyttjas till att bygga upp boskapsstöcken. Och dagsverkena kunde 
användas för produktiva investeringar vid avelsgården genom att 
bönderna fick bygga gärdesgårdar, göra dikningar m m.

19 KHjb 1 f 77v, SU s 320.
20 Bolin 1946 s 355, Nilsson 1947 s 39-50, 52-75,197-216.
21 De två mer omfattande pesterna finns noterade i Larsson 1972 s 157, 159.1 övrigt kan nämnas 

att trakten kring Ängsö på gränsen mellan Västmanland och Uppland hemsöktes av 'engelska 
svetten' 1539 enligt anteckningar i Engsö kyrkobok, citerade i Klingspor & Schlegel Bil, 
Anteckningar s XXVIII. Exempel på flyttningar undan pest finns i Ödberg 1909 s 65, Westling 
1879 s 122. Beträffande Per Brahes syster, se GR 4 s 359 f, Carlsson 1918 s 16.

22 Friår i förhållande till kronan behandlas senast i Myrdal 1987 A s 79 f.
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Avyttringen av naturaöverskotten var en viktig del av godsdriften, 
emedan att handeln med överskottsprodukter var lönsam för den 
som förstod att utnyttja svängningarna i efterfrågan. Per Brahe fram
håller också att det finns 'intet som snarare eller mer kan draga till 
förmögenhet än köpenskap där han visligen bedrives eller lyckas 
vill'.23 Särskilt överskotten i spannmål kunde utnyttjas spekulativt, 
eftersom spannmålen kunde lagras och priserna varierade kraftigt — 
dels under året, dels mellan olika år.

Uppbörds- och försäljningsorganisationen krävde en rad investe
ringar, eftersom man måste ha vagnar, båtar, bryggor, lagerlokaler 
m m. Båtar och vagnar behövdes för transporter inom godsen och till 
orter, där naturaöverskotten kunde avyttras. Avyttring skedde både 
inom landet och utom. Flera företrädare för högadeln hade egna 
handelsskepp, som seglade till städer utmed den tyska östersjökus
ten, till Danmark och även längre bort mot Västeuropa. På sina 
fartyg förde adeln ut också andras, framför allt borgares, varor, men 
adeln fick egentligen bedriva handel bara med egna varor och för 
den egna hushållningens direkta behov. Handeln som näringsfång 
var förbehållen städernas borgerskap.24

Detta begränsade i hög grad de adliga jordägarnas möjligheter att 
bygga ut den kommersiella delen av godsorganisationen, även om 
man nog inte alltid iakttog denna och andra bestämmelser, t ex de 
många exportförbuden. Exportförbuden kunde gälla handelsutbyte 
med vissa utländska städer eller utförsel av vissa varor. Särskilt 
vanliga var förbud mot export av 'ätande varor' såsom spannmål och 
oxar; förbuden infördes, då det var brist på sådana varor inom 
landet.25 26 Även godskomplexens spridning på olika landsdelar torde 
ha försvårat en effektiv avsaluhandel på utlandet. Det var inte lön
samt eller ens alltid möjligt att föra alla överskottsprodukter till 
hamnar, som den adliga jordägaren kunde nå med sitt skepp. Det var 
sannolikt därför adliga jordägare ibland lät föra ut sina varor på 
andras skepp, trots att de hade egna handelsskepp.‘6

23 Per Brahe säger i PBOec s 66 f att när handeln är lyckosam ger den tillbaka i vinst tre gånger 
insatsen.

24 Se Avdelning II kapitel 3 not 6.
25 För belägg på utförselförbud hänvisas till PRFSS II s 722 under rubriken utförsel. Exempel på 

särskilda tillstånd från kungen att föra ut varor finns i Lundkvist 1960 s 57 not 5. Per Brahe talar 
i PBOec s 63 om att några förvärvskällor är lovligare än andra men specificerar i det samman
hanget inte vilka de olovliga förvärvskällorna var.

26 Detta gäller t ex Lars Turessens (Tre rosor) och Birger Nilssons (Grip) export. Båda hade egna 
handelsskepp men exporterade en del också på borgares skepp. Belägg hos Lundkvist 1960 s 
58 ff kombinerad med Forssell 1869—75 II s 48.
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För att få avkastning av det rörliga kapital som inte förbrukades 
direkt eller investerades kunde godsherren uppträda som långivare. 
Lån kunde ges i form av kontanter eller naturaprodukter, t ex spann
mål till utsäde. För att ett lån skulle ge någon form av avkastning 
krävdes dock att ränta utgick på det. Långivaren kunde även kräva 
någon form av säkerhet, en pant, för sitt lån. Att döma av bevarade 
diplom och tänkeböcker var panten normalt en fastighet, från vilken 
långivaren fick tillgodogöra sig avkastningen som ränta på lånet.27

Ett sådant pantförfarande begränsade starkt kretsen av låntagare. 
Flertalet bönder var därmed uteslutna. Frälsebonden kunde inte 
pantsätta sin jord, eftersom han inte ägde den. En skattebonde kunde 
visserligen pantsätta sin jord, men skattejorden var inte intressant för 
den adlige godsägaren, eftersom han inte kunde tillgodogöra sig 
särskilt mycket av avkastningen, sedan bonden erlagt skatt och fått 
behålla vad han behövde för att klara sin hushållning. Kvar stod då 
som som tänkbara låntagare frälsemän och borgare — ty stadsfastig
heter måste ha varit intressanta som pantobjekt, eftersom adeln hade 
förankring i städerna — och möjligen en liten grupp storbönder, som 
kan ha haft andra tillgångar än jord att pantsätta och som även 
kunde betala ränta.

Ett vittnesbörd om att bönder i allmänhet inte kunde ta lån är olika 
avradsänkningar — restantier och eftergifter — då produktionen slog 
fel. I stället för att låna ut kapital mot ränta, sänkte kronan eller 
jordägaren sitt uttag av avgifter. Avgiftssänkningen kan, när det 
gäller restantier, i och för sig betraktas som ett lån, eftersom restanti- 
ema skulle betalas vid ett senare tillfälle, men lånet var i ett sådant 
fall räntefritt, förså vitt inte landbon fick prestera något i gengäld.

Resonemangen tyder alltså på att merparten av intäkterna förbru
kades genom bespisningen på sätesgårdarna eller gick till materiellt 
men inte socialt improduktiva investeringar såsom olika förbättring
ar av de stora herresätena. Bara en mindre del av intäkterna skulle 
således ha utnyttjats för produktiva investeringar. De produktiva 
investeringarna fick dessutom karaktär av underhåll. De tjänade till 
att upprätthålla en produktionsapparat och en uppbörds- och försälj

27 För lättillgänglig exemplifiering avseende stadsfastigheter, se t ex DMS 4:1 s 293, 299, 312, 319, 
323 et passim. Per Brahe rekommenderar en ränta på 5—6 % av det utlånade kapitalet, vilket 
skulle motsvara avkastningen på en jordbruksfastighet. Som jämförelse kan nämnas att avkast
ningen på en stads- eller jordbruksfastighet under senmedeltiden låg på ca 5 % av inköpsvärdet 
enligt Dahlbäck 1981 s 69, 71. Ocker är, enligt Per Brahe, att ta 10—12 % i ränta, vilket inte 
passar en 'ärlig kristen' enligt PBOec s 67 f. Som ogudaktiga ockrare utpekas judar och giriga 
köpmän. Judar fanns knappast i Sverige vid den här tiden. Här gör sig Oeconomias internatio
nella bakgrund gällande.

220



ningsorganisation, vars främsta syfte var att tillgodose konsumtions
behov, förknippade med högadelns livsföring och ställning i samhäl
let, inte att befrämja en tillväxt av materiellt produktiva tillgångar. En 
sådan inriktning av produktionen var helt visst främmande för feo
dala produktionsförhållanden.

Undersökningen är i det följande inte begränsad till enbart frågan 
om hur man inom högadeln utnyttjade sina intäkter. Den vill också 
klargöra hur intäkterna var sammansatta, hur uppbörden var organi
serad och vilken roll sätesgården spelade i ett lokalt sammanhang.

Den högadlige jordägarens intäkter bestod i huvudsak av produk
ter från hans avelsgårdar, räntor från landbogodset, eventuella förlä- 
ningar och uppdrag. Därutöver kom intäkter från försäljning av 
produkter från avelsgårdar och/eller ränteuppbörden.

Fråga är då först om den högadlige jordägaren fick in all nominell 
ränta från sina landbor och i vilken form han fick in den. Det är känt 
att uppbördsräntan, dvs den ränta som faktiskt utgick, ofta avvek 
från jordeboksräntan, den ränta som enligt normen skulle utgå. 
Uppbördsräntan måste, liksom jordeboksräntan, uppfattas som en 
kompromiss mellan motstridiga intressen från i första hand jordäga
rens och landbons sida. Också i själva uppbördssituationen, inte bara 
då man kom överens om täckan (städjan), såg parterna till den egna 
fördelen och eftersträvade det som bäst passade den egna hushåll
ningen.

Två slags avvikelser från jordeboksräntan förekom — bortfall och 
konverteringar, något som också gällde för förläningsräntor och kro
nans skatteuppbörd. Ett bortfall av ränta kunde vara tillfälligt eller 
övergå från att vara tillfälligt till att bli permanent, så att normen 
ändrades och anpassades till ett lägre uttag. En sådan utveckling är 
dokumenterad för 1400-talet på t ex Vadstena klosters gårdar. Under 
1500-talet tycks i stället räntan ha höjts något, framför allt genom 
införandet av nya avgifter, vilket närmast talar för att de räntebort- 
fall, som kan tänkas förekomma, i första hand bör vara tillfälliga och 
begränsade.28

Räntebortfallet kunde omfatta ränta från enstaka enheter eller en 
hel bygd. Räntesänkningarna under 1400-talet tillhörde den senare 
kategorin och kan sättas i samband med förändringar i samhällseko
nomin i stort. Det enstaka bortfallet torde främst ha sin grund i

28 Larsson 1972 s 208—213, Gissel et al 1981 s 163 och i dessa arbeten anförd litteratur. Söderberg 
1977 s 102 konstaterar att bortfallet ('avkortningen') var liten i Gustav I:s arv och eget i Uppland 
under 1540- och 1550-talen
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tillfälliga produktionsstörningar på enskilda landbogårdar, vilka led
de till att jordägaren beviljade en viss räntelindring, för att landborna 
skulle klara sin hushållning.29 Tillfälliga produktionsstörningar kun
de bero på otjänlig väderlek, pest, sjukdom, brand, krigshärjningar 
mm. Särskilt spannmålsproduktionen tycks ha varit utsatt för stora 
variationer i produktionsutfall mellan olika år, främst till följd av 
växlingar i väderleken.30

Tabell 44: Avvikelser mellan räntenorm och ränte- 
uppbörd

Norm Uppbörd

Natura
ränta

Arbets
ränta

Penning
ränta

Naturaränta X X

Arbetsränta X X

Penningränta X X

Räntan kunde vidare utgå i annan form än den normen angav; den 
kunde konverteras. Olika typer av konverteringar är teoretiskt tänk
bara såsom framgår av tabell 44. Särskilt vanlig tycks avlösning i 
pengar av natura- och arbetsräntor, framför allt fodring och dagsver
ken, ha varit.31 Några exempel på andra konverteringar skall därför 
anföras. De är i första hand hämtade från kronans skatteuppbörd. 
Bönderna i Finnveden i Småland fick 1543 rätt att lösa sin fodring 
(foderhästar) i oxar, smör eller pengar. I slutet av 1540-talet leverera
de bönderna i Daga härad i Södermanland kalksten och timmer till 
Räfsnäs kungsgård och fick i gengäld löfte om att deras avgifter för 
fodring, dagsverken eller annan ränta skulle sänkas.32 Landborna i 
Viby rättardöme, som låg under sätesgården Brokind i södra Öster
götland, betalade inte sin fodringsränta in natura eller i pengar utan i 
form av dagsverken; de skulle nämligen delta i tröskningen av skör
den på Brokind.33 En mer raffinerad form rekommenderar Per Brahe 
i sin Hushållsbok. Han skriver där, att om en landbo inte hade 
spannmål till fullt utsäde, skulle fogden erbjuda landbon det som 
fattades. Skörden från jordägarens spannmål skulle tillfalla jordäga-

29 Jfr PBOec s 218, 220 f.
30 Se t ex Slicher van Bath 1966 s 98—102, Abel 1974 s 34—42.
31 Oden 1955 s 69, Hammarström 1956 s 269—273, 396 f, Norborg 1958 s 210, Söderberg 1977 

s 129 f, 146 f, 150. Jfr även föregående avsnitt.
32 GR 15 s 362, GR 20 s 352.
33 MGjb s 125.
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ren, men landbon kunde, föreslår Per Brahe, lämpligen få ersättning 
genom att tex hans dagsverksplikt sänktes.34

Vissa räntor kunde jordägaren omöjligen utnyttja enligt normen. 
Det gällde fodringen, som var en skyldighet för landbon att utfodra 
jordägarens hästar. Fodringen tycks normalt ha lösts i pengar. Princi
pen att avlösa fodringen, liksom sannolikt även avlösningsnormen, 
torde ha varit så fast etablerad att landbon var införstådd med den, 
då han tillträdde sin gård.35 Även dagsverksplikten kunde vara svår 
att utnyttja, väl främst på gårdar som låg långt bort från jordägarens 
avelsgårdar. Det kan också ha varit fördelaktigt att låta landbor, som 
bodde långt från huvuddelen av godsmassan, lösa sin naturaränta i 
pengar. Då slapp godsägaren ifrån alla transportkostnader, såvida 
inte landbornas förselplikter kunde utnyttjas för att föra räntan till 
lämplig ort för avyttring.

Önskemål om konvertering kunde också komma från landbon. 
Om produktionsutfallet blev dåligt på den del av produktionen som 
räntan togs ut ifrån, kan landbon ha begärt att få räntan nedsatt eller 
konverterad, om han hade lättare att prestera något annat. Fick t ex 
en landbo med spannmålsränta en ovanligt liten skörd, hamnade 
han kanske i ett läge, där han inte förmådde erlägga hela spannmåls
räntan och samtidigt klara sin hushållning. Erlade han då den ordi
narie räntan, måste han på marknaden införskaffa spannmål till föda 
och utsäde. Men hade skörden i trakten slagit fel, kunde utbudet bli 
så litet och priserna så höga att landbon inte kunde inhandla erfor
derlig mängd. Då var det en fördel också för jordägaren att låta 
landbon konvertera sin ränta, när detta var möjligt, framför alternati
vet att sänka räntan eller avhysa landbon.

Räntorna och avkastningen från avelsgården disponerade man så 
att en del omsattes inom godset, främst vid sätesgården — inom 
hushållet och vid avelsgården — och inom godsförvaltningen. Åter
stoden bildade ett överskott, som primärt användes till att betala de 
varor och tjänster, som det av olika skäl fanns behov av men som ej 
fanns att tillgå inom godset. Undersökningen har hittills utgått från 
att den direkta underhållsfunktionen vilade på avelsgården samt her
resätet närliggande landbogods, medan övriga delar av godset svara
de för öv er skottsfunktionen. Ett stöd för uppfattningen finns bl a i 
uppgifterna om de kungliga avelsgårdarnas varierade produktion

34 PBOec s 83 f.
35 Söderberg 1977 s 150 uppger att 80—100 % av fodringen löstes. Vittnesbörd om att fodring 

normalt löstes i pengar finns i FoR, där fodringen ofta anges med ett penningbelopp. Se 
avsnittet ovan om fodringen.
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och funktion och i Per Brahes synpunkter på avelsgårdsdriften. I 
samma riktning pekar undersökningen av jordeboksräntan, där 
landbogodset runt sätesgårdarna presterade fler naturaräntor än det 
övriga landbogodset. Nu gäller det att se hur funktionsuppdelningen 
i praktiken var genomförd. Självfallet måste eventuella förläningar 
ha spelat en viktig roll i sammanhanget. En sockenförläning kunde 
avlasta en del av landbogodset från underhållsfunktionen eller bidra 
till att fylla överskottsfunktionen.

Uppbörden skulle organiseras. Den ytterst ansvarige var jordäga
ren, men arbetet och ansvaret måste delegeras. Landbogodsen var 
fördelade på större forvaltningsdistrikt, fögderier, som i sin tur be
stod av mindre enheter, rättardömen/rättarlag. Fögderiet förestods 
av en fogde, rättardömet av en rättare. För landbogodset runt sätes
gården torde gårdsfogden ha svarat, för övriga fögderier, ridfogdar 
(landbofogdar). Rättaren var själv en landbo, medan fogden ibland 
tycks ha varit en lågadlig person.36 Fogdesysslan var central i gods
förvaltningen och krävde en viss formell skolning. Fogden svarade 
naturligtvis för att rätt uppbörd togs ut och sändes dit den var 
ämnad. Men fråga är vem som skötte leveranser, var uppsamlingen 
av uppbörden ägde rum och hur långa leveranstiderna var. Vidare 
kan man fråga hur överskottsförsäljningen var organiserad, vad som 
fördes utrikes och vad som avyttrades inom landet. Sannolikt vari
erade utförseln något mellan olika år t ex beroende på olika export
bestämmelser. Säkert varierade också förutsättningarna mellan gods
komplexen beroende på att deras lokalisering var olika.

Slutligen är frågan vilken roll en sätesgård spelade i sitt lokala 
sammanhang. Uppenbart är att många av bondehushållen i sätesgår
dens närområde var utsatta för exploatering i form av räntetillägnel- 
se, men sannolikt fanns även andra beroendeförhållanden mellan en 
sätesgård och dess omgivning. Stora tillgångar, inte minst i form av 
förråd, fanns ju ackumulerade vid sätesgårdarna. Det är därför tänk
bart att sätesgårdarna i likhet med kyrkornas tiondelador fungerade 
som ett slags utlåningscentraler, där traktens bönder vid behov kun
de låna spannmål, hö och pengar. Kanske förekom vid sätesgårdarna 
även en viss försäljning av varor. Det kan ha gällt varor, producerade 
inom det enskilda godskomplexet. Det kan också ha gällt varor, 
inköpta utifrån. Det finns exempel från senmedeltiden på att salt 
distribuerades till landsbygden via en sätesgård.37

36 Schück 1955 s 75, 92.
37 Munktell 1982 s 165 ff.
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Sätesgården var en stor arbetsplats, som i betydande utsträckning 
måste ha rekryterat sin arbetskraft från den omgivande bygden. I 
arbetsstyrkan ingick många fast anställda men sannolikt även tillfäl
lig arbetskraft — extra arbetsfolk i samband med slätter och skörd, då 
behovet av arbetskraft var stort, och hantverkare för mer kvalificera
de arbetsinsatser.38 Fråga är vidare om avelsgårdens produktion och 
landboräntoma alltid förslog, om man inte införskaffade vissa livs
medel lokalt, från traktens bönder. Vid de stora engelska sätesgår
darna byggde hushållningen på egen produktion men i hög grad 
även på uppköp via en lokal marknad.39 Marknaderna var knappast 
lika utvecklade i Sverige, men vissa varuinköp skedde rimligen lo
kalt.

38 Jfr Söderberg 1977 s 185-90.
39 Mertes 1988 s 114—20. Vid Örby i Uppland inköptes fisk, humle, oxar, bast, näver och olika 

byggnadsmaterial lokalt hos traktens bönder eller vid lokala och regionala marknader enligt 
Söderberg 1977 s 236, 239, 242 f.
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2. Undersökningsobjekt och 
källmaterial

Undersökningen knyts till olika delar av Anna Klemetsdotters (Ho- 
genskild), Hogenskild Bielkes samt Birger Nilssons (Grip) och hans 
hustru Brita Joakimsdotters (Brahe) godskomplex. Undersöknings
objekten är: sätesgårdarna Stora Dala i Gudhems härad, Västergöt
land, med tillhörande landbogods på 1560-talet och Åkerö i Oppun
da härad, Södermanland, med tillhörande landbogods och förläning 
på 1550- och 1560-talen och till sist ett stort landbogods i Östsverige 
i slutet av 1540-talet, vilket inte primärt var knutet till en sätesgård i 
sin region.

Avgränsningen till enbart delar av några stora godskomplex är 
källmässigt — de bevarade räkenskaperna är få — och arbetstekniskt 
betingad, men undersökningsobjekten är valda så att de skall kom
plettera varandra. Urvalet bör ge goda förutsättningar att belysa hur 
intäkterna från olika delar av de högadliga godskomplexen var upp
byggda och utnyttjades.

Stora Dala tillhörde Hogenskild Bielke, Åkerö Anna Klemetsdotter 
och landbogodset i Östsverige Birger Nilsson och Brita Joakimsdot- 
ter. Innan källmaterialet behandlas, meddelas några biografiska data 
om Anna Klemetsdotter och Hogenskild Bielke; Birger Nilsson och 
hans hustru presenterades i inledningen till avsnittet om de högadli
ga godsens uppbyggnad.

Ägama
Anna Klemetsdotter föddes 1513 på Nynäs i Nousis socken norr om 
Åbo i Finland. Föräldrarna var Klemet Bengtsson (Hogenskild, död 
1512) och Anna Hansdotter (Tott, död 1549). Hon gifte sig 1530 med 
Jakob Krumme och fick med honom döttrarna Kerstin (död 1610) och 
Ingeborg (död 1586). Jakob Krumme dog i början av 1530-talet och
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1537 gifte Anna om sig med Nils Pedersson (Bielke, död 1550), 
sedermera kammarråd hos Gustav I. I detta äktenskap föddes fyra 
bam, som nådde vuxen ålder: Hogenskild (1538—1605), Karin 
(1539—96), Claes (1544—1623) och Ture (1548—1600). Annas mor
gongåva av den förste maken var sätesgården Hedensö i Näshulta 
socken, Österrekame härad i Södermanland, där hon bodde fram till 
sitt äktenskap med Nils Pedersson, varpå hon flyttade till makens 
sätesgård Stora Dala i Gudhems härad i Västergötland. Efter några år 
flyttade makarna till Åkerö i Bettna socken, Oppunda härad i Söder
manland, som Annas mor upplåtit åt dem. Efter makens död 1550 
bodde Anna Hogenskild kvar på Åkerö fram till sin död 1590 men 
tjänstgjorde tidvis som hovmästarinna hos Gustav I och Erik XIV.1

Hogenskild Bielke föddes på Stora Dala 1538. Efter skolgång i Åbo 
studerade Hogenskild i Wittenberg 1551 och vid Odense latinskola 
1554—55. Efter återkomsten till Sverige blev han strax hovsven, 
senare köksmästare hos Erik XIV och 1562 riksråd. Då hade han 
redan fått överta sätesgårdarna Vik i Uppland och Stora Dala i 
Västergöland med underlydande gods efter ett stort arvskifte (1559) 
inom ätten Bielke. Mellan 1565 och 1568 deltog Hogenskild i det 
nordiska sjuårskriget, bland annat som kommendant på Varberg och 
fältöverste. Efter att ha suttit fången i Danmark under större delen av 
1568 återvände han till Sverige och blev 1569 friherre till Läckö. 
Samma år gifte han sig med Anna Sture (1541—95), dotter till Svante 
Sture (1512—67), riksråd och greve.

Under de följande 30 åren kom Hogenskild Bielke att spela en 
central politisk roll såsom bl a riksråd, lagman i Östergötland och 
ståthållare, först i Östergötland och sedan i Stockholm med Uppland, 
Västmanland och Norrland som befallningsområde. Under de poli
tiskt turbulenta åren på 1590-talet anslöt sig Hogenskild inte öppet 
till någon av de stridande parterna — hertig Karl och Sigismund — 
men hans balansgång misslyckades. Hertig Karl lät fängsla honom 
1599 och höll honom sedan fängslad till 1605, då han dömdes till 
döden för högförräderi och avrättades.

Jämte Erik Sparre och den äldre Per Brahe framstår Hogenskild 
Bielke som den främsta exponenten för den bättre utbildade och mer 
självmedvetna högadel, som framträdde mot slutet av 1500-talet och 
som på olika sätt sökte främja de adliga ståndsintressena gentemot 
kungamakten. Den sto a samling av böcker och handskrifter Ho
genskild bragte samman återspeglar inte bara ett humanistiskt bild- 
ningsintresse i tidens anda utan också hans politiska preferenser.2
1 Ödberg 1908, 1909. EÄ Bielke af Åkerö, AH s 110 f, 123, 254, SU s 415.
2 Ödberg 1 b, 34:1—5. SBL, Bielke 17: Hogenskild Bielke.
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Bild 17: Porträtt av Hogenskild Bielke (1538—1605) — 1600-tals kopia i Sko 
klosters ägo, originalet är förlorat. Herr Hogenskild har kluvet skägg såsom 

tidens högreständs mode föreskrev och bär tidstypisk pipkrage. (Foto Statens 

konstmuseer)

De biografiska uppgifterna visar att fru Anna redan var änka, då hon 
på 1550- och 1560-talen var 'herre' till Åkerö och att hon skulle 
komma att possidera godset i ytterligare många år. Hogenskild Biel
ke, däremot, var bara i början av sin bana och hans övertagande av 
Stora Dala låg nära i tiden. Det tredje undersökningsobjektet hade 
som gods etablerats på 1530-talet, efter det att Birger Nilsson och 
Brita Joakimsdotter gift sig (1534) och Brita fått ut sin arvslott efter
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föräldrarna Joakim Brahe (död 1520) och Margareta Eriksdotter 
(Vasa, död 1536).

Källmaterial
Genomgången av källmaterialet börjar med räkenskaperna för Stora 
Dala, som är mer enhetliga och lättare att överblicka än de från 
Åkerö.

För Stora Dala gård har bevarats en svit räkenskaper från 1560- 
talet.3 Sviten omfattar åtta räkenskapsår och är fördelad på fem 
handskrifter enligt följande: 1) 1561/62, 2) 1563/64, 3) 1564/65, 4) 
1566/67, 5) 1567/68—1570/71.4 Räkenskapsåret löpte från höst till 
höst med början i september/oktober i samband med tröskningen. 
Redovisningen för det enskilda räkenskapsåret är uppdelad i en 
intäkts- och en utgiftsdel med följande uppläggning:5

Intäkter6

1. Tröskad spannmål av skörden vid Stora Dala.7
2. Räntor från landbogodset under Stora Dala.
3. Leveranser från andra områden.
4. Övrig produktion vid Stora Dala.
5. Försäljning av varor, inkassering av fodringar.

3 De förvaras i BieS, E 1982, RA. I AcRiAd vol XVI finns en kopia av en av räkenskaperna, samt 
ett antal lösa lappar från den ekonomiska bokföringen.

4 De fyra första räkenskapsåren (1561/62—1566/67) utgör alltså egna handskrifter, medan de 
fyra sista (1567/68—1570/71) är fogade tillsammans i en handskrift, uppdelad så här: 1567/68 
fol 1—12v; 1568/69 fol 13-22v; 1569/70 fol 22v-38v; 1570/71 fol 39-53v; fol 54-56 
innehåller spridda anteckningar avseende olika år. Denna handskrift är i smalfolio (ca 10x29 
cm). Av de fyra första är tre i helfolio (ca 20x29 cm) och en (1564/65) i mindre format (ca 
15x20 cm). Kopian i AcRiAd vol XVI gäller det första räkenskapsåret (1561/62) och är i det 
mindre formatet. Den har ett pergamentsomslag, som anger att detta är Claes Claessons 
räkenskap. Från 1570- och 80-talen finns ytterligare räkenskaper bevarade från Stora Dala, 
nämligen för åren 1575/76, 1577/78, 1579/80, 1580/81 och 1590/91, som komplementärt 
kommer att utnyttjas.

5I Oeconomia (PBOec s 150 f, 125) ligger räkenskapsårets början och slut vid Mickelsmäss 
(29/9—28/9), en anpassning till jordbruksårets rytm. Vid Örby gård antogs samma räkenskaps- 
terminer i slutet av 1540-talet (Söderberg 1977 s 10 f). Också vid Stora Dala tycks samma 
termin ha tillämpats, även om överlappningar förekom.

6 Den dåtida tekniska termen för intäkter i form av ränta och egen avel var uppbörd. Jfr PBOec 
s 125, Oden 1955 s 69, 84 et passim.

7 Rubriken i räkenskaperna brukar vara 'införingen av logen', eller 'buret av logen' eller bara 'av 
logen'.
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Utgifter

6. Förbrukning av spannmål till maltning, malning, utsäde och 
foder.

7. Förbrukning av humle, malt och mjöl.
8. Förbrukning av spannmål och pengar för inköp av varor och 

betalning av tjänster.
9. Utlåning av spannmål.

10. Förbrukning av animalier och fisk.

Den inbördes ordningen mellan de olika posterna, vilka utgör ett 
slags persedelkonton, varierar något och posterna 4, 5, 9 och 10 
förekommer inte alla år. Från räkenskapsåret 1566/67 sker en för
ändring; kontona 6 och 7 delas upp, så att utgifterna för maltning, 
bryggning (malt och humle) och bakning bryts ut och redovisas var 
och en för sig på särskilda konton. Vissa år är bara delar av räken
skapsåret med. För åren 1561/62 och 1568/69 börjar redovisningen 
i januari respektive i april; för 1570/71 löper redovisningen bara 
fram till april 1571.

Bokföringen är enkel, dvs dubbel bokföring på olika konton av 
olika transaktioner förekommer inte. Inte heller redovisas några in- 
och utgående inventarier över vare sig lager, redskap eller boskap. 
Däremot anges vid tre udda tidpunkter under olika räkenskapsår 
spannmålsinventarier.8

Till bilden av bokföringen hör vidare att intäkter och utgifter inte 
relateras till varandra. Summeringar finns för enskilda poster, t ex för 
tröskning, utgifter för inköp eller räntan från enskilda rättardömen, 
men totalsummering av samtliga intäkter och utgifter för t ex spann
mål, den enda systematiskt bokförda inkomst- och utgiftsposten, 
saknas.

Utestående fordringar anges inte löpande — lånen noteras bara när 
de beviljades och återbetalades — och tillgångar i kontanter utöver 
det enskilda årets intäkter eller eventuella egna skulder redovisas 
inte. Det medför att man inte kan fastställa in- och utgående balans

8 Januari 1561, april 1569 och mars 1571. Vid de två första tillfällena börjar bokföringen för dessa 
år, vid det sista slutar bokföringen. Det andra inventariet sammanhänger med ett fogdebyte, det 
tredje med förläningen av Läckö friherreskap till Hogenskild Bielke. 1 räkenskapen gäller 
inventariet bara 'spannmålsboden'. En lös lapp visar den mer fullständiga inventering som 
gjordes vid detta tillfälle. I samband med detta inventariums upprättande sändes en del av 
tillgångarna på Stora Dala till Läckö. Upprättandet av det första inventariet skulle möjligen 
kunna sammanhänga med att Hogenskild Bielke övertog ansvaret för Stora Dala från sin mor — 
jfr Ödberg 1908 s 62. Hogenskild Bielke och Anna Klemetsdotter omtalas som 'min herre' 
respektive 'min fru' i räkenskaperna. Om upprättande av inventarier i samband med fogdeskif
ten, se Myrdal 1987 C s 191, Ödberg 1909 s 23.
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Bild 18: En sida ur räkenskaperna för Stora Dala på 1560-talet (Bielke-samlingen 
E 1982, RA). Här redovisas utgifter i malt och humle till bryggning och mjöl till 

hakning. (Foto RA)
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men göra en resultaträkning för de intakter och utgifter som redovi
sas — främst spannmål och pengar.

Till grund för utskriften av de olika räkenskaperna låg sannolikt 
anteckningar, som omfattade ett visst konto i de bevarade räkenska
perna. Det kunde gälla löpande bokföring av spannmålsförbruk- 
ningen eller notiser om utbetalning av löner. Några sådana arbetsan
teckningar, rester av den löpande bokföringen, har nämligen beva
rats i form av lösa blad i smalfolio.9

På omslaget till den första räkenskapen står att det är Claes Claes
sons räkenskap. Hur länge Claes Claesson, som måste vara fogden 
på Stora Dala, kvarstod i sin befattning, framgår inte, men under 
1568 torde en viss Sigge Andersson ha varit gårdsfogde. Gårdsfog
den behöver dock inte vara identisk med skrivaren. För utskriften 
och sammanställningen kan någon annan ha svarat, kanske kyrko
herden i Dala. Kyrkan låg intill sätesgården och torde från början ha 
varit en gårdskyrka. Ägaren till Stora Dala hade patronatsrätt till 
kyrkan ända till början av 1900-talet. Några anteckningar på latin i 
räkenskaperna ger ytterligare stöd för tanken att kyrkoherden fört 
räkenskaperna.10

För undersökningen av Åkerö kommer fyra räkenskaper att utnytt
jas. De har i sen tid numrerats: 1, 2, 3 och 4.11 Bara den tredje har en 
uppläggning, som liknar räkenskaperna för Stora Dala.12 Den är 
nämligen uppdelad på en intäktsdel och en utgiftsdel. Ingående och 
utgående inventarium redovisas inte. Inte heller relateras intäkter 
och utgifter till varandra och summeringar förekommer bara undan
tagsvis.13 Intäktsdelen omfattar räntor från förläningar och landbo-

9 De finns i AcRiAd vol XVI.
10 Ödberg I b 34:1 s 74 menar att kyrkoherde Catillus Johannis var gårdsfogde vid mitten av 1560- 

talet. Något positivt stöd för den tanken finns inte. Catillus blev pastor först 1571; mellan 
1560—69 var Sven Thorbemi kyrkoherde i Dala enligt Warholm 1871 2 s 295 f.

11 De finns i BieS, E 1991.1 volymen finns också uppbördsböcker för 1549/50 avseende Åkerö och 
1575/76 avseende Västergötland, räkenskaper för Nynäs och Lahtis gårdar i Finland 1585/86, 
register över utestående fodringar i maj 1579.

12 Handskriften, som är försedd med ett medeltida pergamentsomslag, har den sena påskriften — 
Åkerö 1568,1569 — och är i formatet ca 16 x 20,5 cm; den omfattar 77 blad men sex av bladen i 
mitten är tomma. Intäktsdelen ('uppbörden'): fol 2—16 förläningsräntor, fol 16v—27v, 28v 
landboräntor, fol 30v—31v både förlänings- och landboräntor, fol 28 aveln på spannmål, fol 
29—29v, 32—33, 40, 41—41v leveranser till Åkerö — inköp och räntor från längre bort liggande 
landboenheter. Utgiftsdelen: fol 42 pengar, fol 44-45v, 47 boskap, fol 48-54 hudar/skinn, fol 
55—58, 60—60v, 61v, 62 spannmål, fol 64 fisk, fol 65—65v, 66v—69, 73v, 74—77 mjöl, fol 70— 
73 malt, fol 77v fiskträ.

13 Summeringar finns bland intäkterna för komräntan inom respektive rättardöme eller socken, 
bland utgifterna för kom och pengar.
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gods, Åkerös spannmålsproduktion, och olika leveranser till Åkerö. 
Utgiftsdelen består av en rad persedelkonton, som upptar utgifter i 
pengar, boskap, hudar, skinn, spannmål, mjöl, fisk och fiskträ (trä till 
fisktunnor) var för sig. På folio 1 anges med samtida påskrift att det 
är fråga om uppbörd och utgift för 1569, vari ingår skörd och 
ränteuppbörd från hösten 1568 och vintern 1569 och utgifter från 
omkring 1 januari och ett år framåt.14 Räkenskapen kommer därför 
att i fortsättningen betecknas 1569 års räkenskap.

Räkenskap 1 upptar en del utgifter och intäkter (räntor, leveranser 
och avel) för åren 1550—54. Summeringar förekommer för enskilda 
persedlar, ehuru icke systematiskt.15

Räkenskap 2 redovisar relativt systematiskt utgifter för åren 
1553—57.16 För 1557 täcks bara första delen av året och för 1553 är 
bokföringen inte så fullständig som för övriga år. Löpande utgifter 
redovisas för olika persedlar under respektive räkenskapsår, som i 
stort sammanfaller med kalenderåret.17 För vissa poster — bryggning,
14 Att det är en räkenskap för 1569, och inte för 1568, framgår av att Hogenskild Bielke var på 

gården vid påsken. Påsken 1568 satt han nämligen fånge i Danmark. Uppbörden är inte daterad 
utom i enstaka fall. En oxe kom genom uppbörd till Åkerö 6/10; året bör vara 1568; övrig 
uppbörd (räntor och avel) torde till största delen vara från senhösten 1568 och vintern 1569. 
Leveranserna (räntor och inköp) till gården är daterade. De kom till Åkerö i december (1568), 
januari, februari, maj (1569). Utgifterna är, när de är daterade, bokförda från jul, januari eller 
april, till maj, augusti, november (1569) eller januari (1570). Början och slutet för redovisningen 
varierar med olika persedlar.

15 Handskriften omfattar 20 blad i smalfolio (ca 10,5x33 cm) och är försedd med medeltida 
pergamentsomslag med den sena påskriften 1552, 1553. Att ge en innehållsöversikt är svårt, då 
uppgifterna är införda osystematiskt. Intäkts- och utgiftsdel särskiljes inte. Dessutom har flera 
sidor strukits över eller delvis avlägsnats. Innehållet är i huvuddrag: fol 1 utgifter i pengar 1553, 
fol 3v—4v diverse utgifter 1553—54 och intäkter, fol 5—12v penningräntor från förlänta socknar 
och egna landbor 1551—53, fol 14—15 spannmålsräntor, inköp av och utgifter i spannmål, fol 
15v gårdens spannmålsavel 1552—53, fol 16—20 diverse utgifter bl a i spannmål och oxar 
1553—54, fol 20v dagsverken från förlänt socken och en leverans. Även en del av det medeltida 
pergamentsomslaget har utnyttjats för vissa noteringar. En lös lapp med uppgifter om tionde är 
inlagd mellan fol 3 och 4. Ytterligare en lapp finns mellan fol 12 och 13, vilken ursprungligen 
varit brev och försetts med ränteuppgifter.

16 Handskriften omfattar 57 blad i smalfolio (ca 10 x 30 cm). Huvudinnehållet är: fol 1—2v diverse 
uppgifter om uppbörd och utgifter 1553—56, fol 3—15v utgifter i råg, korn 1554—57, fol 18—22v 
utgifter i mjöl, korn, malt och humle för bryggning och maltning 1554—57, fol 26v förlänings- 
räntor 1555, fol 27—28 diverse leveranser till och från gården 1553—57, fol 28v uppbörd och 
utgift i talg 1553—56, fol 30—34 uppbörd (ränta) och utgift i oxar 1553—56, fol 36—39v diverse 
utgifter i skinn, pengar mml554—56, fol 42 humleränta 1553—56, fol 43—44 utgifter i vadmal 
1553—56, fol 44v leveranser 1555, 1557, fol 45—47 utgifter i smör 1554—57, fol 49v—56, 57v 
leveranser (uppbörd, inköp, gåvor) till och från Åkerö, reseutgifter, utbetalningar mm i fisk, 
fläsk, kött mm för 1553, 1555, 1557, fol 57 uppbörd, inköp och utgifter i fisk och salt 1557. 
Tomma är fol 8—9v, 16—17v, 23—26, 29r et v, 35r et v, 40—41 v, 42v, 47v—49v, 53r, 54v. Att 
märka är att folieringen, som är sen, är felaktig. Den skulle i stället börja med fol 25 och sluta 
med fol 24v. Fol 56 är en lös lapp, som stoppats in.

17 Bokföringen för det enskilda räkenskapsåret börjar och slutar vid jul eller i fastan. Överlapp
ningar förekommer. Någon strikt gräns upprätthålls inte och var inte av praktisk betydelse, då 
summeringar för enskilda räkenskapsår inte finns.
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slakt och smörförbrukning vid Åkerö — sker också en datering av 
förbrukningen inom respektive räkenskapsår. Även en del uppbörd 
redovisas — både räntor och avel. Summeringar av de olika persed
larna på intäkts- och utgiftssidan ges inte. Här och var finns notiser 
inlagda, som är svåra att årsdatera.

Räkenskap 4 redovisar utan summeringar utgifter i spannmål, 
humle och smör för den första hälften av 155 7.181 fråga om råg, kom 
och humle anges förbmkningen löpande i småposter utan datering, 
ifråga om mjöl och smör bara klumpsummor för längre perioder. 
Inga totalsummeringar ges.19

Räkenskaperna 1, 2 och 4 överlappar varandra för åren 1553, 1554 
och 1557, så att samma post kan upptas i två räkenskaper samtidigt. 
Räkenskap 1 har karaktär av arbetsanteckningar, medan räkenskap 3 
och 4, sannolikt även 2, kan vara renskrifter, grundade på arbetsan
teckningar. Alldeles som för Stora Dala är bokföringen enkel, dvs 
dubbelkontering saknas, och årets utgifter och intäkter balanseras 
inte mot varandra. Inte heller ges någon form av in- och utgående 
inventarier eller någon sammanställning av tillgångar eller skulder.

I princip upptas bara den uppbörd och de utgifter som fogden 
ansvarade för. Därför saknas t ex uppgifter om de kontanter fru 
Anna disponerade på egen hand. Denna brist i bokföringen är inte 
speciell för Åkerös räkenskaper. Detsamma gäller t ex för bokföring
en inom aristokratiska hushåll i utlandet.20 Till skillnad från räken
skaperna från Stora Dala skiljer sig i räkenskaperna för Åkerö upp
börds- och utgiftsåret åt. På Stora Dala följde räkenskapsåret upp
bördsåret — det löpte i stort sett från Mickelsmäss till Mickelsmäss — 
på Åkerö började och slutade utgiftsåret vid jul eller i fastan, medan 
uppbördsåret var det samma som på Stora Dala — från Mickelsmäss 
till Mickelsmäss.21

Bakom räkenskaperna står, liksom i fallet Stora Dala, gårdsfogden. 
Han hette 1569 Nils Svensson, 1553 möjligen Henrik Persson, som 
detta år omtalas som ansvarig för uppbörd till Åkerö. År 1557 
nämner Hogenskild Bielke i ett brev till sin mor en herr Jöran, en

18 Handskriften omfattar bara sex blad i formatet ca 20,5 x 30 cm.
19 Bokföringen börjar i fastan och slutar vid pingst i de fall den är daterad.
20 För England, se t ex Dyer 1989 s 50. Att fru Anna hade egna pengar att röra sig med kan man 

sluta sig till indirekt. I samband med t ex en resa uppförs vissa kostnader i räkenskaperna, t ex 
färdkost ur visthusboden men inga pengar, som fru Anna måste ha haft med sig för att klara 
olika utgifter.

21 En åtskillnad mellan uppbörds- och utgiftsår tillämpades under senmedeltiden av Uppsala 
domkyrka, se Dahlbäck 1977 s 19. Inom kronans förvaltning gällde i början av 1540-talet 
kalenderåret men under 1540-talet sker en förändring så att räkenskapsåret börjar och slutar vid 
Mikaelis, se Söderberg 1977 s 10.

234



If
** ■’■yp*™' vs

: ...

P

F
ł
di
ji$
pi
al

ES', '
sp \

M l > U N-V ‘"'’S ;....... '

,x jv'ii' O....... X1 \

;,vv "u"' 1 >' V

»ly> V 7'
---->' r _ .. j/|,v v’-' /■>(>(.» r . f fil

m » i»>> v jviy 't i '

, I« \*&fl Lp

Ty**** " t M»: V i’'1 ()■"*'' / '•/)

«C- t*>f’"

Bild 19: Försto textsidan ur räkenskapen för Åkerö för 1568/69. Här anges att 
det är Nils Svensson räkenskap och vad den omfattar. (Bielke-samlingen E 

1991, RA). (Foto RA)

prästman, som enligt uppgift från modem ej ville föra räkenskaper 
över fläsk och kött vid Åkerö utan bara över råg och kom. Herr Jöran 
har identifierats som Åkerös gårdsskrivare. Han hade tidigare varit 
skrivare på fm Annas gård Nynäs i Finland. Den befattningen läm
nade han 1551, då han flyttade över till Åkerö.22 Att skrivaren var en 
prästman både på 1550-talet och på 1560-talet görs också troligt av 
de reflexioner och sentenser (några på latin) med ett mättat religiöst 
innehåll som finns införda här och var i räkenskaperna

Sådant källäget är, finns vissa fömtsättningar att för Åkerö göra en 
resultaträkning för räkenskapsåret 1569, vari ingår uppbörden från 
hösten 1568, medan räkenskaperna från 1550-talet bara lämpar sig 
för en undersökning av utgifterna åren 1553—57 och en del av aveln 
vid Åkerö.

22 Nils Svenssons namn är angivet på första sidan i räkenskapen för 1569. På lös lapp i E 1991 
anges ränteuppbörd för 1553, för vilken Henrik Persson ansvarat. I E 1991 finns också en 
uppbördsbok från 1550, för vilken Anders Henriksson ansvarat. Han var då gårdsfogde på 
Åkerö, men lämnade befattningen några år senare och flyttade till Nyköping. Han omtalas i de 
räkenskaper som här skall utnyttjas på ett sätt som visar att han inte längre ansvarade för 
räkenskaperna på Åkerö. Se vidare Ödberg 1908 s 31, 47, som är den som identifierat herr Jöran 
som gårdsskrivare.
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Räkenskapssystemet vid de två sätesgårdarna var mindre utvecklat 
än det kronan införde på 1540-talet vid slott och kungsgårdar.23 De 
senare var mer fullständiga; de tog upp långt fler intäkter och utgif
ter. Men den avgörande skillnaden, bokföringstekniskt sett, var att i 
kronans/kungens räkenskaper relaterades intäkter av en viss perse
del och utgifter för samma persedel till varandra, så att ett utgående 
inventarium kunde upprättas i slutet av räkenskapsåret. Det utgåen
de inventariet överfördes sedan till nästa räkenskapsår som ett ingå
ende inventarium och som den första uppbördsposten för det nya 
året.

De omedelbara förebilderna till kronans/kungens räkenskapssys- 
tem torde vara att söka i Tyskland, varifrån så många av Gustav I:s 
inflytelserika rådgivare i slutet av 1530-talet kom.24

Inom den privata bokföringen kan det mer utvecklade systemet 
beläggas redan på 1540-talet i räkenskaper för åren 1546—49 över 
Anna Hansdotters (Tott) finska godskomplex.25 Ansvarig för räken
skapens form och utseende torde i det fallet ha varit Annas svärson 
Nils Pedersson (Bielke). Anna, som dog 1549, hade bara en arvinge, 
dottern Anna Klemetsdotter, som efter sin make Nils Pederssons död 
1550 övertog förvaltningen av sitt och makens godskomplex. Men 
bokföringen på Åkerö under 1550- och 1560-talen följde inte de nya 
principerna. Inte heller hennes son Hogenskild gjorde det på Stora 
Dala under 1560-talet; där infördes den nya ordningen först några år 
in på 1570-talet.26 Vid den tiden arbetade Per Brahe på sin Oecono- 
mia, där han anvisar samma typ av bokföring som kronan tillämpat 
sedan 1540-talet.27

Per Brahe och Nils Pedersson hade sannolikt lärt sig de nya 
bokföringsprinciperna genom sitt arbete inom den centrala krono- 
förvaltningen under 1540-talet. Per Brahe var nämligen kammarråd 
under åren 1539—42 och sedan i olika perioder ståthållare i Stock
holm och Nils Pedersson var kammarråd från 1544 och fram till sin 
död 1550.28 Uppenbarligen spred sig så småningom det nya bokfö
ringssystemet utanför den lilla kretsen av centralt placerade högadli

23 Beträffande kronans räkenskaper, se Nyström 1936 s 237—40, Myrdal 1987 C och Söderberg 
1977 s 5—10.

24 Edén 1899 s 36-41, 54-57, 63 ff.
25 E 1984, RA.
26 E 1982, RA.
27 PBOecs 112, 125, 150 f.
28 Edén 1899 s 57-67, 86, 107 ff.
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ga ämbetsmän till allt fler inom adeln, väl främst genom olika kon
takter med kronoförvaltningen.29

Från förvaltningen av Birger Nilssons (Grip) och hans hustru Brita 

Joakimsdotters (Brahe) landbogods i Östsverige under 1540-talet finns 
en räkenskap — BNBJräk30 — och ett uppbördsregister — BJureg 31 — 
bevarade. Av störst värde för min undersökning är BNBJräk, som 
redovisar två års uppbörd och till viss del även dispositionen av 
denna uppbörd — från hösten 1548 till försommaren 1550. Räken
skapen kan bindas till fogden Frenne Blautus, som dessutom hade 
ansvar för uppbörd från två rättardömen i södra och västra Östergöt
land, vilka ej ingår i räkenskapen.32 För Frenne började räkenskaps
året i och med att ränteuppbörden inleddes omkring den 1 oktober.33 
Under senvåren och försommaren det följande året sände han iväg 
de sista naturaleveranserna och då gjorde han också en summering 
av utgifter i pengar och spannmål. För perioden från början av juli till 
slutet av september är ytterst få transaktioner noterade och gäller 
bara 1549.

Tre huvudavsnitt kan urskiljas i Frennes räkenskap: 1) 1548/49 års 
landboränta från 14 rättardömen, 2) 1549/50 års landboränta från 
14 rättardömen, 3) 1548/49 och 1549/50 års landboränta från Lasjö 
rättardöme i Västmanland.34 Sammanlagt omfattade de aktuella rät- 
tardömena 199 landboenheter (tabell 80 i tabellbilagan), varav nära 
hälften låg i Södermanland och de övriga i angränsande landskap — 
Närke, Västmanland, Uppland och Östergötland. Dessutom upptas 
ränta från en tillfälligt uthyrd fastighet i Stockholm och restantier i

29 Myrdal 1987 C s 193 uppfattar PBOec som den stora informationsskriften. Den var, enligt 
Myrdal, 'stilbildande' och kom att 'betraktas som lärobok i ämnet under mycket lång tid'. 
Sannolikt övervärderar Myrdal PBOecs betydelse. Den skrevs uppenbarligen för hans egna 
barn och trycktes först 100 år senare, 1677, låt vara att den finns bevarad i många handskrifter. 
Se PBOec s LVI.

30 Den återfinns i AcRiAd vol XVI, RA.
31 Den ingår i VikS vol 3, E 2741, RA.
32 Tidersrums och Baggeby rdn (BNBJräk s 97). Restantier från Baggeby rd avseende tidigare 

uppbördsår finns dock med.
33 Uppenbarligen är det Mikaelis som formellt gäller som utgångspunkt för räkenskapsåret.
34 De tre avsnitten omfattar 1) s 6—120, 2) s 121—282, 3) s 289—95, men avvikelser finns från 

denna ordning. Så upptas t ex en del utgifter som är att hänföra till 1548/49 i avsnittet som 
gäller 1549/50 (BNBJräk s 134). Bränninge och Ramella rdn är geografiskt vitt utbredda,vilket 
framgår av tabell 80 i tabellbilagan. Om de praktiskt uppbördsmässigt och inte bara räken- 
skapsmässigt utgjort rättardömen kan ifrågasättas. Bränninge rd torde i praktiken ha varit 
uppdelat på två rättardömen. De enheter som 1549/50 upptas i Bränninge rd är, då restantier 
tas ut 1548/49, uppdelade på Bränninge och Gottlösa rdn (BNBJräk s 97—104). Enheterna i 
Ramella rd hade gemensamt ursprung. De var bytesgods från en dansk adelskvinna, Elsa 
Laxmand. Bytet hade genomförts vid mitten av 1540-talet, vilket framgår av Ferm 1977 A.
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Bild 20: En sida ur räkenskapen från Birger Nilssons (Grip) och hans hustru Brita 
Joakimsdotters (Brahe) landbogods i Östsverige 1548—50. Den aktuella sidan 

redovisar uppbörd frän Fjälla rättardöme, där Nils i Ekeby hade en spannmåls

ränta på 2 pund (=16 spann), som han löste för 5 öre per spann till ett 

sammanlagt värde av 10 mark (=80 öre). (AcRiAd XVI, RA) (Foto RA)
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form av klumpsummor från två rättardömen i västra Östergötland, 
vilka i övrigt inte ingår i räkenskapen.

Redovisningen är i princip upplagd så att enhet för enhet, rättardö- 
me för rättardöme, redovisas uppbörden av olika räntor — normalt 
årliga räntan i pengar först tillsammans med en del småpersedlar, 
sedan gästningspengar (fodring) och spannmålsränta.35 I direkt an
slutning till uppbörden av de olika räntepersedlama anges normalt 
också hur den disponerats. I första hand är det fråga om olika 
leveranser men ibland redovisas även utgifter av olika slag och 
intäkter från försäljning. En strikt åtskillnad mellan uppbörds- och 
utgiftsdel upprätthålls alltså inte. Summeringar förekommer i fråga 
om uppbörden såväl för enskilda sidor i räkenskapen, som för hela 
rättardömen och flera rättardömen tillsammans. Även beträffande 
utgifterna finns summeringar för enskilda sidor och för flera sidor. 
Dubbelkontering tillämpas inte, lika lite som det görs något systema
tiskt försök att relatera utgifter till intäkter. Utgifterna är dessutom 
normalt uppdelade efter den tillgång de belastar — med utgifter i 
spannmål för sig och utgifter i pengar för sig, ibland i direkt anslut
ning till en viss uppbördspost — vilket medför att utgifter för t ex drift 
och förvaltning inte särskiljs från utgifter för ägarfamiljens konsum
tion. Denna åtskillnad görs inte heller i räkenskaperna för Stora Dala 
och Åkerö.

Insprängt finns här och var anteckningar om andra tillgångar än 
den redovisade ränteuppbörden och hur dessa tillgångar dispone
rats. I flertalet fall är det uppenbart fråga om ränta från andra delar 
av Birger Nilssons gods och lager från tidigare år.

BJureg redovisar uppbörd för tre år och restantier för ett år från 
Finsta och Närtuna rättardömen i Uppland, vilka tillhörde Birger 
Nilssons hustru Brita Joakimsdotter. För 1548/49 — det sista året i 
registret — ingår ränta, som ej finns med i BNBJräk; det gäller den 
'årliga räntan'. Inte bara själva uppbörden är bokförd utan också 
olika leveranser liksom smärre utgifter. BJuregs karaktär av upp- 
bördsregister rubbas dock inte. Registret är för övrigt anonymt men 
kan indirekt knytas till en viss Gotskalk, omtalad i BNBJräk i sam
band med uppbörd, som otvetydigt härrörde från Uppland.36

35 Avvikelser finns. Så redovisas t ex Ramella rd, som var nyförvärvat, helt för sig med all sin 
ränta.

36 Frenne Blautus mottog i februari 1550 pengar för försäljning av avradskom. Hur mycket 
avradskorn som avyttrats skall enligt BNBJräk s 274 framgå av Gotskalks räkenskap. Det bör 
alltså vara fråga om avradskom som Frenne inte ansvarade för uppbörden av. Och Frenne 
svarade inte för komuppbörden från Uppland. Försäljningen bör alltså ha gällt uppbörd från 
Uppland och Gotskalk bör alltså vara Birger Nilssons upplandsfogde. Sannolikt är det samme 
Gotskalk, som omtalas på en löst instucken räkenskapslapp i BNBJräk.
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Liksom uppbörden av räntan från Finsta och Närtuna rättardömen 
i Uppland var delad mellan Frenne och Gotskalk, var räntan från 
några rättardömen i Södermanland uppbördsmässigt delad. Frenne 
hade ansvaret för huvuduppbörden, medan fogden på Tämö tog ut 
några räntor, som var knutna till Tämö sätesgård i Oppunda härad, 
Britas arvegård efter fadem Joakim. Förekomsten av dessa räntor — 
bestående av framför allt småpersedlar och dagsverken — kan doku
menteras i bl a jordeboksmaterial, främst i FoR.37

BJureg och uppbördsdelen av BNBJräk liknar i mycket de delar av 
räkenskaperna för Åkerö och Stora Dala som upptar ränteuppbörd 
från landbogodset under sätesgårdarna. Redovisningen är knuten till 
de enskilda landboenhetema och de olika uppbördspostema, dock 
att i räkenskaperna för Stora Dala förekommer klumpsummor för 
enskilda gårdar och vissa år även för hela rättardömen. Men en viktig 
skillnad finns. BNBJräk och BJureg relaterar uttryckligen uppbörden 
till räntenormen. När en avvikelse förekommer, anges vari avvikel
sen består. Är det fråga om avlösning av någon persedel, noteras hur 
mycket som är avlöst och avlösningspriset, vilket inte förekommer i 
räkenskaperna för Stora Dala och Åkerö, låt vara att där ibland anges 
restantier och efterlåten ränta. Detta sker dock inte så detaljerat som i 
BNBJräk eller BJureg, som redovisar uppbörden mycket noggrant, 
framför allt i jämförelse med räkenskaperna för Stora Dala, där tom 
de enskilda landboenhetema kan vara svåra att återfinna från ett år 
till ett annat.

Ytterst ledde den högadlige jordägaren verksamheten inom sitt gods. 
Många viktiga uppgifter kunde han inte sköta själv utan måste 
delegera dem till sina fogdar, drängar och båtsmän. Godsdriften och 
hushållningen byggde därför på insatser från många personer. Fog
darnas stora betydelse för godsdriften och godsförvaltningen åter
speglas direkt av det aktuella källmaterialet, eftersom räkenskaperna 
och uppbördsregistret är att betrakta som direkta kvarlevor från 
fogdarnas verksamhet.

För fogden var bokföringen ett sätt att dokumentera det arbete han 
utfört och visa att han följt godsherrens råd och anvisningar och inte 
undanhållit någon uppbörd eller försnillat andra tillgångar.38 För
37 FoR 3, BNBJjb.
38 Om godsherrens, dvs Birger Nilssons nära engagemang i uppbördsverksamheten finns en rad 

nedslag i BNBJräk på s 5, 54, 62, 65, 69-72, 109 f, 209, 225, 229, 243, 254 f, BJureg s 13, 16 f. 
Detsamma gäller inte Hogenskild Bielke. Nedslagen i räkenskaperna är få, vilket torde bero på 
att han var så engagerad i diplomatiska uppdrag och det nordiska sjuårskriget och inte tog 
närmare befattning med godsförvaltningen. Att fru Anna var engagerad i godsförvaltningen 
och ledde verksamheten, framgår bara indirekt av räkenskaperna — t ex genom att det finns 
utgifter för hennes förvaltningsresor el dyl.
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godsherren bör bokföringen ha tjänat som ett instrument att styra 
och kontrollera fogdarnas ämbetsutövning. Det primära syftet med 
bokföringen kan inte ha varit att ge en bild av det ekonomiska 
utfallet av verksamheten, eftersom den, med det praktiserade redo
visningssystemet, först efter en betydande bearbetning kan ha givit 
underlag för en sådan bedömning.39

Att källmaterialet för just Stora Dala och Åkerö bevarats samman
hänger med de inrikespolitiska händelserna på 1590-talet, då Ho- 
genskild Bielke och hans bror Ture kom i konflikt med Karl IX. Ture 
halshöggs vid Linköpings blodbad år 1600, Hogenskild fem år sena
re. Deras gods konfiskerades, liksom deras arkiv. Arkiven inordnades 
i rikets arkiv. Därmed räddades delar av ätten Bielkes arkiv undan 
den förgängelse som drabbat de flesta privatarkiv från 1500-talet.40

39 I sin undersökning av det 'högadliga' hushållets räkenskaper i England 1200—1600 betonar 
Mertes 1978 s 76 ff att räkenskapen primärt var ett sätt att kontrollera att fogden varit ärlig och 
ej försnillat något men Mertes glömmer då den andra funktionen hos räkenskapen, sprungen ur 
fogdens behov. Samtidigt kan noteras att det i England under senmedeltiden praktiserade 
bokföringssystemet var mycket mer utvecklat än det som tillämpades i Sverige vid den här 
tiden. Där fanns summeringar av intäkter och utgifter och där ingick upprättande av inventarier 
vid t ex räkenskapsårets slut.

40 Berg 1927 s 125-130, 133-142, 162 ff, Sjödin 1939 s 109, 112, 146-151.
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3. Uppbörd och hushållning på två 
sätesgårdar

Framställningen i det följande är disponerad så att först kommer 
undersökningen av de två sätesgårdarna — Stora Dala och Åkerö — 
och därefter studien över Birger Nilssons och hans hustrus landbo
gods i Östsverige.

Stora Dala sätesgård
Hogenskild Bielke ägde på 1560-talet drygt 130 landboenheter — 
ungefär jämnt fördelade på Mälardalen och Västergötland — och 
hade därutöver från 1562 till 1568 Vingåkers socken i Södermanland 
i förläning. Hans sätesgårdar var Vik i Balingsta socken, Hagunda 
härad i södra Uppland och Stora Dala i Dala socken, Gudhems härad 
i nordöstra Västergötland. Vik framstår som hans främsta sätesgård 
vid den här tiden. Till Vik skrev han sig veterligen 1562, 1567 och 
1569/70, till Stora Dala bara 1562.1 (Karta 9, tabellerna 51—52 i 
tabellbilagan) Inget i de bevarade räkenskaperna för Stora Dala tyder 
heller på att han någon längre tid skulle ha bott där. Däremot visar 
eller antyder enstaka notiser i räkenskaperna att han besökte gården 
vid några tillfällen - 1566, 1567, 1569 och 1571.

Godskomplexet under Stora Dala omfattade mellan 60 och 70 
landboenheter — en i Närke, övriga i Västergötland. Flertalet var 
inordnade i fem rättardömen, tre i den nordöstra delen av landskapet 
— Borgunda, Dala och Hom — ett i den sydvästra delen — Båtegård 
och ett däremellan — Längjum. Enstaka år förekommer i räkenska-

1 Ödberg I b 34:1 s 76. AH s 45, 254, AL 1 s 265.
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Karta 9: Hogenskild Bielkes godskomplex pä 1560-talet.
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perna även några enheter, som inte var inordnade i de fem rättardö- 
mena.2 (Tabell 51 i tabellbilagan)

Borgunda och Dala rättardömen låg väl sammanhållna i direkt 
anslutning till sätesgården. De andra rättardömena var mer utsprid
da. Närmaste städer från Stora Dala och de tre rättardömena i 
nordöstra Västergötland var Skara, Skövde och Hjo, för Båtegårds 
rättardöme i sydvästra delen av landskapet Nya och Gamla Lödöse 
och för Längjums rättardöme Falköping och Skara. Till Stora Dala 
och Hjo kom också leveranser från Askersund; troligen var de från 
förläningen av Vingåkers socken i Södermanland.3 (Karta 11)

Ränteuppbörd
Räkenskaperna för Stora Dala redovisar vad som faktiskt burits upp 
och upplyser föga om den norm som legat till grund för uppbörden. 
Som exempel kan nämnas att avlösningsnormer normalt inte anges, 
inte heller vilka räntor som lösts i pengar och som ingår i uppburen 
penningränta. Räntan kan redovisas i form av klumpsummor — inte 
bara för den enskilda ränteenheten utan också för hela rättardömen. 
Vidare kan de enskilda enheterna vara svåra att återfinna från ett 
räkenskapsår till ett annat, därför att namnet på enheten eller land
bon inte alltid är utsatt. Den bristfälliga bokföringen gör det svårt att 
avgöra när räntor blivit omvandlade eller fallit bort och inte kunnat 
tas ut.

Uppburen men ej redovisad ränta. FoR (1562) anger dagsverksplikt för 
landborna i Borgunda, Båtegårds, Dala och Längjums rättardömen — 
Horns rättardöme är ej med i FoR.4 Ingen av räkenskaperna noterar 
att dagsverken verkligen fullgjordes, och avlösning av dagsverken 
redovisas bara för Längjums och Horns rättardömen. Landborna i 
Borgunda och Dala rättardömen bodde alldeles vid sätesgården och 
utförde säkert sina dagsverken där. Båtegårds rättardöme, däremot, 
låg så långt bort, att dess landbor knappast arbetade på Stora Dala.

2 Fem enheter i Vättle hd är med från 1567/68 och upptas då i räkenskaperna under Båtegårds rd. 
De är konfiskerat danskt gods. Enheten i Närke förekommer bara två räkenskapsår: 1561/62 
och 1564/65. 1561/62 upptas uppbörd från några ej angivna enheter i Redvägs hd. De ingår 
inte i något rättardöme. Det gör inte heller de oidentifierade *Storskog (1564/65) och *Ralsberg 
(1561/62); 1566/67 förekommer två enheter i Kållands och Skånings hdr, vilka eljest saknas 
och inte ingår i något rättardöme.

3 För 1564/65 sägs att leveranserna var från Vingåker; i övrigt talas i räkenskaperna bara om 
leveranser från Askersund och lager i Hjo men det bör också i de fallen vara tillskott från 
förläningen.

4 FoR 5.
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Karta 10: Geometrisk avritning av Stora Dala och Dala by från åren 1694—99. 
Mitt i kartan syns Stenhushagen, omtalad i räkenskaperna från 1560-talet. 

Ovanför Stenhushagen herresätets huvudbyggnader, vilka bildar en fyrkant 
kring en gårdsplan. Herresätet omgärdas av trädgård, ladugård, stallgärd och 

ruddam. Alldeles intill trädgården till vänster ligger kyrkan och kyrkogården. 

(LmV P 30- 5:1, detalj.)
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Karta 11: Hogenskild Bielkes godskomplex under Stora Dala pä 1560-talet.
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Förmodligen ingår en avlösning av arbetsräntan i penningräntan 
från rättardömet.5

I uppbörden från Dala och Borgunda rättardömen upptar räken
skaperna de första åren en rad naturapersedlar, såsom hö, höns, 
lamm och ägg, som sedan saknas i räkenskaperna från antingen 
1564/65 eller 1566/67. De aktuella räntorna var typiska underhålls- 
räntor för en sätesgård och rättardömena låg runt Stora Dala. Det 
syns därför ytterst osannolikt att de inte skulle ha utgått också under 
de sista åren av undersökningsperioden.6

Två rättardömen — Båtegård och Längjum — saknas helt i räken
skapen 1564/65 och det 'danska godset' i Båtegårds rättardöme finns 
med först från 1567/68. Det 'danska godset' var otvetydigt konfiska
tionsgods. Det tillhörde nämligen Görvel Abrahamsdotter (Gyllen- 
stiema) till Bäckaskog i Skåne.7 Varför Båtegårds och Längjums 
rättardömen saknas 1564/65 anges inte; men ränta i någon form bör 
ha utgått.

Ej uppburen ränta. Det förekom eftergifter till enskilda landbor. Upp
bördsåret 1566/67 behövde en landbo i Homs rättardöme och en i 
Båtegårds rättardöme inte erlägga sin fodring. Något skäl anges inte. 
En landbo i Båtegårds rättardöme presterade samma år varken gen
gärd eller fodring, emedan han, enligt räkenskapen, var 'nytillträdd'. 
Utöver dessa enstaka fall av efterlåten ränta kan ett mer generellt 
bortfall dokumenteras. Åren 1566/67, 1567/68 och 1568/69 beteck
nas mellan 10 och 21 gårdar som helt eller delvis öde i Borgunda, 
Dala, Homs och Längjums rättardömen. Uppbördsåret 1566/67 fick 
dessutom landboma i Längjums rättardöme hela sin fodring och 
gengärd efterlåten. Vidare behövde sex landbor i Båtegårds rättardö
me inte betala hela sin smörränta 1569/70 och 1570/71. Räknas 
såväl uppburen som icke uppburen ränta om till mark örtug kan som 
mest ett bortfall av ränta på 32 % (1568/69) beläggas. (Tabell 45)

51 Längjums rd är arbetsräntans avlösning noterad bara 1563/64; övriga år är den, så vitt det går 
att bedöma, inräknad i övrig penningränta. Det samma torde gälla för Homs rd, där dock bara 
en landbo hade arbetsränta. Redovisningen av räntan för de enskilda landborna för Horns rd är 
bristfällig 1561/62 och 1567/68.

6 För Borgunda, Båtegårds, Horns och Längjums rdn redovisas för övrigt under själva rättardöme
na liten ränta 1561/62. men sannolikt döljer sig större delen av räntan under de penningleve
ranser till Stora Dala som är upptagna för detta år. Fyra av dessa penningleveranser kan 
nämligen direkt attribueras till olika rättardömen via namnet på leverantörerna, men också de 
övriga leveranserna torde vara landboräntor. För detta antagande talar det förhållandet att alla 
dessa penningleveranser redovisas tillsammans.

7 Detta framgår av Fogde-FoR 1576/77 för Västergötland, publicerade i Almquist 1984, där fru 
Görvels gods redovisas på s 61 f. Jfr Ödberg 1908 s 71 om indragning av danskars gods i 
Sverige.
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248 Tabell 45: Räntebortfall på landbogodset under Stora Dala 1566-71

1566/67 1567/68 1568/69 1569/70 1570/71
mark örtug % mark örtug % mark örtug % mark örtug % mark örtug %

Ränteintäkt 769:3:2:5 78,8 686:0:0:4 74,0 648:1:1:1 67,0 820:5 96,7 624:1:2:6 95,4Bortfall 206:4 21,2 240:6:1:1 26,0 311:1:2:5 32,4 28:3 3,3 30:3 4,6
Summa 975:7:2:5 100,0 926:6:1:5 100,0 959:3:0:6 100,0 849:0 100,0 654:4:2:6 100,0
Varuvärdering enligt tabell 74 i tabellbilagan 
Källa: E 1982



Därmed har knappast allt bortfall kunnat fångas upp. Ett explicit 
angivande av ödeenheter och bortfall av ränta sker endast räken
skapsåren 1566/67 och 1568/69.8 Under åren 1568 och 1569 börja
de hemmanen återbesättas, vilket är särskilt noterat i räkenskapen 
för det aktuella året. Också de följande åren blev förmodligen ytterli
gare några ödehemman räntepliktiga — en mer exakt bestämning 
låter sig inte göra — men säkert var räntebortfallet större än de 3— 
4 % som direkt kunnat dokumenteras. Rimligen förekom det också 
ett räntebortfall före räkenskapsåret 1566/67, trots att räkenskaper
na inte anger något bortfall, varken i form av restantier eller rena 
ränteeftergifter.

Det generella bortfallet av ränta från och med räkenskapsåret 
1566/67 sammanhänger otvetydigt med påfrestningar på landbo
godset undet det nordiska sjuårskriget, låt vara att det i räkenskaper
na finns en direkt sammankoppling mellan kriget och en viss ränte
förlust bara i ett fall. Landboma i Längjums rättardöme fick befrielse 
från fodring och gengärd 1566/67, under hänvisning till att ett 
härläger hållits i närheten. Ett kungens eget härläger var dessutom 
förlagt till trakten av Stora Dala i början av 1568, ty under sin vistelse 
där, köpte kungen en tunna smör från sätesgården.9 Direkta krigs- 
härjningar kan också ligga bakom ödeläggelsen i fyra av rättardöme- 
na mellan åren 1566/67 och 1568/69. Den danske befälhavaren 
Daniel Rantzau företog ett krigståg in mot det centrala Västergötland 
och brandskattade Skara 1566, som inte ligger långt från Stora Dala 
och rättardömena runt sätesgården.10

Avlösning. Konverteringar av räntan förekom varje år. Dagsverken 
och fodring löstes normalt i pengar, men vissa år erlade landborna i 
några rättardömen fodringen i form av havre. Så skedde i Längjums 
(4 år), Homs (3 år) och Båtegårds rättardömen (1 år). Även smörrän
tan kunde lösas i pengar. Det skedde t ex i Båtegårds rättardöme, där 
hela eller nästan hela smörräntan löstes 1566/67 och 1568/69, san
nolikt även 1561/62. Även i Längjums rättardöme löstes stora delar 
av smörräntan i början av perioden. Först från räkenskapsåret 
1567/68 ingick en mer betydande smörränta från rättardömet, sam-

8 Bortfallet för räkenskapsåret 1567/68 är härlett ur en jämförelse med omgivande räkenskapsår.
9 Notisen finns i räkenskapen för 1567/68, men tidpunkten för lägret torde vara i början av 1568 

av Westling 1879 s 174 att döma. Redan räkenskapsåret 1563/64 hade ett läger varit förlagt till 
trakten av Stora Dala. Då levererades malt från Stora Dala till lägret.

10 Om krigshärjningama, som drabbade särskilt södra och västra Västergötland — Båtegårds rd, 
som låg i Ale och Flundre hdr, bör flera gånger ha varit illa utsatt — och 1566 även centrala 
Västergötland, se Westling 1879 s 106, 132 ff, 142, 154 och Österberg 1971 kap 6—7.
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tidigt som penningräntan kraftigt reducerades. I Båtegårds rättardö- 
me löstes därtill spannmålsgengärden generellt i pengar. Under de 
sista åren av perioden förekom avlösning av spannmålsgengärd även 
i Längjums rättardöme och ett år i Horns rättardöme. I övrigt kan 
nämnas att större delen av kornräntan från Borgunda och Dala 
rättardömen utgick i form av malt de första åren. Mer tillfälliga 
konverteringar förekom också. En landbo i Dala rättardöme fullgjor
de 1563/64 ett timmerdagsverke mot befrielse från kornavrad. Sam
ma år löste en landbo i Horns rättardöme sin fodring i bast.

Några av konverteringarna torde ha begärts av jordägaren eller 
rättare sagt hans fogde, andra av landborna, vilket inte betyder att 
motparten alltid måste ha uppfattat konverteringen som något nega
tivt. Avlösningen av arbetsräntan i pengar för landbor, som bodde 
långt från sätesgården tillgodosåg rimligen båda parters intressen. 
Ersättningen av korn med malt kan sättas i samband med sätesgår
dens behov av malt till bryggning. Vad återgången till korn berodde 
på, anges inte. Den kan ha begärts av landborna, eftersom landborna 
i de aktuella rättardömena (Borgunda, Dala) drabbats av det nordiska 
sjuårskriget och maltningen av kornet ju var en extra börda för 
dem.11

Avlösningen av fodringen måste godsherren ha begärt på grund 
av att han inte kunde gästa alla landbor. Att avlösningen vissa år 
skedde i havre och inte i pengar, som var det normala, beror säkert 
på att de årliga havreintäkterna inte alltid täckte sätesgårdens behov 
av havre. Även spannmålsuppbörden i övrigt gav underskott vissa 
år; andra år uppstod överskott, som såldes eller lånades ut, bl a till 
landbor.12 Detta talar närmast för att när avlösning av spannmål 
förekom, skedde det på begäran av landborna. I ett fall (Båtegårds rd) 
kan man inte dra den slutsatsen, inte heller den motsatta — att 
godsherren begärt avlösningen. I Båtegårds rättardöme var nämligen 
avlösningen av gengärden i pengar fast etablerad sedan lång tid. 
Redan på 1520-talet utgick den i pengar; i FoR 1562 kallas avgiften 
symptomatiskt gengärdspengar.13

Vad slutligen de stora avlösningarna av smörräntan beträffar är 
det svårare att avgöra varifrån initiativet utgick. Jordägaren kan ha 
föreslagit avlösningen, därför att han hade svårt att finna god avsätt

11 Men samtidigt kompenserades landborna till viss del genom att spanntalet förblev detsamma 
för malträntan och kornräntan. Vid maltningen svällde kornet. Det innebär att landbon gav 
mindre mängd korn, när han presterade kornränta i form av malt, än när han presterade 
kornränta i form av korn.

12 Se nedan om intäkter och utgifter.
13 E 2742 fol 6-7, FoR 5.
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ning för sin smörränta. Uppgörelsen kan samtidigt ha underlättats av 
att landbon trodde sig kunna sälja till ett bättre pris än avlösningspri- 
set. Det omvända är naturligtvis lika plausibelt. Initiativet kan ha 
utgått från landborna och accepterats av jordägaren av samma skäl 
som de tidigare nämnda.

Räntans sammansättning. Räknas räntan om i mark örtug, visar det sig 
att natura-, penning- och arbetsräntan hade mycket olika andel i den 
totala uppbörden. Naturaräntan dominerade klart. Dess värde repre
senterade mellan 53 % och 86 % av hela uppbörden. Arbetsräntan 
däremot upptog bara omkring 5 % av räntan, medan penningräntan 
låg på mellan 5 % och 41 %. (Tabell 46)

Naturaräntan var sammansatt av spannmål (mjöl), nötkreatur, 
lamm, fjäderfä, olika animaliska produkter, järn och hö, samt även 
mindre kvantiteter bast, humle, näver mm. Bland de animaliska 
produkterna märks främst smör. I arbetsräntan är ordinarie dagsver
ken från Borgunda och Dala rättardömen inräknade — det faktiska 
uttaget är inte känt. Förslor ingår inte, då belägg för denna arbetsrän
ta saknas, ehuru den troligen funnits. Arbetsräntans andel kan därför 
vara något undervärderad.14

Rättardömena hade delvis olika ränteprofil. Borgunda och Dala 
rättardömen låg vid sätesgården och hade båda en likartad uppbygg
nad av sin ränta. Där utgick spannmål, dagsverken, fjäderfä, ägg och 
hö. Räntan från Längjums rättardöme, som omfattade gårdar i fram
för allt Laske härad, dominerades av gengärdsspannmål och pengar, 
från räkenskapsåret 1567/68 kompletterade med smörränta, som 
tidigare lösts i pengar. Längre västerut i Ale och Flundre härader låg 
Båtegårds rättardöme, där landborna presterade pengar, animaliska 
produkter och nötboskap. Horns rättardöme, slutligen, i Vadsbo 
härad i nordöstra delen av landskapet hade en mer differentierad 
ränta, bestående av järn, humle, smör, spannmål, pengar mm. (Ta
bellerna 53—60 i tabellbilagan, karta 11)

Förläningsräntor. I slutet av 1560-talet bokförs tillgångar i spannmål, 
som inte var landboräntor från Västergötland. Denna spannmål för
varades i Hjo, dit den skeppats från Askersund, innan den fördes 
vidare till Stora Dala eller såldes. Ursprunget anges aldrig, men 
uppenbarligen är det fråga om spannmål från Vingåkers socken, som

14 Eftersom antalet ränteenheter i Borgunda och Dala rdn reducerades under perioden, kan 
extraordinarie dagsverken ha tagits ut från kvarvarande landbor för att behålla antalet tillgäng
liga dagsverken. Detta skulle i sin tur innebära att arbetsräntans relativa andel var ytterligare 
något större. Men förändringarna blir i så fall marginella, gällande ett par procent.
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252 Tabell 46: Räntans sammansättning på landbogodset under Stora Dala pä 1560-talet

1561/62 1563/64 1564/65 1566/67

mark örtug % mark örtug % mark örtug % mark örtug %

Dagsverken 65:2 4,8 60:6 4,9 56:2 9,1 38:2 5,0
Naturaprodukter 959:4:2:3 71,2 898:7:1:3 72,2 536:0:1:3 86,4 450:1:2:5 58,5
Pengar 323:0 24,0 285:7:0:6 22,9 28:2 4,5 281:0 36,5

Summa 1347:6:2:3 100,0 1245:4:2:1 100,0 620:4:1:3 100,0 769:3:2:5 100,0

1567/68 1568/69 1569/70 1570/71

mark örtug % mark örtug % mark örtug % mark örtug %

Dagsverken 38:2 5,6 40:4 6,3 36:0 4,4 36:0 5,8
Naturaprodukter 446:2:0:4 65,0 359:1:1:1 55,4 588:7 71,8 330:7:2:6 53,0
Pengar 201:4 29,4 248:4 38,3 195:6 23,8 257:2 41,2

Summa 686:0:0:4 100,0 648:1:1:1 100,0 820:5 100,0 624:1:2:6 100,0

Varuvärdering enligt tabell 74 i tabellbilagan 
Källa: E 1982



herr Hogenskild hade i förläning 1562—67. Därifrån hade redan 
1564/65 en mindre kvantitet råg levererats till Stora Dala.

Sannolikt förekom ytterligare leveranser till Hjo och Stora Dala 
från Vingåker under den första hälften av 1560-talet, då det fanns 
underskott att täcka vid sätesgården. (Tabell 61 i tabellbilagan)

Aveln vid Stora Dala
Åkerbruket. I åkerbruket ingick de fyra sädesslagen med komet som 
dominant. Utsädet, som låg på mellan 60 och drygt 91 tunnor per år, 
såddes höst och vår.15 På hösten såddes huvudparten av rågen, på 
våren övriga sädesslag och en mindre del råg. (Tabell 47 samt tabell 
62 i tabellbilagan)

Tröskningen påbörjades normalt i september och avslutades i 
april.16 Den gav mellan 180 och 299 tunnor per år — medianvärdet är 
knappt 252 tunnor — varav kom (inklusive blandkorn) stod för 
mellan 62 och 86 %, havre och vete vardera för mindre än 10 %, 
medan rågen ökade sin andel från 10—11 % de första åren till mellan 
22 och 33 % de sista. (Tabell 48 samt tabell 63 i tabellbilagan).

Stora kvantiteter av den tröskade spannmålen vidareförädlades: 
den maldes till mjöl (kom, råg, vete) eller mältades för att som malt 
användas till bryggning av öl (kom).17 (Tabell 64, tabellbilagan)

Produktiviteten var låg. Komtalet var inte högre än ca 3 för de fyra 
produktionsår från vilka utsäde och tröskad säd är kända. Det var 
lägre i slutet än i början av perioden, vilket kan sammanhänga med 
sämre tillgång på arbetskraft i form av dagsverken efter mitten av

15 Höstutsädet av råg 1568 är ej känt. Att sådd verkligen skett framgår av den mängd råg som 
tröskades 1569/70. Även 1561 och 1567 bör råg ha såtts på hösten. Detta kan dock inte direkt 
kontrolleras, då tröskningen för 1562/63 och 1568/69 inte är redovisad. Utsädet 1561/62, 
1567/68 och 1568/69 har således varit högre än tabell 47 anger. Höstutsädet låg normalt på ca 
12 tunnor. Troligen tillämpades tresäde. Vid redovisning av höskörd (lös lapp i AcRiAd XVI) 
omtalas södra gärdet, mellangärdet och gärdet. Existensen av södra gärdet och mellangärdet 
förutsätter ett norra gärde. Möjligen är det det som omtalas bara som gärdet.

16 Tabell 63 i tabellbilagan anger första och sista dag för uppmätning av tröskad säd. Det innebär 
att tröskningen har börjat före det första datumet och avslutats senast det sista datumet.

17 Utsädet 1560/61 är inte redovisat. Skörden från hösten 1561 möter oss i räkenskapens redovis
ning av tröskad säd. Räkenskapen börjar emellertid inte förrän i februari 1562 och normalt 
påbörjades tröskningen i september. Ungefär hälften av tröskningen var avklarad fram till nyår 
(tabell 63 i tabellbilagan). Så bör också ha skett 1561/62. Räkenskapen upptar ett inventarium 
för januari 1562. Däri ingår 27:0 korn, 36:0 blandkorn, 43:0 malt, råg 24:3 och mjöl 10:0, vilket 
ger 140:3. Tröskningen februari-april gav sedan 99:1 1/2 kom och 0:4 blandkorn. Inventariet 
måste uppta vad som tröskats, mältats och malts av skörden från hösten 1561 och därtill 
eventuella lager från tidigare år, som inte konsumerats. Havre och vete saknas visserligen i 
inventariet, men den eventuella skörden av havre och vete från hösten 1561 kan ha konsume
rats, innan inventariet upprättades.
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Medianvärde för höst- och vårutsäde 70:5 
Källa: E 1982

1561/62

höst vår

1563/64

höst vår

1564/65

höst vår

1566/67

höst vår

1567/68

höst vår

1568/69

höst vår
1569/70

höst vår

Blandkorn 8:2 '/2 14:0 16:0 17:0 14:0 5:0 12:0
Havre 12:0 6:0 3:0 7:0
Korn 56:2 'h 26:3 'A 34:2 52:3 48:0 50:3 44:0
Råg ? _ 9:2 0:3 13:0 1:3 12:3 6:0 ? 4:2 ? 3:3 12:0 2:0
Vete 3:0 3:3 3:0 3:0 2:0 2:0 1:1
Summa 79:5 9:2 50:3 'h 13:0 57:5 12:3 78:3 68:2 68:0 12:0 59:1

Tabell 48: Tröskad säd vid Stora Dala på 1560-talet

1561/62' 1563/64 1564/65
tu: sk % tu:sk tu: sk %

1566/67 1567/68 1569/70
tu:sk % tu: sk % tu:sk %

1570/71

tu:sk %

Blandkorn (36:4) 15,2 46: Vi 16,9 41:4 16,6
Havre 24:2 8,9 12:0 4,8
Korn (169:1 Vi) 70,4 160:1 58,6 136:3 54,2
Råg (24:3) 10,2 30:3 11,2 48:4 19,3
Vete
Ospec2 (10:0) 4,2

12:0 4,4 12:5 5,1

Summa (240:2 1/2) 100,0 273:'/2 100,0 251:4 100,0

7:0
10:0

175:0
69:0

6:0

2,6
3,8

65,5
25,8

2,3

12:0
11:0

172:3
95:0

9:0

4.0 
3,7

57.6
31.7

3.0

6:0

112:0
60:0
4:0

3,3

61,5
33,0

2,2

13:0

125:0
39:3

2:0

7,2

69,7
22,0

1,1

267:0 100,0 299:3 100,0 182:0 100,0 179:3 100,0
Förkortningar: tu = tunnor, sk = skäppor. Medianvärde 251:4 tröskad säd.
' °mfattar lnventennge" 1 ianuari 1562 och tröskningen 4/2-4/4. Till kornet har också malt förts, som upptas i inventariet. Parenteserna anger att siffrorna är delvis 
uppskattade, eftersom all sad som upptas i inventariet i januari 1562 är med och däri kan ingå även lager från tidigare år.
2 Mjöl som inte är specificerat.
Källa: E 1982



1560-talet, då många enheter i Borgunda och Dala rättardömen låg 
öde. Bäst utdelning gav råg, sämst blandkorn. (Tabell 65 i tabellbila
gan) Också vid kungens och kronans avels- och ladugårdar i Små
land och Västergötland var komtalen låga, väsentligt lägre än i 
Mälardalen.18

Vissa år odlades också hampa, lin och ärtor. Bara för ett års 
produktion kan komtalet anges. Det låg då under 1 för linfrö och 
hampa, medan komtalet för ärtor var 4. (Tabell 66 i tabellbilagan)

Djurbesättning och animalisk produktion. Åkerbmket var nära förknip
pat med djurhållningen; de var varandras förutsättningar. Antalet 
djur förtecknas aldrig i någon av räkenskaperna, men att det fanns 
arbetshästar, kor, oxar, tjurar, ungboskap, får, gäss, höns och svin 
samt ridhästar,19 framgår av uppgifter om utfodring, slakt, självdöda 
djur, redskapsförvärv och animalisk produktion.

Tabell 49: Djurbesättningen på Stora Dala1 under 1570- och 1580-talen

1575 1576 1577 1578 1579 1580 1590

Får/lamm 212 182 233 144
Hästar5 34 43 50
Höns 6 29 29 17
Kor 5 8 8 11 11 10 306
Oxar 157 267 26 30 30 25 337
Svin 4 5 13 20
Tjur l

1 Avser läget i början av hösten — september/oktober — vid övergången från ett räkenskapsår till 
ett annat.2 Lamm.314 Får, 9 lamm. 4 Får.5 Arbetshästar omtalas inte. 6 6 kalvar ingår; av koma är 
17 vid gården och övriga på lega.7 4 stutar ingår 1575, 1 stut 1576 och 1590.
Källa: E 1982

Tabell 50: Slaktade och självdöda djur vid Stora Dala i början på 1560-talet

1561/62 1563/64 1564/65

Självdöda Slaktade Summa Självdöda Slaktade Summa Slaktade

Får 6 32 38 6 33 39 40
Gäss 24 24 38 38
Kalvar 3 3 3 3
Kor 3 1 4 1
Oxar 1 16 17 13 13 14
Svin 15 15 4 17 21 9
Ston 1 1 1 1
Tjurar 2 2 1 1

Källor: E 1982, AcRiAd XVI

18 Forssell 1884, tabell 29:1, 3, 5, 7, 30:1-2, 31-36.
19 Arbetshästarna kallas verkhästar, ridhästarna fålar, då specificering sker.

255



Från 1570- och 1580-talen finns sju inventarier för Stora Dala. 
Däri upptas ett 10-tal kor, ett 20-tal oxar, ett 10-tal svin, ca 20 får och 
lamm, ett 20-tal höns och ett 40-tal ridhästar. Inga arbetshästar eller 
gäss anges. (Tabell 49) I stort torde dessa siffror vara relevanta också 
för 1560-talet. Vissa, låt vara små, möjligheter finns att pröva hypo
tesen.

Bild 21: Ur en bildkalen
der frän senmedeltiden. 

Bilden för november må
nad illustrerar höstslak

ten. En man slär en gris i 
huvudet med yxbaken. 

(SHM, foto N Lagergren, 

ATA)

Svinstammen minskade 1561/62 med 15 djur och 1563/64 med 
21 djur genom att djur slaktades eller självdog (tabell 50). Det är 
något fler djur än inventarierna redovisar. Svin ingick inte i ränte- 
uppbörden,20 vilket innebär att stammen måste reproduceras genom 
gårdens egen avel, för så vitt svin inte köptes, men inga sådana inköp 
är belagda. Då varje sugga normalt fick två kullar per år, kan utslakt- 
ningen mycket väl ha legat på 15 till 20 djur utifrån en stam på ca 10 
djur.

Smör- och ostproduktion redovisas bara för två räkenskapsår — 
1563/64 och 1564/65 — och uppgick då till ca 33 och 12 pund smör,

20 Ränteuppbörden omfattade får, kor och oxar.
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15 och 20 pund ost.21 Det första räkenskapsåret gäller bokföringen 
oktober-oktober, det andra februari-oktober, vilket innebär att den 
faktiska produktionen kan ha varit något större 1564/65 än vad som 
nu framkommer.22 Om en ko normalt gav mjölk till 2 pund smör per 
år och ett får mjölk till drygt 3—4 markpund ost per år, hade Stora 
Dala ca 16 kor och åtminstone 85 får 1563/64, då bokföringen täcker 
hela årets produktion.23 Men ost kunde också ystas av komjölk,24 
varav följer att korna skulle ha varit fler och fåren något färre än vad 
produktionskalkylen anger. Även om det inte är känt vare sig hur 
ostproduktionen vid Stora Dala var upplagd eller hur stor produk
tiviteten var, tyder beräkningarna på att Stora Dala hade tillgång till 
fler får än inventarierna från 1570- och 1580-talen uppger. Kanske 
upptar inventarierna bara de djur som var vid gården. En del av 
stammen kan ha varit ute på bete längre bort från gården och därför 
inte bokförts. Ett stöd för slutsatsen att fåren varit fler finns också i 
förhållandena vid två av kungens avelsgårdar i Västergötland: 
Brunnsboda och Höjentorp. Där fanns 50 till 60 kor och smörpro
duktionen var dubbelt eller tre gånger så stor som på Stora Dala. 
Ostproduktionen var i nivå med Stora Dalas, men antalet får var över 
60 för Brunnsboda och 160 för Höjentorp.25

I samband med slakten togs också fettet från djuren tillvara. 
1569/70 uppges att 9 pund talg framställdes från de oxar vilkas 
hudar utnyttjades vid skotillverkningen. Sannolikt framställde man 
talg även andra år.

Höproduktion. Bara för ett år, okänt vilket, har höproduktionen blivit 
noterad. Då bärgades 384 lass från 20 olika lokaler runt Stora Dala.26

Ölframställning. Av malt, humle och vatten bryggdes öl.27 Malt och 
humle ingick i årliga räntan, men malt framställdes också vid gården. 
Även humle kan ha producerats där.28 Uppbörden täckte emellertid

21 Smör och ost framställdes säkert inte bara de två år som räkenskaperna anger. Räkenskaperna 
är ofullständiga på många punkter. Talen för ostproduktionen är exakta. Smörproduktionen 
redovisas i tabell 69 i tabellbilagan.

22 Produktionen under vinterhalvåret var begränsad. Av första årets produktion på ca 33 pund 
smör och 15 pund ost, framställdes ca 26 pund smör och 10 pund ost mellan april och oktober.

23 Jfr Söderberg 1977s234.
24 KL 13 Ost, KL 16 Smör. Forssell 1884 s 101-104, 112. Söderberg 1977 s 233 ff.
25 Forssell 1884, tabell C 36.
26 En lös lapp i AcRiAd XVI redovisar höskörd.
27 Även den pors som inköptes torde ha använts som krydda i ölet. Se KL, Pors.
28 De årliga utgifterna i humle överskred oftast humleräntan och den mängd humle som inköptes. 

Detta tyder på att Stora Dala producerade humle. Enligt PBOec s 124 hörde humlegården till 
aveln.
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inte behovet, eftersom humle ibland fick köpas in. Hur mycket öl 
som producerades anges inte, bara hur mycket malt och humle som 
förbrukades vid bryggningen. De första åren gick det åt ca 100 
tunnor malt och 20 pund humle, varpå förbrukningen halverades. 
(Tabell 51)

Tabell 51: Ölframställning vid Stora Dala pä 1560- 
talet

Malt
tu:sk

Humle
pd:ma

1561/62 113:0 19:10
1563/64 99:3 20:9
1564/65 106:5 23:2
1566/67 94:0 18:15
1567/68 72:0 9:9
1568/69 42:0 5:6
1569/70 58:0 10:16
1570/71 29:3 5:6

Förkortningar: tu:sk = tunnor: skäppor, pd:ma = pund: mark 
Källa: E 1982

Bild 22: Ur en bildkalen
der frän senmedeltiden. 

Bilden för juli månad il
lustrerar slätter. En man 

slär hö med en lie. (SHM, 
foto AT A)
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Bild 23: Träsnitt i Olaus Magnus Historia om de nordiska folken (Rom 1555). 
Bilden illustrerar ölbrygd. I bakgrunden står brygghuspannan. Därunder brinner 

elden. Från brygghuspannan leds den kokta vörten i rännor ned till jäskaren i 

förgrunden. I nedre högra hörnet kanna och bägare för avsmakning. (Ur J 

Granlunds kommentar till den moderna utgåvan)

Vid Åkerö gård bryggdes två sorters öl — herreöl och svenneöl — 
medan man på kungens gård Örby tycks ha haft flera sorter.29 Också 
vid Stora Dala framställde man öl av olika kvalitet.30

t

Skor och textilier. Skor och kläder ingick i personalens lön. Skorna 
tillverkades av ko- och oxhudar, som fanns att tillgå på gården efter 
slakten. Även hudar från de självdöda djuren kan ha tagits till vara.31 
För tillverkningen svarade en professionell skomakare.32

29 Se nedan om Åkerö; rörande Örby hänvisas till Söderberg 1977 s 239. På engelska herresäten 
tycks två sorters öl ha varit det normala enligt Mertes 1988 s 110.
Kvalitetsskillnaden framträder som en skillnad i proportionerna mellan malt och humle. Ju 
större mängd humle per enhet malt, desto bättre kvalitet. Nedan anges mängden humle i mark 
per tunna malt:

31

32

1561 2,8—4,0 mark (jan, juni), 5—5,6 mark (juli, oktober), 7,5—8,0 mark (augusti, septem
ber)

1562/63 4,0—5,0 mark
1564/65 4,6—6,6 mark (hela året, i dec även 9 mark)
1566/67 4,0—6,0 mark, i okt och juni även 2,0—3,5 mark 
1567/68 3,0—5,0 mark
1568/69 2,0—3,0 mark (april-sept), 4,0—5,0 mark (sept-okt)
1569/70 3,75-5,0 mark
1570/71 2,75—4,4 mark och 5,0—5,5 mark
1561/62 utgick 85 par i lön, 1563/64 56 par, 1564/65 68 par. Till dessa 68 par gick det åt 6 
hudar enligt lös lapp i AcRiAd XVI. Jfr Söderberg 1977 s 238. Antalet slaktade och självdöda 
kor, oxar och tjurar uppgick 1561/62 till 26 och 1563/64 till 17 djur. Slakten 1564/65 
omfattade 1 ko och 14 oxar (tabell 50). Det bör alltså ha blivit hudar över. 1569/70 användes 9 
oxhudar till skor åt personalen; antalet skor anges ej.
Lön till skomakare förekommer nästan varje år. Se tabell 71 i tabellbilagan.

I
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Av fårskinn kunde man framställa kjortlar, lakan och skinnfällar. 
Så skedde säkert också vid Stora Dala, där lön utbetalades till en 
skinnare 1567/68, men sannolikt togs fårskinnen till vara även and
ra år.33 Av fårens ull vävdes vadmal, som ingick i personalens lön. 
Särskild vävarlön betalades ut 1569/70 och 1570/71, men i varje fall 
1569/70 gällde utbetalningen arbeten för herresätets ('stenhusets') 
inredning.34

Lin och hampa odlades åtminstone vissa år (tabell 66 i tabellbila
gan). Bearbetningen av skörden utfördes i olika omgångar och gav 
blångam, bolsterväv, lärft, lakan, dukar, särkar m m. Av blångamet 
sydde man kläder åt personalen (tabell 67 i tabellbilagan).

Avelns och landboräntornas relativa betydelse.
För två produkter, spannmål och smör, kan uppbörden från avels
gården jämföras med uppbörden från landbogodset. I fråga om 
spannmål stod avelsgården för merparten av den totala uppbörden, 
som mest 74 %, som minst 58 %. Förhållandet är det motsatta i fråga 
om smöruppbörden, där landboma svarade för drygt 60 % och av
elsgården för knappt 40 %. Jämförelsen i fråga om smör gäller dock 
bara två år mot åtta för spannmålsuppbörden; dessutom ingår san
nolikt inte hela avelsgårdens produktion det ena året. Vete och 
nästan all råg kom från avelsgården, medan större delen av havre
uppbörden var landboränta. I fråga om malt levererade landboma 
merparten de första åren; de sista åren kom i stället merparten från 
avelsgården. (Figur 19—20, tabell 68—69 i tabellbilagan)

33 Antalet slaktade och självdöda får var 1561/62 38 och 1563/64 39. Slakten omfattade 40 får 
1564/65 (tabell 50). Jfr Söderberg 1977 s 238.

34 1561/62 utgick 82,5 alnar vadmal, 1564/65 70 alnar i lön till personalen, 1569/70 utgick 9 
omgångar vadmalskläder, 1570/71 10 omgångar och därtill 4 särkar i lön till personalen. 
1563/64 utgick enligt lapp i AcRiAd XVI som klädeslön till personalen 6 omgångar kläder — ej 
specificerade — och skjortor (av blångam) och byxor för sju personer, klädeskjortel för två 
personer och klädeskjortel och tröja för en person. Nästan varje år inköptes dock vadmal och 
andra textilier. Ibland anges att ett plagg är inköpt för en viss person bland de anställda. 
1569/70 och 1570/71 anges att en utbetalning gällde vävarlön och 1569/70 gällde det väv till 
stenhuset. Sannolikt kan vävarlön dölja sig bakom en del utbetalningar till kvinnor andra år, då 
arbetsprestationen inte är specificerad. En del av bearbetningen kan också ha utförts av den fast 
anställda personalen. Av ullen kunde man också spinna gam. I personalstyrkan omtalas 
1564/65 en Anders spinnare, som också kan ha bearbetat och spunnit linet och hampan. 
1567/68 betalas ut ersättning till en spinnare.
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300 tunnor

200 tunnor

100 tunnor

1561/62 1563/66 1566/65 1566/67 1567/68 1569/70 1570/71

I I avel m landboräntor

Figur 19: Spannmälsuppbörden vid Stora Dala frän avelsgård och landboräntor 
inom Hogenskild Bielkes godskomplex i Västergötland. (Källa: tabell 68 i tabell

bilagan.)

60 pund

20 pund

1563/66 1566/65

I I avel □ landboräntor

Figur 20: Smöruppbörden vid Stora Dala frän avelsgård och landboräntor inom 
Hogenskild Bielkes godskomplex i Västergötland. (Källa: tabell 69 i tabellbila

gan.)

Arbetsfolk och dagsverkare
Arbetet på gården utfördes av anställd personal (legofolk) och 
dagsverkspliktiga landbor runt Stora Dala. Legofolket omfattade ca % 

tio män — 1561/62 dock 19 — och fem kvinnor, som i lön fick 
pengar, kläder och skor förutom mat och husrum. Någon specifice
ring av sysslor ges inte, men en fägosse och stalldrängar omtalas vid 
några tillfällen.
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Vid sidan av legofolket namnges olika personer i samband med 
leveranser, inköp och utbetalningar. Yrkesbeteckningar ges inte, men 
flertalet måste vara Hogenskild Bielkes fogdar och deras medhjälpa
re. I gruppen kan även ingå någon annans fogde, t ex fru Annas, och 
någon handelsman och hans medhjälpare. Mellan tre och tio perso
ner ingår i den kategorien. (Tabell 70 i tabellbilagan)

Vid Stora Dala låg, som nämnts, två rättardömen, Dala och Bor- 
gunda, där envar av landboma hade att utföra åtta dagsverken per 
år. Det faktiska uttaget anges aldrig, men om uttaget följde normen, 
minskade tillgången på dagsverken till följd av gårdsödeläggelse — 
från drygt 200 dagsverken till drygt 100. (Tabell 53—60 i tabellbila
gan) Nu kan bortfallet till en del ha kompenserats genom uttag av 
hjälpedagsverken från de icke ödelagda gårdarna. Det är också tänk
bart att ödeläggelsen inte var total, att landbor fanns kvar på en del 
gårdar och att dessa fortsatte att fullgöra dagsverken.

Vid bråda tider — vid slätter och skörd — då arbetskraftsbehovet 
var särskilt stort, torde även tillfällig arbetskraft ha lejts.35

Utnyttjandet av intäkterna
Intäkterna (uppbörden) i form av produkter från avelsgården, av 
räntor från landbogods och skatt från förläningar förbrukades på 
olika sätt och i olika takt. Några produkter måste utnyttjas relativt 
omgående — det gällde olika färskvaror — andra kunde lagras — 
såsom spannmål, järn och pengar; andra åter kunde tas i bruk direkt 
eller bearbetas och sedan utnyttjas under lång tid, såsom bast, ham
pa, timmer, järn, får, kor och oxar.

Räkenskaperna dokumenterar inte hela förbrukningsprocessen. 
Den långsamma förbrukningen av vissa tillgångar såsom redskap 
och verktyg har inte givit något nedslag alls. Bara utgifter för själva 
inköpet redovisas, men det värde redskapet hade vid räkenskaps
årets slut eller nästa år kan, såvida det inte redan förstörts, kan inte 
fastställas, ty inventarier över befintliga tillgångar saknas, bortsett 
från några spannmålsinventarier. Men inte heller den snabbare för
brukningen av färskvaror kan helt följas, eftersom räkenskaperna 
inte tar upp all förbrukning av livsmedel. I första hand är det omsätt
ningen av reda pengar och spannmål, som bokförts.

35 1566/67 sker särskild utbetalning av spannmål för 'hjälp på åkern'. Möjligen omtalas tillfällig 
arbetskraft även i räkenskapen 1563/64, då en liten summa pengar anges vara 'arbetslön för 
folket'.
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Försäljning. Hö, smör och spannmål såldes. Värdemässigt dominera
de försäljningen av spannmål; den var relativt stor under två räken
skapsår, då omkring 150 tunnor avyttrades. Detta motsvarade 1/3 
eller 1 /2 av de aktuella årens spannmålsuppbörd från avelsgården 
vid Stora Dala och landboräntoma i Västergötland. Till försäljningen 
tog man spannmål från avelsgården, landboräntor i Västergötland 
och förläningsräntor från Vingåker, lagrade i Hjo. Totalförsäljningen 
motsvarade i stort lagren i Hjo och utan dessa hade således försälj
ningen knappast varit möjlig, eftersom uppbörden i Västergötland 
inte alltid täckte utgifterna. (Tabell 52)

Tabell 52: Försäljning frän Stora Dala pä 1560-talet

Hö1 Kom2 Malt2 Råg2 Smör3 Intäkt4

1563/64
1567/68 95:3

50:0
37:0 13:0 11

300:0
1281:0

1569/70
1570/71 38

30:0 17:3 111:3 , 1660:0
152:0

Summa 38 125:3 104:3 124:3 1 t 3 393:0

1 lass, 2 tunnor: skäppor,3 tunna,4 mark örtug 
Källa: E 1982

Intäkterna från försäljningen var betydande 1567/68 och 
1569/70, då knappt 1300 mark (inklusive försäljningen av smör) 
respektive drygt 1600 mark kunde inkasseras. Penningräntan dessa 
år gav långt mindre, bara omkring 200 mark. Spannmålen såldes till 
borgare, präster och bönder samt landbor, både landbor under Stora 
Dala och andra. Flertalet köpare var hemmahörande i östra och 
nordöstra Västergötland: i städerna Bogesund, Hjo, Skara och Sköv
de och på landsbygden runt dessa städer. Därutöver fanns köpare i 
Alingsås, på Hisingen, vid Göta älv och i Ale härad. Försäljningen 
skedde i de olika städerna, sannolikt också vid Stora Dala och annor
städes på landsbygden.36

Hö såldes vid Stora Dala till en lokal kundkrets, landbor och andra 
bönder i trakten.

Erik XIV lät köpa en tunna smör, när han i början av 1568 hade 
läger vid Stora Dala. Sannolikt gav smöruppbörden under vissa år ett

36 Bara ibland anges var spannmålen sålts, men ofta anges köparens hemvist. Explicit angivna 
köpställen är bara städer, men försäljning måste också skett på landsbygden. När det står att 
köparen var bonde på Kålland eller dylikt har försäljningen knappast skett på marknad i en 
stad. Försäljningen borde då ha varit mera anonym. Om däremot försäljning skett i samband 
med lokal uppbörd eller om någon uppsökt Stora Dala gård för att köpa spannmål, kan det ha 
varit naturligt att notera köparen och hans hemvist.
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överskott, som rimligen avyttrats, ehuru inga sådana transaktioner 
finns bokförda.37

Även hudar och skinn från aveln vid Stora Dala kan ha gått till 
avyttring. I varje fall tog t ex skotillverkningen inte i anspråk alla 
hudar från de nötkreatur som slaktades vid gården.

Långivning. Spannmål lånades ut. Återbetalningar finns bokförda 
under tre år (som mest 28 tunnor), utbetalningar under två år (som 
mest 38 tunnor). I huvudsak lånades korn och malt. Flertalet låntaga
re var landbor under Stora Dala, men också andra bönder, bl a 
modem Anna Hogenskilds landbor lånade spannmål vid Stora 
Dala.38 Det rörde sig normalt om små kvantiteter per låntagare. En 
större enskild post uppstod 1567/68 genom att Erik XIV lånade 15,5 
tunna. (Tabell 53—54)

Tabell 53: Utlåning (tunnor: skäppor) frän Stora 
Dala pä 1560-talet

Korn Malt Råg Summa

1567/68 7:4 29:0 1:3 'h 38:1 '/a
1568/69 4:1 0:3 4:4

Summa 11:5 29:0 2:'h 42:5 Vi

Källa: E 1982

Tabell 54: Återbetalning av län (tunnor: skäppor) till Stora Dala pä 1560-talet

Havre Kom Malt Råg Summa

1566/67 10:1 Vi 18:0 28:1 Vi
1567/68 20:0 20:0
1569/70 11:0 1:0 1:3 13:3

Summa 10:1 Vi 49:0 1:0 1:3 61:4 Vi

Källa: E 1982

Någon säkerhet för lånen omtalas inte, ej heller någon form av 
ränta, men utlåningen torde ändå till stor del ha varit i jordägarens 
eget intresse. Flertalet låntagare var landbor under Stora Dala. Och 
utlåningen skedde tydligen för att landborna skulle klara sin hushåll

37 Konsumtionen vid Stora Dala bör till stor del ha kunnat täckas genom egen produktion, varför 
räntan kunde avyttras, när inte landborna löste den.

38 Detta framgår av låntagarens namn och/eller hemort. Även Anna Klemetsdotters landbor har 
tagit lån. Det gäller låntagare 1566/67 i Lena sn, Kullings hd. Att de var fru Annas landbor 
framgår av FoR 5. Åtskilliga låntagare är dock inte identifierbara annat än som bönder och kan 
vara skattebönder eller andras landbor.

264



ning och kunna producera vidare, eftersom den förekommer under 
de år då gårdar lades öde och ränta föll bort som en följd av 
påfrestningar i samband med det nordiska sjuårskriget.

Inköp av varor och betalning av hantverkstjänster. Inköpen kostade 
mellan 200 och 340 mark per år. Betalningsmedel var mestadels 
pengar, men de sista åren betalade man inte sällan med spannmål. 
Som mest gick det åt nära 18 tunnor under ett år för olika inköp, 
vilket torde ha motsvarat inemot 150 mark. (Tabell 71 i tabellbilagan)

Varuinköpen har indelats i fem grupper: livsmedel, redskap/verk - 
tyg, råvaror/halvfabrikat, textilier och övriga varor. Bortsett från de 
'övriga varorna' utgjordes de största utgiftsposterna utgörs av livs
medel och rå varor/halvfabrikat.39 (Figur 21) Bland livsmedeln märks 
främst fisk och humle. Humlet användes vid framställningen av öl. 
Fiskinköpen omfattade både västkustfisk — klofisk (hummer, krab
ba), kummel, långa, rocka, sill, torsk, vitling — och sötvattensfisk — 
abborre, braxen och gädda. I gruppen råvaror/halvfabrikat ingick 
bast, olika trävaror, spik, olika sorters frö mm. Under de första åren 
av 1560-talet inköptes mycket bräder och timmer, vilket tyder på att 
gården då rustades upp. Bland redskapen och utrustningen återfinns 
hästskor, knivar, sadlar, ullsaxar, skäktor, stöttor, såar, tömmar, 
ullåmar, ämbar mm. Textilvarorna omfattade blångam, byxor, ho- 
sor, lärft, skjortor, stövlar, tröjkläde och vadmal. De exklusiva varor
na var få. Bara ett år inköptes utländskt kläde och mer lyxbetonade 
förvärv förekom bara vid ett par tillfällen de sista åren, då ett 
silverstop, litet guld och särskild utrustning till Hogenskild Bielkes 
säng införskaffades. (Figur 21)

Varorna inköpte man i olika städer, sannolikt även på landsbyg
den. Jönköping, Lidköping och Vadstena omtalas direkt som inköps
orter. Ibland anges ett vidare geografiskt område: 'inköpt i Halland' 
eller 'inköpt vid Älven' (= Göta älv). När det t ex sägs att något är 
inköpt av en bonde på Kålland, har inköpet säkert skett också på 
Kålland. Flera härader i Västergötland omtalas på detta sätt, förutom 
Kålland även Gäsene, Vadsbo och Väne härader.

39 Kategorien övrigt blir stor därför att vissa år förekom stora utbetalningar till olika fogdar, 
utbetalningar som, så vitt det går att bedöma, var avsedda att täcka inköp. Det finns ingen 
anledning förmoda att dessa inköp, om de kunnat dokumenteras, skulle förändra bilden av 
inköpens fördelning.
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600 mark

400 mark

200 mark

Livs- Red- Råva- Tex- Övriga Hant-
medel skap ror tilier varor verkare

Figur 21: Det sammanlagda värdet i mark örtug av alla varuinköp och betal
ningar till hantverkare vid Stora Dala under 1560-talet. (Källa: tabell 71 i 
tabellbilagan.)

Hantverks tjänster upptog en väsentlig del av utläggen.40 Tio 
hantverkskategorier omtalas: glasmästare, murmästare, skinnare, 
skomakare, skräddare, smed, spinnare, svarvare, timmerman och 
vävare. Glasmästaren arbetade bara ett av åren (1561/62) och fick 
för sitt arbete hela 57 mark, vari sannolikt även betalning för själva 
glaset ingick. I övrigt fick den enskilda hantverkaren mindre än 10 
mark per år i betalning.41 För skräddare och smed förekom utbetal
ningar under sex år, för svarvare under fyra, för skomakare under 
tre, för övriga hantverksgrupper bara ett eller två år vardera. Några 
av hantverkarna arbetade vid Stora Dala, andra kan ha utfört arbete
na på sin hemort. Säkert gäller detta den svarvare som bodde på 
Edsveden i Laske härad, möjligen också den smed som var hemma
hörande i Hångsdala i Vartofta härad.42

40 Av utgifter för tjänster tas här bara upp de som gällde hantverkstjänster, därför att dessa nära 
hör ihop med en del av de varor som inköptes. Många hantverksprodukter inköptes utan att 
tillverkaren särskilt anges, bara utgiften för själva varan är noterad. För hantverkstjänsterna är 
det normalt tvärt om. Arbetena specificeras inte närmare. Bara vem som utfört ett visst arbete 
anges. Normalt innefattade tjänsten också en vara, t ex glas. Smeden kan ha gjort ett verktyg, 
ehuru det inte sägs. De små utbetalningarna som i övrigt förekom till utomstående och som 
gällde tjänster, avsåg arbete på åker och äng eller dylikt.

41 Smedlönen uppgick dock till 26:0 pn 1569/70.
42 °m hantverksarbete på sätesgården och kringvandrande hantverkare, se Lindberg 1964 s 28 f, 

32—36, Söderberg 1977 s 187, 190.

266



Till Stora Dala levererades åren 1561/62 och 1563/64 varor från 
Åkerö, Påtorp, Halland och andra platser (tabell 72 i tabellbilagan). 
Varorna från Halland var otvivelaktigt inköpta, ehuru inget pris 
finns angivet.43 Av det övriga kan en del vara inköpt för Stora Dalas 
räkning eller vara gåvor inom familjekretsen. Ty Åkerö var modem 
Anna Hogenskilds sätesgård och Påtorp var sätesgård för Hogen- 
skilds halvsvåger Bengt Gylta.44

Intäkter—utgifter. Frågan hur väl intäkterna svarade mot utgifterna 
går bara att besvara för vissa persedlar, beroende på att bokföringen 
är ofullständig. En mer systematisk redovisning finns bara för spann
mål, pengar och humle, låt vara att delar av spannmålsintäktema 
måste skattas. Det gäller generellt i fråga om malt och mjöl. Räken
skaperna bokför nämligen i fråga om avelsgårdens produktion bara 
den spannmål som togs i anspråk för malning av säd till mjöl och 
maltning av kom till malt, inte resultatet, den mängd mjöl och malt, 
som framställdes.45

En sammanställning av intäkter och utgifter för olika spannmåls
produkter, humle och pengar återges i tabell 55. Uppgifterna på de 
olika kontona i tabellen bygger på att slags dubbelkontering, vilket 
kan exemplifieras med följande. Kontot kom upptar under intäkter 
sådant som komräntor, avelsgårdens kornproduktion, leveranser av 
kom, återbetalda lån i kom och eventuella inköp av kom. Under 
utgifter är infört förbmkning av kom i form av t ex utfodring, utlå
ning, försäljning, malning och maltning. Intäkter från försäljning är 
införda under intäkter på kontot pengar; det mjöl och den malt som 
framställts är uppsatta som intäkt på kontot kornmjöl respektive 
malt.46

43 Detta är inte unikt, ty betalning anges inte heller för den havre som inköptes 1564/65.
44 AH s 123, 314.
45 Intäkterna i malt och mjöl är skattade enligt följande. Av spannmål som lämnades till malning 

har jag antagit att 20 % gick bort som kli och 80 % blev kvar som mjöl. Nu för tiden blir det 
normalt 70 % mjöl och 30 % kli — enligt uppgift från produktionschef på Konsumentförening
en i Stockholm (brev i DMS arkiv) — men sannolikt var mjölet inte lika finmalet då. Som 
jämförelse kan nämnas att vid Åkerö gick det vid malning bort från vete ca 6 % vid ett tillfälle, 
25 % vid ett annat. Vid maltningen på Åkerö ökade volymen (kom-malt) med ca 10 %, vilken 
beräkningsgrund tillämpats här.

46 Observeras bör att de olika räkenskapsåren inte är helt jämförbara. 1561 /62 och 1568/69 ingår 
i intäkterna inte bara det aktuella årets uppbörd utan eventuellt kvarvarande lager på Stora Dala 
från tidigare år, detta emedan intäkterna från aveln inte är direkt bokförda i räkenskaperna utan 
är hämtade ur de aktuella årens inventarier. Vidare måste påpekas att för tre av räkenskapsåren 
— 1561/62,1568/69 och 1570/71 — löper bokföringen inte över hela räkenskapsåret utan bara 
en del.
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268 Tabell 55: Intäkter och utgifter spannmål, mjöl, humle och pengar vid Stora Dala på 1560-talet

1561/62 1563/64 1564/65 1566/67

Utgift1 Tillgång Resultat Utgift Tillgång Resultat Utgift Tillgång Resultat Utgift Tillgång Resultat

Spannmål

Blandkorn 45:2 Vi 36:4 - 8:4 Vi 44:2 Vi 46: Vi + 1:4 47:2 41:4 - 5:4 17:0 7:0 -10:0
Havre 58: Vi 19:4 Vi -38:2 62:3 68:2 + 5:5 107:0 (117:3)2 + 10:3 69:2 49:4 Vi -19:3 '/i
Korn 107:4 Vi 128: Vi +20:2 187:2 Vi 166:1 -21:1 Vi 148:4 137:3 - 11:1 310:3 283:3 -27:0
Råg 24:3 24:4 + 0:1 50:5 39:0 -11:5 72:3 53:2 Vi - 19: Vi 69:3 70:3 + 1:0
Vete 3:0 - - 3:0 12:3 12:0 - 0:3 22:3 12:5 - 9:4 7:0 6:0 - 1:0

Summa 238:4 Vi 209:1 -29:3 Vi 357:4 331:3 Vi -26: Vi 398:0 362:5 Vi - 35: Vi 473:2 416:4 Vi -56:3 Vi

Mjöl
Kornmjöl
Rågmjöl
Vetemjöl
Ospec

31:1
29:5

0:4

(18:2)
(20:0)
(1:4)
11:0

-12:5
- 9:5 
+ 1:0 
+ 11:0

91:0
65:0

5: Vi

(80:5)
(33:4)

(5:1)

-10:1 
-31:2 
+ 0: Vi

69:4
48:5
2:0

(63:0)
(47:1)

(4:1)

- 6:4
- 1:4 
+ 2:1

117:1
57:2

4:0

(86:2)
(40:5)
(3:1)

-30:5 
-16:3 
- 0:5

Summa 61:4 (51:0) -10:4 161: Vi (119:4) -41:2 Vi 120:3 (114:2) - 6:1 178:3 (130:2) -48:1

Övrigt

Humle 19:10 15:10 - 4:0 20:9 10:0 -10:9 23:2 6:0 - 17:2 18:15 12:0 - 6:15
Malt 113:0 115:5 + 2:5 155:0 159:4 + 4:4 109:2 86:2 Vi - 22:5 Vi 94:1 114:0 + 19:5
Pengar 300:3: Vi 323:0 + 22:4:2 'h 560:3:1 Vi 585:7: % +25:3:2 Vi 404:0:1 'h 28:2 -375:6:1 Vi 346:3:1 Vi 281:0 -65:3:1 Vi
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Tabell 55. fortsättning

1567/68 1568/69 1569/70 1570/71

Utgift Tillgång Resultat Utgift4 Tillgång5 Resultat Utgift Tillgång Resultat Utgift6 Tillgång Resultat

Spannmäl
Blandkorn 14:0 12:0 — 2:0 5:0 14:3 + 9:3 12:0 6:0 — 6:0 13:0 + 13:0
Havre 27:5 30:3 + 2:4 7:0 17:3 + 10:3 24:3 + 24:3 14:3 + 14:3
Kom 204:5 Vi 249:4 + 44:4 Vi 86:4 140:5 + 54:1 221:5 237:3 + 15:4 98:5 194:3 + 95:4
Råg (85:5 Vz)3 102:4 Vi + 16:5 19:0 27:2 + 8:2 161:0 207:3 + 46:3 35:0 40:5 Vi + 5:5 Vi

Vete 8:3 9:0 + 0:3 2:0 3:3 + 1:3 4:1 4:0 — 0:1 2:0 2:0

Summa 341:1 403:5 Vi + 62:4 >/2 119:4 203:4 + 84:0 399:0 479:3 + 80:3 135:5 264:5 Vi +129: 'h

Mjöl
Kornmjöl 5:0 (12:5) + 7:5 11:0 (15:2) + 4:2 23:3 (9:4) — 13:5 3:0 ? - 3:0
Rågmjöl 39:0 (39:4) + 0:4 33:1 (32:0) — 1:1 47:2 (28:1) — 19:1 26:2 Vi (21:2) - 5: Vi

Vetemjöl 1:1 (5:1) + 4:0 4:4 + 4:4 2:0 (2:2 Vi) + 0:2 Vi 0:3 (1:3 >/2) + 1: Vi

Ospec 4:3 - 4:3 9:0 + 9:0 2:0 - 2:0

Summa 49:4 (57:4) + 8:0 44:1 (61:0) + 16:5 72:5 (40:1 Vi) - 32:3 Vi 31:5 Vi (22:5 Vi) - 9:0

Övrigt

Humle 9:9 5:0 — 4:9 5:6 5:12 + 0:6 10:16 18:12 + 7:20 5:6 5:0 - 0:6
Malt 141:2 '/z (135:3) — 5:5 Vi 42:0 (51:1) + 9:1 76:3 (79:5) + 3:2 43:3 58:3 + 15:0
Pengar 1370:3 1482:4 + 112:1 510:3 248:4 261:7 1448:0 1855:6 + 407:6 503:0 409:2 - 93:6

Källa: E 1982
1 Utgifter januari/februari—oktober. 2 Skattningen gäller ett inköp, där bara betalningen är noterad. 3 Höstutsädet är kalkylerat. 4 Utgifter april—oktober. 5 Ränta, 
inventarium, leveranser.6 Utgifter oktober—mars.
Anmärkningar: Tillgång omfattar avel, räntor och andra tillgångar (leveranser, redovisade lager, återbetalningar av lån).
Spannmål och mjöl redovisas i tunnor: skäppor, humle i pund: mark, pengar i mark örtug.
Parentes anger att siffran är kalkylerad.



Av tabellen framgår att intäkterna i spannmål och mjöl ej var 
tillfyllest de första åren fram till och med räkenskapsåret 1566/67. 
Underskotten låg på mellan 26 och 57 tunnor per år för spannmål, på 
6 till 48 tunnor för mjöl. De sista åren skedde en markant förbättring 
med överskott på mellan 63 och 84 tunnor för spannmål och mjölet 
blev en minuspost bara ett år.47 Maltin takterna räckte i stort sett 
genom hela perioden utom två år, då underskotten var 23 och 5 
tunnor. För humlet är bilden den rakt motsatta; bara två år var 
redovisade intäkter — räntor och inköp — till fyllest och ett av dessa 
år blev det egentligen ingenting över.

På penningkontot uppstod omväxlande överskott och underskott 
— som mest 408 respektive 376 mark. Men penningräntan från 
Båtegårds och Längjums rättardömen, vilken saknas 1564/65 och 
intäkter från ett visst smöröverskott — se nedan — torde totalt sett ha 
täckt underskotten. Ett underskott i reda pengar uppstod knappast. 
Däremot kan räntorna från Båtegårds och Längjums rättardömen 
1564/65 inte eliminera underskotten i spannmål, mjöl och humle. I 
fråga om spannmålen och mjölet fanns säkert tillskott via förläning- 
en i Vingåker, tillskott som inte blivit redovisade.48 Humle torde ha 
odlats på Stora Dala, trots att sådan produktion ej är bokförd; den 
produktionen kan ha täckt humleunderskotten.49

Att bedöma utfallet för animalier (tabell 56) och fisk (tabell 57) är 
svårare. Utifrån de uppgifter som finns för tre räkenskapsår är det 
uppenbart att smörintäktema gav ett överskott, kanske även ostin- 
täktema. Smörutgiftema låg på 10—15 pund och intäkterna kunde 
variera mellan 20 och 100 pund.50 Förbrukningen av ost var 1563/64 
6 pund, samtidigt som aveln gav 15 pund och året efter 20 pund.

För två räkenskapsår anges slakt och/eller ränteintäkter för får
kött, fläsk och nötkött och även konsumtionen vid Stora Dala. Båda 
åren uppstod överskott. Men eftersom det var fråga om produkter, 
som inte kunde lagras en längre tid, måste en del ha avyttrats eller 
konsumerats utan att detta blivit redovisat.

47 Räkenskapsåret 1570/71 är överskottet visserligen 129 tunnor, men utgifterna detta år gäller 
bara halva året och överskottet torde därmed ha blivit mindre detta år.
Motsvarande gäller för 1568/69.

48 Tillskott måste ha funnits, eftersom produktionen kunde fortgå.
49 Humleodling var en del av avelsgårdens produktion enligt PBOec s 124.
50 Viss oklarhet råder om utgifterna i smör och ost gäller hela räkenskapsåren, och inte bara för 

perioden januari-oktober. 1561/62 uppstod enligt bokföringens data ett underskott på 1 pund 
smör, men avelsgårdens egen produktion är inte redovisad detta år. Aveln torde ha givit minst 
10—15 pund/år. Som exempel på andra brister i redovisningen kan nämnas att konsumtionen 
av oxkött 1561/62 skulle ha omfattat bara 1,5 oxfall (skrivfel för 11,5?) men 1563/64 11 oxfall, 
samtidigt som slakten omfattade 16 oxar = 16 oxfall 1561/62. Ett annat exempel: 1563/64 
redovisas konsumtion av fisk men ingen uppbörd av fisk.
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Tabell 56: Intäkter och utgifter i animaliska produkter vid Stora Dala i början pä 1560-talet

Animalier 1561/62 1563/64 1564/65

Intäkt Utgift Resultat Intäkt Utgift Resultat Intäkt Utgift Resultat

Fläsk1 (150:0) 97:12 +52:12 (68:0) 50:0 +18:0
Får/fårkött2 (67:8) 35:8 +32:0 33 20 +13
Gäss 38 18 +20
Ost 15:0 6:0 + 9:0 20:0 8:0 +12:0
Oxkött 16 1.5(?) +14,5(?) 13 11 + 2
Smör 7:03 8:0 - 1:0 81:8 13:12 '4 +67:19 % 33:7 13:12 +19:19

1 1 sida = 1,25 pd, 1 svin = 4 pd
2 1 får = 1 pd
3 Bara ränta, aveln okänd 
Källa: E 1982, AcRiAd XVI
Anmärkningar: Fläsk, fårkött, ost och smör redovisas i pund: mark — 1563/64 dock i antal fall för får. Även oxköttet i antal fall; gäss i antal halvor. 
Parentes anger att siffran är kalkylerad.



272 Tabell 57: Tillgångar1 och utgifter i fisk vid Stora Dala i början av 1560-talet

Fisk 1561/62 1563/64 1564/65

Tillgång1 2 Utgift Resultat Tillgång2 Utgift Resultat Tillgång Utgift Resultat

Braxen 8 pd 8 pd 2 pd 12 pd —10 pd
Flundra 100 st 100 st — — 200 st ?
Gädda 4 pd 2 pd + 2 pd 4 pd 16 pd -12 pd
Homgädda 1200 st 1200 st —
Håfisk 1 tu 1 tu —
Id 10 pd 10 pd -

Kolja 1 tu 1 tu —

Kummel 20 st 20 st —
Lax Vi tu, 5 st 5 st + 'h tu — 'h tu, 7 st ?
Långa 40 st 20 st +20 st 20 st 20 st — — 70 st ?
Mört — 2,5 tu ?
Sill 7 tu 7 tu — 18 tu 18 tu — 3 tu, 10 st 5 tu ?
Spättafisk - 300 st ?
Strömming 'h tu 1 tu —'h tu
Torsk 2 tu, 70 st 2 tu +70 st 2 pd 20 st ? 2 pd 2 pd —
Ål 40 st 20 st +20 st

1 Tillgång: inköpt eller levererad fisk.
2 Mer inköpt, bl a flundra, gädda, rocka, strömming, vitling, men ingen förtäring noterad och några inköp ej heller specificerade till kvantitet och sort 
Källa: E 1982, AcRiAd XVI
Förkortningar: tu = tunnor, pd = pund, st = styck.



Intäkter i nötkreatur fick man genom aveln vid Stora Dala och 
genom ränta från landbogodsen. De första åren omfattade räntein
täkterna omkring 10 djur, främst oxar, för att helt försvinna vid 
mitten av 1560-talet och sedan återkomma mot slutet av årtiondet. 
Utslaktningen tog inte alla intäkterna i anspråk att döma av uppgif
terna från räkenskapsåren 1561/62 och 1563/64, men det första året 
uppges att 16 oxar sändes till Åkerö.51

Fisk köptes in. Det mesta tycks ha konsumerats vid Stora Dala, ty 
fisk köptes knappast in för att säljas vidare.

Utgifternas fördelning
För att få ett grepp om hur resurserna utnyttjades har utgifterna 
uppdelats på fem huvudkategorier, som mer direkt låter sig urskilja i 
materialet: utgifter för förvaltningen, det är kostnader för uppbörd av 
ränta, leveranser, försäljning och uppköp — för hushållet vid sätesgår

den, det är kostnader för bespisning — för produktionen vid sätesgår

den, det är kostnader för utfodring av boskap och arbetshästar, 
kläder och lön till personal — för jordägarens privata konsumtion, det 
är kostnader för lyxartiklar, utfodring av jordägarens ridhästar, rust- 
tjänst, byggnadsarbeten på själva sätesgården — samt slutligen utgif

ter för övrig verksamhet, det är kostnader för tionde, spannmål till 
klockaren, utlåning, leveranser till Hogenskild Bielke och hans mor 
Anna Hogenskild.52
51 Ränteintäkterna redovisas i tabellerna 53—60 i tabellbilagan.
52 Till utgifterna har också räknats den ränta och de leveranser och inköp som bör ha förbrukats 

vid Stora Dala: bast, dagsverken, fisk, höns, järn, lamm, salt, ägg mm ehuru förbrukningen inte 
alltid är redovisad. All slakt räknas också till utgifterna. Inköpen har förts upp under respektive 
inköpsår, även om förbrukningen kan ha pågått flera år. Ibland är det svårt att veta vart vissa 
utgifter skall föras. Som regel rör det sig om små poster. Ett exempel: en sadel inköptes. Det 
framgår inte om den var avsedd för någon av Hogenskild Bielkes hästar eller för en av 
fogdarnas hästar. Den antas här ha varit avsedd för en fogde; den har placerats under kategori
en utgift för förvaltning och har därtill betraktats som en investering. Ett annat exempel: utgifter 
för smed, timmerman, murmästare, vävare har satts upp på kostnader för produktionen om det 
inte särskilt sägs att arbetena gällde andra insatser, t ex förbättring av och inredning till 
stenhuset.
En större post är dock lite problematisk, nämligen utfodring av hästar. Fram till 1567/68 
förekommer utfodring av min herres (= herr Hogenskilds) och andra frälsepersoners hästar. Det 
är fråga om ridhästar. Denna post, som här uppfattas som utgift för jordägarens konsumtion, 
försvinner sedan. Övriga hästar i utfodringsstaterna är arbetshästar och ridhästar (fålar), men 
utfodringen till dessa olika hästar låter sig inte särskilja från varandra och all den utfodringen 
har placerats under utgifter för produktionen. Troligen har en del av dessa hästar utnyttjats av 
fogdar och därför skulle utgiften för den utfodringen ha förts under posten kostnader för 
administration och förvaltning, om den kunnat urskiljas.
Till utgifter för produktionen hörde förbrukningen av hö. Hö ingick i räntan och bärgades vid 
Stora Dala. Höskörden vid avelsgården är känd för ett år, okänt vilket dock, genom en lös lapp i 
AcRiAd XVI. Skörden var då över 380 lass. Räntan i hö var mellan 16 och 43 lass. Ett år såldes 
38 lass. Till produktionskostnaderna har en förbrukning på 300 lass räknats per år.
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Vissa olikheter i underlaget finns för de olika åren. Det galler 
framför allt förbrukningen av animalier och fisk i hushållet, där 
redovisning finns noterad bara för tre år: 1561/62, 1563/64 och 
1564/65. Inte heller utsädet är känt för vissa år; detta gäller hela 
utsädet 1570/71 och höstutsädet 1561, 1567 och 1568.

1561/62 - 1566/67

4000 mark

2000 mark

Förvalt- Hus- Pro- Ägarens Övrigt
ning håll duktion egen kon

sumtion

1567/68 - 1570/ 71

4000 mark

2000 mark

Förvalt- Hus- Pro- Ägarens Övrigt
ning håll duktion egen kon

sumtion

Figur 22: Utgifternas fördelning vid Stora Dala pä 1560-talet. Värdering i mark 
örtug. (Källa: tabell 73-74 i tabellbilagan.)

En sammanställning av utgifterna, värderade i mark örtug (figur 
22, tabellerna 73—74 i tabellbilagan), visar att hushållet och produk
tionen vid sätesgården drog de största kostnaderna, tillsammans 
mellan 80 och 90 % av utgifterna i början av perioden, i slutet mellan 
54 och 69 %. Fram till räkenskapsåret 1567/68 var kostnaderna för 
hushållet och produktionen jämnstora, varpå hushållsutgifterna 
minskade till hälften i absoluta tal, medan produktionskostnaderna
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var i stort sett oförändrade. Framför allt minskade spannmålsför- 
brukningen.53 Vad minskningen av spannmålsförbrukningen berod
de på framgår inte direkt av bokföringen. Kanske var det så att en 
kontingent knektar var förlagd till Stora Dala och att den avlägsna
des 1567/68 i samband med att Hogenskild Bielke blev befälhavare i 
det nordiska sjuårskriget. Möjligen stöds den hypotesen av en annan 
förändring av kostnaderna. En stor utgiftspost från de första åren — 
utfodring av Hogenskild Bielkes och andra frälsemäns hästar — 
försvinner 1567/68 och återkommer först 1570/71. Frälsemannens 
hästar omfattade i så fall även knektarnas hästar, vilket inte är 
orimligt med hänsyn till att den enskilde frälsemannen skulle svara 
för en eller flera ryttare med häst.54

Förvaltningskostnaderna var små, 6 % eller mindre, av de totala 
utgifterna. Den största utgiftsposten utgörs här av lön och tärepengar 
till fogdar och andra i samband med olika uppdrag. Resorna gick till 
olika städer i Västergötland, till Halland, till Vadstena och Jönköping, 
men också till Åkerö och Stockholm, där Hogenskild Bielke och 
Anna Hogenskild ibland befann sig.55

Omfattningen av den privata konsumtionen varierade. De fyra 
första åren utgjorde den mellan 6 och 12 % av utgifterna för att 
sedan sjunka kraftigt och de sista åren ligga på omkring 1 %. Den 
stora posten utgörs av utfodring av hästar, vilken utgiftspost försvin
ner från 1567/68. Utgifterna i övrigt var små. Någon större lyxkon
sumtion förekom inte, vilket väl förklaras av att Hogenskild Bielke 
inte bodde på gården. Likväl rustades sätesgården i början och slutet 
av perioden. En smed och timmerman arbetade på stenhuset 
1569/70, då också väveriarbeten utfördes för stenhuset. En glasmäs
tare fick ersättning 1562. Sannolikt gällde också hans arbete förbätt
ringar på stenhuset.

Även kategorien övriga utgifter fluktuerade, från bara några pro
cent de första åren till 30—40 % de sista. Förändringen beror på att 
de sista åren kunde större penningsummor sändas från Stora Dala till 
Hogenskild Bielke och hans mor Anna Hogenskild. I stort sett mot

53 Till en viss del beror den förändrade relationen på att stora utgifter i animalier finns dokumente
rade bara de första åren.

54 Förutom Hogenskild Bielkes hästar omtalas också hans mor Anna Klemetsdotters, Bengt Gyltas, 
Lars Krummes. Inte alla dessa hästar behöver därför vara förknippade med rusttjänsten. Ett 
utbyte av tjänster har uppenbarligen funnits, så att herr Hogenskilds hästar utfordrades då han 
var på Åkerö hos sin mor, eller på någon av de andras sätesgårdar.

55 Dessa kostnader har sannolikt varit något högre i absoluta tal, då en del av hästarnas utfodring 
bör ha gällt också fogdarnas hästar men samtidigt har kostnaderna för hushållet t ex genom 
förbrukningen av animalier och produktionen varit större än vad som direkt kan beläggas, så att 
den relativa andelen knappast varit större än den nu framträder.
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svarade dessa penningleveranser värdet av den spannmål som i 
slutet av 1560-talet sändes till Västergötland via Hjo från förläningen 
i Södermanland. Samtidigt är det uppenbart att det blev möjligt att 
sända pengar tillbaka först när utgifterna för hushållet gick ned efter 
1566/67.56

En del av utgifterna representerar också investeringar i produktio
nen. Att beräkna dessa är dock problematiskt, emedan investeringar
na är svåra att identifiera. Räknas utlägg för smed, timmerman, 
murmästare, svarvare, redskap och råvaror som bräder, järn, spik, 
husgerådsartiklar till investeringsutgifter, när det inte direkt framgår 
att arbetena gällde förbättringar av stenhuset, kommer dessa utgifter 
att omfatta mellan knappt 2 och 5 % av de totala utgifterna. (Tabell 
58) Sannolikt är detta en något för låg siffra. Några av hantverkarna 
torde ha bott på Stora Dala, när de utförde sina arbeten. Legofolket 
bör, liksom dagsverkama, ha utfört olika förbättringsarbeten, som är 
att betrakta som investeringar. Det skulle innebära att i kostnaderna 
för hushållet och produktionen ingår också en del investeringskost
nader, som ej kan urskiljas.57 Även om dessa kostnader kunnat 
beräknas, hade bilden i stort knappast förändrats. Investeringsnivån 
var låg. Den har säkert inte legat över 10 % av de sammanlagda 
utgifterna.

Genomgången tyder alltså på att västgötagodset aldrig gav något 
större överskott. Intäkterna förbrukades framför allt vid Stora Dala 
och de överskott som kunde uppstå på vissa 'konton', måste utnytt
jas för att täcka underskott på andra. Ändå räckte intäkterna inte till i 
början av perioden, då det uppstod underskott på spannmål, som 
måste ha kompenserats genom tillskott från annat håll. Några år i 
slutet av 1560-talet kunde i gengäld relativt stora penningsummor 
sändas från Västergötland till Hogenskild Bielke och hans mor men 
de överskotten uppstod otvetydigt genom försäljning av spannmål 
från Hogenskild Bielkes förläning i Södermanland.

Hogenskild Bielkes övriga gods
Hogenskild Bielkes övriga gods fanns i Mälardalen. Sätesgården Vik 
låg i Hagunda härad i Uppland, dit också de flesta landboenhetema 
— 44 — i den uppsvenska delen av godset var koncentrerade. I

56 Vad som sändes tillbaka var pengar utom det första året, då oxar sändes tillbaka.
57 Samtidigt måste framhållas att alla de aktuella hantverkstjänsterna nog inte är att betrakta som 

produktiva investeringar. En del av insatserna kan ha utnyttjats till att förbättra själva herresätet 
och borde då räknas till Hogenskild Bielkes privata konsumtion. Det gäller också en del råvaror 
såsom bräder, sågstockar och järn. Jfr Söderberg 1977 s 191 om dagsverkspliktens utnyttjande.
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Tabell 58: De produktiva investeringarnas1 andel av utgifterna vid Stora Dala pä 1560-talet (mark örtug)2

1561/62 1563/64 1564/65 1566/67

mark örtug % mark örtug % mark örtug % mark örtug %

Investeringar 82 2,9 62 2,1 48 1,7 107 4,7
Övriga utgifter 2 724 97,1 2958 97,9 2799 98,3 2170 95,3

Summa 2806 100,0 3020 100,0 2 847 100,0 2 277 100,0

1567/68 1568/69 1569/70 1570/71

mark örtug % mark örtug % mark örtug % mark örtug %

Investeringar 45 1,6 52 3,2 35 1,2 32 2,1
Övriga utgifter 2 772 98,4 1565 96,8 2 828 98,8 1516 97,9

Summa 2817 100,0 1617 100,0 2 863 100,0 1548 100,0

i utgifter för husgeråd, murare, oxar, redskap, råvaror (bast, bräder, järn, näver, spik, timmer m m), sadel, smed och timmerman, när det inte uttryckligen sägs att det
gällt arbeten på stenhuset.2 Avrundning till hela mark
Källor: E 1982, AcRiAd XVI. Vara värdering enligt tabell 74 i tabellbilagan



Västmanland hade herr Hogenskild sju landboenheter och i Närke
15. (Tabell 52 i tabellbilagan) I Södermanland hade han fram till 
1568 Vingåkers socken i förläning.

Räntan från landbogodset var varierad i Uppland, bestående av 
framför allt spannmål, olika animaliska produkter, dagsverken och 
pengar, medan den var starkt uniformerad i Närke — järn och humle 
— och i Västmanland — pengar (tabell 59). Jämräntan bör normalt ha 
kunnat avyttras, medan övriga intäkter — från landbogodset och 
avelsgården vid Vik — torde ha förbrukats på underhållet av Vik och 
förvaltningen av landbogodset.

Tabell 59: Räntor frän Hogenskild Bielkes landbogods och förläning utanför 
Västergötland pä 1560-talet (mark örtug)1

Landskap Anima
lier2

Dags-
verken

Jäm Pengar Spannmål Div. per
sedlar3

Närke
Södermanland4
Uppland
Västmanland

273:0
6:6 44:4

92:3:2:2

96:0
271:0:1:6
83:1:2:4
19:5

362:25 
1197:0

35:6
137: 7:1:2 
77:0

Summa 279:6 44:4 188:3:2:2 373:7:1:2 1559:2 250:5:1:2

1 Varuvärdering enlig tabell 74 i tabellbilagan.2 Smör, fläsk.3 Får, höns, lamm, ägg, humle m. m. 
4 Förläning (Vingåkers socken). 5 Kom, malt och råg.
Källor: FoR 2, 14, SöH 1561:10

Detta skulle innebära att Hogenskild Bielkes enda överskottsresurs 
vid sidan av jämräntan från Närke under dessa år var förläningsrän- 
toma — främst animalier, pengar och spannmål — i Södermanland, 
varav en del dock måste ha sänts till Stora Dala för att täcka spann- 
målsunderskottet i början och mitten av 1560-talet.

Åkerö sätesgård
I slutet av 1560-talet hade Anna Klemetsdotter två sätesgårdar — 
Åkerö i Bettna socken, Oppunda härad, och Nynäs i Nousis socken i 
Finland — samt ett landbogods på drygt 300 enheter, framför allt i 
Södermanland, Västergötland, Småland och mnt Nynäs i Finland 
samt stadsfastigheter i Stockholm och Nyköping. (Karta 12, tabeller
na 75—77 i tabellbilagan).

Några år tidigare (1566) hade fm Anna avstått Hedensö sätesgård i 
Näshulta socken i Österrekame till Bengt Gylta, gift med hennes
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* sätesgård
• 1-5 enheter
o 6-10 enheter 
O 11-20 enheter 
Q 21-40 enheter

Karta 12: Anna Klemetsdotters godskomplex i slutet av 1560-talet.

dotter Ingeborg från äktenskapet med Jakob Krumme.1 Hedensö 
hade varit Jakob Krummes morgongåva till Anna. Med överlåtelsen 
av sätesgården till Bengt Gylta följde troligen ett mindre landbogods 
på 15 enheter i Selebo och Österrekarne härader.

Under 1550-talet disponerade fru Anna ett ännu större godskom
plex, emedan hon då hade ansvaret för sina barns arvegods efter 
fadern Nils Pedersson (Bielke, död 1550), Annas andra make. Däri 
ingick bl a Stora Dala sätesgård i Gudhems härad i Västergötland och 
mer än 300 landboenheter i Västergötland, Uppland, Västmanland, 
Närke, Östergötland, Småland och Danmark.2

Åkerö, som står i centrum för den följande undersökningen, låg 
och ligger ännu på en ö i sjön Yngaren. Förbindelserna med det 
närliggande Nyköping (ca 3 mil från Åkerö) var goda via de olika sjö-

1 Ödberg 1908 s 30, 66, 69.
2 Johansson 1972 II—III behandlar arvskiften inom ätten Bielke på 1550-talet. Därav framgår bl a 

barnens arv efter Nils Pedersson (Bielke), som fru Anna disponerade, tills barnen blev myndiga. 
Om det danska godset finns uppgift i Ödberg 1908 s 31.
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och vattensystemen i södra Södermanland. Till den andra sätesgår
den i Södermanland, Hedensö, var det ca 5 mil i nordlig riktning. 
Den låg på en halvö i Näshultasjön, Näshulta socken, Österrekarne 
härad, nära Hjälmaren. (Karta 13)

Till Åkerö hörde i slutet av 1560-talet ett landbogods på 110 
enheter i Södermanland, framför allt i Jönåkers och Oppunda hära
der och angränsande landskap — Närke, Värmland, Västmanland 
och Östergötland — och två sockenförläningar i Opphundra härad. 
(Karta 14). Till Åkerö kom också leveranser från Finland, Småland 
och Västergötland, men det rörde sig om överskott från områden, 
som primärt låg under andra sätesgårdar eller bildade självständiga 
forvaltningsdistrikt och där ansvaret för uppbörden inte var direkt 
knutet till Åkerö.

Undersökningen inriktas i det följande på att fastställa ränteintäk
terna 1568/69, produktionen vid Åkerö och utgifternas fördelning 
och omfattning vid mitten av 1550-talet och 1568/69.

YNGAREN

Karta 13: Åkerö med närliggande landbogärdar. Bro över till Åkerö byggdes 
först vid mitten av 1800-talet. Detalj ur topografiska kartan 1: 50000.
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Ränteuppbörd 1568/69
Nils Svensson redovisar i sin räkenskap från 1568/69 ränta från 
enskilda landbor i Närke, Södermanland, Värmland, Västmanland 
och Östergötland och förläningsräntor från skattebönder och land- 
bor i Bettna och Sköldinge socknar i Oppunda härad. Dessutom 
upptas diverse leveranser från andra delar av godskomplexet, från 
Småland, Västergötland och Finland. (Tabell 60)

Åtskillig uppbörd från Anna Klemetsdotters landbogods är inte 
upptagen i räkenskapen. Där saknas ränta från landborna i Uppland, 
från flertalet landbor i Östergötland och Västmanland. Och räntan 
från landbogodset i Småland, Västergötland och i Finland var större 
än redovisade leveranser till Åkerö. Det samma gäller uppbörden 
från en del av de landbor som upptas i räkenskapen. I uppbörden 
saknas nämligen vissa ränteposter helt. Det gäller avradspengar,

ENKÖPINGVÄSTERÅS

Borkarö rd
KÖPING

ARBOGA
Säby rd STRÄNGNÄS

STOCKHOLM
ÖREBRO

■ TÄLJEHedensö

Lundby rd

Rallersta rdGullberga rd

TROSA

'Ballersta rd

Hagelsrd

NORRKÖPING
p^^Styra rd 

VADSTENA o en landboenhet 
▲ sätesgård 
■ stad 
rd rättardöme 
^ förläning

SÖDERKÖPING

LINKÖPING

Falls rd

50km

Karta 14: Anna Klemetsdotters godskomplex under Åkerö 1568/69. 
Anmärkning: Gälleräs rättardöme i Värmland är ej med.
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Bild 24: Åkerö slott pä pennteckning av Erik Dahlberg från slutet av 1600-talet. 
Huvudbyggnaden torde vara frän slutet av 1500-talet. (Ur Teckningarna till 

Svecia antiqua et hodierna)

trädespengar, dagsverkspengar, gästningspengar och smöra vrad från 
landboma i Närke, Västmanland och Östergötland. I uppbörden från 
förläningen ingår inte dagsverken, skatte- och gästningspengar från 
Sköldinge socken.3

När det gäller förläningen är det svårt att avgöra om någon in
skränkning i förläningen skett,4 medan utelämnandet av de just 
uppräknade landboräntoma förklaras av att Nils Svensson ej ansva
rade för uppbörden. Räntorna från Finland gick i huvudsak till 
underhållet av Nynäs gård. Räntorna från Uppland, Västmanland, 
Västergötland och Östergötland kan ha avyttrats och redovisats di
rekt för Anna Hogenskild; en sådan redovisning är belagd för 1550- 
talet.5

Bortfall. Ett egentligt räntebortfall, dvs ränta, som ej presterades av 
landbo eller skattebonde, låter sig bara fastställa för landboräntoma 
från de tre rättardömen i Södermanland (Ballersta, Rallersta och

3 De enskilda landbor som upptas med ränta i räkenskapen redovisas i tabell 75 i tabellbilagan, 
övriga landbor i tabell 76—77 i tabellbilagan. Att leveranserna från Småland och Västergötland 
var mindre än den ordinarie räntan framgår vid jämförelse med FoR 4, 5, 7 och 22, för Finland 
med uppbördsböcker för det finska godskomplexet i E 1989. Att vissa ränteposter saknas från 
landborna i Närke, Värmland, Västmanland och Östergötland framgår vid jämförelse med FoR 
1, 2, 3, 6 och 7. För förläningen framgår bortfallet av en jämförelse med SöH 1568:7 och av att 
det i räkenskapen inte är noterat någon ränta vid vissa ränteposter. Rubrikerna finns införda 
men ingen ränta är införd.

4 På 1550-talet utgick i varje fall dagsverken från Sköldinge sn — E 1991 Räk 1 fol 20v — men 
vissa räntor kan ju ha återkallats.

5 Redovisningar direkt till Anna Klemetsdotter finns belagda för flera år på 1550-talet, vilket 
framgår av lösa lappar i E 1990.
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Tabell 60: Landboräntor till Åkerö 1568/69

Rd/
land
skap

bjugg- burn
in j öl1 le2

kom1 malt1 råg" råg
mjöl1

får ko oxe tjur fläsk2 smör2 ost spike-
lax

ål2 bast2 hampa2 hö3 järn4 tor- ved3 dagsv 
va

pn9

Bal 12 139 12 10 i 9:106 5:10 2:8 90 112 42:2
Bar 48 2
Fa 17,5
Gu 2 3 2070
Gä 1 8 8450
Ha 12,25 10 8 4 5:0 5:0 600
Lu 2:0 4 2 800
Ral 97,5 3 i 1 2:10 3:5 1:7 600 42 54 29:5
Sml 18
St 3,75 13,75
Sä 7:10 96 8 800
Vgl 30 72:5 55
Ås 5,25 41 4 12 4 1 3:15 1:4 1:0 40:0 1 8 46 25:4

Summa 17,25 9:10 455 23,75 19 12 30 6 59 3 88:0 14:19 5 8 6:0 40:0 3:15 1 15320 8 132 212 97:3

1 spann,2 pund: mark,3 lass, 4 osmundar,5 antal, 6 1:0 ist. f. 1:0 smör,7 5 spann kom är ränta från 1565, 8 4 pd bast är ränta från 1567, 9 mark örtug. 
Förkortningar: Sml = Småland, Vgl = Västergötland. Se i övrigt tabell 75 i tabellbilagan.
Källa: E 1991
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Åsäter), där uppbörden omfattade alla ränteposter, och för förlä- 
ningsräntoma från Bettna och Sköldinge socknar.6

Tabell 61: Bortfall frän landboräntor1 under Åkerö i Södermanland 1568/69

fläsk2 hampa2 kom3 smör2 ved4 dagsv pengar5

oförmåga6 2:15 0:12 101,5 1:15 18 26 33:7:1:5
tjänst7 1:0

Summa 2:15 0:12 101,5 1:15 18 26 34:7:1:5

' Ballers ta, Rallersta, Åsäters rdn.2 Pund: mark.3 Spann. 4 Lass.5 Mark örtug. 6 14 landbor, varav 
4 inte erlägger någon ränta alls, 10 erlägger del av ränta.7 Rättaren i Åsäter 
Källor: E 1991, FoR 3

Tabell 62: Bortfall frän förläningsräntor 1568/69 under Åkerö

Oppunda hd spannmål1 fläsk2 smör2 ägg får höns hö3 näver såg-
stock

dagsv pn4

oförmåga5 127,5 19:2 12:9 5 i i 1 30 3 8 12:7
tjänst6 15,25 1:6 0:16 5 i i 1 30 3 8 9:0

Summa 142,75 20:8 13:5 10 2 2 2 60 6 16 21:7

' Spann.2 Pund: mark.3 Lass. 4 Mark örtug.5 Oförmåga gäller 24 enheter, varav 9 anges som öde, 
av vilka 8 ej räntar något. 6 Två länsmän 
Källor: E 1991, SöH 1568:7

Tabell 63: Uppbörd och bortfall av räntor (mark örtug) under Åkerö 1568/69 i 
Södermanland

Förläning % Landbor' %

Bortfall 274:3:1:7 22,7 168:0:2:4 22,2
Uppbörd 936:2:1:6 77,3 589:4:1 77,8

Summa 1210:6:0:5 100,0 757:5:0:4 100,0

1 Ballersta, Rallersta och Åsäters rdn i Södermanland 
Varuvärdering enligt tabell 74 i tabellbilagan 
Källa: Tabell 60-62, 64.

6 Utebliven ränta från de tre rättardömena och från förläningen markeras i räkenskapen med 
lucka för de olika räntepostema. En jämförelse med FoR 3 bekräftar i fråga om rättardömena att 
denna ränta skulle utgå. Övriga rättardömen från vilka de enskilda landbomas ränta är 
redovisad lämpar sig inte för att fastställa egentligt bortfall. I dessa rättardömen saknas vissa 
ränteposter och för de ränteposter som redovisas är det svårt att avgöra om ett egentligt bortfall 
förekommit. Ett exempel: en landbo skall enligt FoR prestera 10 spann kom. I räkenskapen 
upptas från denna landbo bara *6 spann. Resterande fyra spann kan då ha lösts i pengar, men
penningräntan från det aktuella rättardömet redovisas inte i räkenskapen.
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I de tre rättardömena saknas all ränta från fyra enheter och del av 
räntan från elva. För en landbo i Åsäter, som troligen var rättare, 
redovisas inga gästningspengar. Gästningspengama kan ha efter
skänkts som ersättning för rättaruppdraget. (Tabell 61) Från de två 
förlänta socknarna kan bortfall bokföras på 26 enheter. På två av 
dessa bodde länsmän, varav den ena rantade inget och den andra 
bara en del av sin ordinarie ränta. Bortfallet kan helt eller delvis bero 
på att de fått räntebefrielse som ersättning för sina uppdrag. På 
övriga 24 enheter är bortfallet totalt på åtta, som alla betecknas som 
öde, och återstående 16 noteras bara för del av räntan; en av dessa 
anges som öde. (Tabell 62) I Sköldinge socken upptas, som ovan 
påpekats, inte alls skattepengar, gästningspengar och dagsverken i 
uppbörden. Varför dessa räntor inte är med i uppbörden, framgår 
inte. Möjligen disponerade kronan dem.

Två av de landbor som resterade med ränta bodde i Vrena, Vrena 
socken. Vid en av dessa landbor uppges i räkenskapens marginal att 
läger hållits. Uppgiften måste tolkas så att kronan haft trupp förlagd i 
Vrena och att de två landboma som en följd härav befriats från en 
del av sin ränta.71 övrigt anges eller antyds inga skäl till varför en del 
gårdar låg öde eller inte presterade sin ränta.

Omräknas den faktiska uppbörden till mark örtug liksom den 
ränta som skulle utgå men som inte fanns med i uppbörden från de 
tre rättardömena och de förlänta socknarna 8 visar det sig att bortfal
let legat på drygt 20 % av hela den stipulerade räntan. (Tabell 63).

Konverteringar. Konverteringar genomfördes bara för gästningen och 
en del av smörräntan. Gästningen löstes i pengar av bönderna i 
Bettna socken och landboma i Ballersta, Rallersta och Åsäters rättar- 
dömen. Två landbor i Ballersta rättardöme och några bönder i förlä- 
ningen löste sin smörränta i fläsk.

Sammansättning. Rättardömena framträder med olika ränteprofil. De 
tre rättardömena nära sätesgården — Ballersta, Rallersta och Åsäter 
— hade en starkt differentierad ränta. Ett tiotal olika uppbördsposter 
fanns här: spannmål, smör, fläsk, hampa, ved, jäm, får, nötkreatur, 
dagsverken, pengar m fl. (Tabell 60) Även förläningsräntoma, som

7E 1991 Räk 1569 fol 21v.
8 De ränteposter som saknas i förläningsräntoma från Sköldinge tas inte med i beräkningen, då 

det inte är känt om fru Anna verkligen disponerade dem. Bortfallet har beräknats så här: för 
landboräntan har FoR 3 utnyttjats som norm utom för de poster, där räntan var standardiserad 
såsom dagsverken och ved och där normen kunnat identifieras i räkenskapen. För förlänings- 
räntan har SöH 1568:7 tjänat som norm.
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kom från socknar nära sätesgården, var varierade, framför allt i 
Bettna socken, där 15 olika poster ingick i uppbörden: spannmål, 
fläsk, smör, ägg, får, höns, nötkreatur, näver, sågstockar, pengar och 
dagsverken m fl.9 (Tabell 64) En starkt uniformerad ränta kom i 
stället från längre bort boende landbor. Från Småland och Västergöt
land levererade man bara nötkreatur — 48 stycken oxar — och fläsk, 
från Östergötland och Västmanland i huvudsak spannmål, från När
ke och Värmland järn förutom några får och nötkreatur. (Tabell 60) 
Från Finland kom mest fisk och slaktkött. I de leveranserna torde 
även produkter från aveln ingå. (Tabell 65) En liten sändning av 
oxhudar uppges vara från Närke. Det kan vara hudar från avelsgår
den vid Hedensö.

En omräkning i mark örtug för räntorna från den svenska riks- 
halvan visar beträffande fördelningen mellan de tre ränteformerna 
en klar dominans för naturaräntan. Dess värde låg på 94 % av 
landboräntan och 78 % av förläningsräntan. Arbetsräntan var obe
tydlig och representerade bara några procent av uppbörden. Pen
ningräntan var på 19 % av förläningsräntan men bara 4 % av land
boräntan. I praktiken var dess andel större av landboräntan. Nu 
saknas just penningräntorna från vissa områden. Begränsar man 
perspektivet till de tre rättardömena runt Åkerö — det är bara från 
dem hela ränteuppbörden är belagd — visar det sig att penningrän
tan upptog 16 % av uppburen landboränta. (Tabell 66)

Varuleveranser
Till Åkerö kom flera leveranser av salt, humle och framför allt fisk 
från främst närliggande städer utmed Östersjökusten. Det torde där
för vara fråga om olika inköp, inte ränteleveranser. (Tabell 67) Av 
räkenskaperna från 1550-talet framgår att leveranser även gick i 
motsatt riktning: från Åkerö till Nyköping för vidare export till 
utlandet, till Norrköping, troligen för avyttring där, och till Väster
götland. Även i Stockholm torde man ha avyttrat överskottsproduk
ter, ty 1551 hade Anna Hogenskild arrenderat 'Olaus Petris bod' vid 
Skomakargatan av Stockholms stad. Och en av fru Annas fasta 
affärskontakter, Nils Farsson, bodde i Stockholm på 1560- och 1570- 
talen.10

9 Några poster bars, som ovan påpekats, sannolikt inte upp i Sköldinge, t ex dagsverken, skatte
pengar och gästningspengar.

10 Ödberg 1908 s 30, Ödberg 1909 s 4, 10, 19.
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Tabell 64: Förläningsräntor till Åkerö 1568/69

Oppundahd kom1 mjöl' råg1 fläsk2 smör2 ägg får höns ko oxe stut hö3 näver såg- dagsv pn4
stock

Bettna sn 108,25 10 36:10 20:15 '/a 45 9 9 i i 1 8 270 24 120 199:1
Sköldinge sn 242,5 2 24 30:19 18:4 3 i 2 4:5
Summa 350,75 2 34 67:9 38:19 Vi 45 12 9 2 3 1 8 270 24 120 203:6

1 spann,2 pund:mark,3 lass,4 mark örtug
Anmärkningar: 30 näver är ränta från 1567. Smörräntan skulle ha varit 1:14 'h större men är utbytt mot lika mycket fläsk. 
Källa: E 1991

Tabell 65: Leveranser till Åkerö frän olika delar av godset 1568/69'

brax/
id2

fläsk2 får
fall

gås
halvor

humle ister2 nöts
fall

oxhud ström
ming3

talg2 torsk3 tunga

Finland 69:0 75:0 70 40 6:0 24 10 31 29:0 0,5 40
Närke4
Västergötland l5

3

Summa 69:0 75:0 70 40 1 6:0 24 13 31 29:0 0,5 40

1 troligen landboräntor och egen avel,2 pund:mark, 3 tunnor,4 Hedensö sg?, 5 säck 
Källa: E 1991



Tabell 66: Räntornas sammansättning (mark örtug) på landbogods och förlä- 
ningar under Åkerö 1568/69'

Förläning % Landbor1 % Landbor2 %
Arbetsränta 30:0 3,2 53:0 2,0 53:0 9,0
Naturaränta 702:4:1:6 21,8 2 530:3:0:6 94,4 439:1:1 74,5
Penningränta 203:6 75,0 97:3 3,6 97:3 16,5

Summa 936:2:1:6 100,0 2680:6:0:6 100,0 589:4:1 100,0

1 Räntor till Åkerö från godset i det egentliga Sverige
2 Ballersta, Rallerska och Åsäters rdn i Södermanland 
Varuvärdering enligt tabell 74 i tabellbilagan
Källa: Tabell 60,64

Tabell 67: Diverse leveranser till Åkerö 1568/69

Avsändarort brax/id1 gädda1 salt2 ström-2
ming

torsk

Nyköping5 3,5 6,75
Stockholm3 16:0
Södertälje3 22:0 13:0 3:0'
Västergötland3 1

Summa 38:0 13:0 4,5 6,75 3:0

1 pund:mark 2 tunnor 3 troligen inköp 
Källa: E 1991

Produktionen på Åkerö
Åkerbruket. Åkerbruket dokumenteras i räkenskaperna genom upp
gifter om utsäde, uppbörd från den egna aveln (tröskad säd) och 
tionde. Dessa uppgifter är inte systematiskt införda i räkenskaperna 
från 1550-talet; inte för alla år redovisas de tre posterna.11

Utsäde anges för åren 1553—56 och 1569, då tre av sädesslagen 
ingick, nämligen korn, råg och vete med en klar dominans för råg, 
som upptog 74 % eller mer av utsädet, medan komet omfattade 
mellan 11 och 23 % och vetet 3—4 %.12 År 1569 skedde kornutsädet 
den 23 maj, men i övrigt framgår det inte klart, när utsädet ägde mm. 
Normalt torde större delen av utsädet ha skett på våren, men råg och 
vete kunde sås också på hösten. På Stora Dala såddes rågen framför

11 Räk 1 fol 15—19v (E 1991) upptar tionde 1551—53, spannmålsavel 1552—53 och utsäde. Där 
finns också uppgifter om oxränta, utgifter i oxar och utfodring samt leveranser från Åkerö. På en 
lös lapp anges dessutom tionde för åren 1551—54. Räk 2 (E 1991) upptar utsäde för åren 1554— 
56. Utsäde redovisas här under utgifterna i spannmål för respektive år (fol 3, 4v, 5v, 10v, 12, 
14). Räkenskapen för 1569 (E 1991) har dessa uppgifter på fol 28, 55, 57, 74r, v, 75v.

12 Det förefaller som rågens betydelse ökade från slutet av 1400-talet och början av 1500-talet till 
mitten av 1500-talet att döma av en jämförelse med de utsädesuppgifter som finns för Åkerö 
från senmedeltiden. En parallell härvidlag är Stegeborg. Se Myrdal 1985 s 257 ff, 69.
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allt på hösten. Troligen gällde det samma på Åkerö. (Tabellerna 68— 
69)

Årsangivelserna är inte helt entydiga i räkenskaperna från 1550- 
talet. Utsädet för t ex 1553 måste ha omfattat vårutsädet, men fråga 
är om också höstutsädet ingår och i så fall för vilket år: utsädet 
hösten 1553 eller utsädet hösten 1552, som skulle skördas samtidigt 
med vårutsädet från 1553? Att döma av uppgifterna i räkenskapen 
från 1568/69, avser utsädet för t ex 1553 det utsäde som skedde 
under 1553, dvs vårutsädet 1553 och eventuellt förekommande höst
utsäde samma år.13

Sådden skedde på tre platser: på Gölet, vid gården 14 och i Eneby. 
För 1553 finns uppgifter för alla tre platserna, för 1554 gården och 
Gölet och 1555—56 och 1569 bara gården. Halveringen av utsädet 
under 1550-talet förklaras till stor del av att Gölet och Eneby som 
utsädesplatser försvinner ur räkenskaperna, låt vara att utsädet sjönk 
något även vid gården.15

Tabell 69: Skörd, tionde och utsäde vid Åkerö 1568/69 (spann)

1568/69 1569 1569

Skörd % Tionde Utsäde %

Havre 9 1,6
Korn 108 19,0 10,75 122 15,9
Råg 390,5' 68,8 36 61 80,8
Vete 60 10,6 6 2,5 3,3

Summa 567,5 100,0 52,75 75,5 100,0

Ärter 4,5

1 44 spann svedjeråg 2 'i åkern'
Källa: E 1991

Tabell 71: Tionde frän Åkerö (spann) i början på 1550-talet

1551 1552 1552 1553 1553 1554
? ? Gölet ? Gölet ?

korn 8
råg 17,5 14 9 22 10 16

Summa 17,5 14___ __(9 22i_ jo 24
23 32

Frågetecknet markerar att skördeplatsen inte anges.
Källa: E 1991.

13 Slutsatsen för 1569 bygger på de dateringar som finns i det aktuella avsnittet av räkenskapen 
liksom av utsädesuppgiftens placering (E 1991 Räk 1569 fol 74v—75v). Jfr Myrdal 1985 s 69.

14 Vid två tillfällen anges i stället 'åkern', som jag uppfattat som åkern vid gården.
15 Jorden i Eneby torde ha lagts för landbodrift. Där hade fru Anna två landbor 1562 enligt FoR 3. 

Eneby låg i Halla sn på en udde i Yngaren ut mot ön, där Åkerö låg. Vid uppbörden hösten 1568 
noteras dock ingen uppbörd för en av gårdarna i Eneby.
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290 Tabell 68: Utsäde vid Åkerö (spann) pä 1550-talet

1553 1554 1555 1556 Summasumma
rum %Eneby Gården Gölet Summa % Gården Gölet Summa % Gården % Gården %

korn 27 7 34 21,8 24 24 22,6 6 9,6 8 10,8 72 18,1
råg 78 39 117 74,9 63 15 78 73,6 54 86,4 64 86,5 313 78,5
vete 2 3,25 5,25 3,3 2 2 4 3,8 2,5 4,0 2 2,7 13,75 3,4

Summa 27 87 42,25 156,25 100,0 89 17 106 100,0 62,5 100,0 74 100,0 398,75 100,0

Källa: E 1991

Tabell 70: Uppbörd (skörd) vid Åkerö (spann) i början pä 1550-talet

1552 1553 Summa
summarum %Eneby Gården Gölet Summa % Gården Gölet Summa %

kom 64 64 12,6 64 6,8
råg 21 286 135 442 87,4 273 150 423 97,5 865 92,0
vete 11 11 2,5 11 1,2

Summa 85 286 135 506 100,0 273 161 434 100,0 940 100,0

Källa: E 1991



Uppbörd redovisas för 1552, 1553 och 1569. Det syns mest natur
ligt att uppfatta årsangivelsen så att t ex 1552 står för skörden från 
hösten 1551, som normalt var färdigtröskad på våren 1552. Uppgif
terna om uppbörd och utsäde stöder i varje fall en sådan uppfatt
ning. I utsädet för 1553 anges sådd av kom både på gården och i 
Eneby, men i uppbörden för 1553 finns ingen kornskörd upptagen 
för vare sig gården eller Eneby. Så borde ha skett om uppbörden 
avsett tröskningen från hösten 1553 och vintern 1554. Uppbörden 
1553 bör i stället gälla tröskningen hösten 1552 och vintem 1553. 
Som källäget nu är kan inga komtal för Åkerö beräknas: för ett och 
samma produktionsår saknas uppgifter om både utsäde och skörd, 
de två faktorer utifrån vilka komtalet beräknas.16

Bild 25: Ur en bildkalen
der frän senmedeltiden. 

Bilden för augusti månad 

illustrerar skörden. En 

kvinna skär säden med en 

skära. (SHM, foto ATA)

Uppbörden omfattade drygt 500 spann 1552 men endast 430 
spann 1553; då saknas Eneby, där uppbörden 1552 var 85 spann. 
Uppgifterna om skörden för 1569 är inte helt entydiga. De finns 
samlade på en sida rubricerad: 'uppbörd på spannmål av gårdens 
avel'. Rågskörden anges till 346,5 spann från 43 rior — rior det är 
trästänger för torkning av säd 17 — och 44 spann svedjeråg. I anslut -

16 En jämförelse av utsäde 1553 och 1554 med uppbörd 1552 och 1553 indicerar för råg ett komtal 
på 3,5-4,5.

17 Rietz 1955-62, Ria.
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Bild 26: Ur en bildkalen
der frän senmedeltiden. 
Bilden för september må

nad illustrerar tröskning

en. En man tröskar säden 

med hjälp av en slaga. 

(SHM, foto N Lagergren 

ATA)

ning till skörden från rioma har tiondet angivits till 39 spann, vilket 
väl överensstämmer med ett tionde, baserat på svedjerågen och 
rågen från rioma. Siffran 39 har sedan strukits över och ändrats till 
34,5 spann, som passar ihop med de 346,5 spannen från rioma. 
Längre fram i räkenskapen anges det faktiskt givna tiondet till 36 
spann. Beträffande havre, kom och vete uppges att från ladan tagits 
9 spann havre, 32 och 4,5 spann vete och 18 spann kom, men som 
'summa lateris' anges för vete 60 spann och för kom 108 spann. 
Siffrorna för 'summa lateris' överensstämmer väl med det tionde som 
sedan givits: 6 spann vete och 10,75 spann kom. Skörden skulle 
därmed ha uppgått till 567,5 spann — inklusive svedjerågen — vilket 
är något mer än 1552, då uppbörd redovisas för Eneby, gården och 
Gölet. Utöver spannmål avkastade åkerbmket en skörd på 4,5 spann 
ärtor. (Tabellerna 69—70)

Tionde redovisas för åren 1551—54 och 1569. Det ligger på mellan 
drygt 17,5 och knappt 53 spann, en betydande variation således. 
(Tabellerna 69, 71) Uppgifterna är svårtolkade. Avses hela tiondet 
eller bara en del därav, t ex kronans tionde (2/3) eller prästens (1 /3)? 
Tiondet för 1569 gäller uppenbarligen hela tiondet. Om så är fallet 
också för 1550-talet måste konstateras att antingen är bokföringen 
bristfällig eller har felaktigt tionde erlagts, ty inget vete och mycket

292



lite korn ingår i redovisat tionde, trots att man skördade vete och fick 
mer korn än vad tiondet antyder.

Djurhållning och animalisk produktion. Antalet djur vid gården anges 
aldrig, men det som räkenskaperna meddelar om utfodring, slakt och 
leveranser av djur visar att gården hade (rid)hästar, kor, oxar, tjurar, 
får, svin och fjäderfä (höns och gäss, 1569 även en svan).18

Slakten omfattade normalt ett trettiotal får, något fler oxar, något 
färre svin men bara omkring fem kor. Slakt av gäss är noterad ett år, 
av lamm två år. Höns fanns vid gården och ingick dessutom i 
rån teuppbörden. Någon slakt av höns är inte noterad, men troligen 
har höns, gäss och även lamm slaktats varje år. (Tabell 72)

Tabell 72: Slakt vid Åkerö på 1550-talet och 1569

1553 1554 1555 1556 1569

får 34 27 17 30 37
gäss 20
kor 3 5 5 6
lamm 7 21
oxar 47 40 41 53 32
svin 15 36 23 12
tjur 1 1

Källa: E 1991

18 Även indirekt kan slutsatser dras om förekomsten av vissa djur på gården. 1555 levererades till 
gården genom ränteuppbörd 49 oxar och 1556 60 oxar. Därav sattes på stall 6 respektive 13. 
Slakten omfattade 41 respektive 53 oxar. Därutöver omsattes 9 respektive 7 oxar - de sändes 
till försäljning, gavs som ersättning för tjänst m m. Detta innebär att för omsättningen bör ha 
tagits 7 respektive 13 oxar från gården, såvida inte några av dem som sattes på stall under året 
utnyttjades för att täcka övriga utgifter. Se nedanstående tabell.

Omsättning av oxar på Åkerö 1555 1556

Uppbörd (ränta) 49 60
Till stall 6 13
Rest: tillgäng 43 47
Utgifter: slakt 41 53

" : övrigt 9 7

Resultat -7 -13
För 1569 kan med säkerhet fastslås att djur från gården tagits i anspråk för att täcka utgifter. 
Kalvar, lamm och svin ingick inte i ränteuppbörden, men utgifter på dessa djur är dokumente
rade. Utgifterna måste alltså ha täckts via gårdens egen djurbesättning.
Svanen utfodrades med spannmål.
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Vid slakten tillvaratog man inte bara de ätbara delarna av djuren. 
Fårens och nötkreaturens hudar bereddes och användes till att göra 
skor, fällar mm.19 Av fettet framställde man talg. Talgframställning- 
en låg på 15—20 pund på 1550-talet, utom 1553, då den uppgick till 
över 32 pund.20

Framställning av smör och ost bör också ha förekommit, även om 
räkenskapen inte meddelar något därom.

Maltning och ölframställning. Korn mältades till malt, som tillsam
mans med vatten och humle bryggdes till öl. Maltningen omfattade 
mer än 500 spann korn årligen. Vid bryggningen förbrukades sedan 
mellan drygt 500 och 600 spann malt och mellan 39 och 54 pund 
humle årligen. (Tabell 73)

Tabell 73: Bryggning vid Åkerö pä 1550-talet och 
1569

1554 1555 1556 1557 1569

humle1
malt2

53:12
576

44:15
526

52:1
528

41:12
336

38:16
616

1 pund:mark, 2 spann 
Källa: E 1991

Två sorters öl framställdes: ett sämre (svenneöl) och ett bättre 
(herreöl). I herreölet ingick mer humle per spann än i svenneölet. År 
1569 användes för framställning av svenneöl mellan 0,62 och 0,8 
mark humle på en spann malt. I herreölet gick det mellan 1,9 och 2,5 
mark humle på en spann malt.21

Tabell 74: Fiske vid Åkerö (pund) 
på 1550-talet

1553 1554 1556

braxen 19 15 5,5
gädda 3 2 2
Summa 22 17 7,5

Källa: E 1991

19 Skor ingick i personalens lön enligt Räk 2 fol 37v, 38v—39v, Räk 1569 fol 48—53v (E 1991).
20 Produktionssiffrorna för talg var (pund:mark) 32:12 (1553), 15:10 (1554), 17:0 (1555), 18:0 

(1556). Även en del köckenfett, som erhölls vid kokningen av slaktfett, torde ha framställts, 
eftersom köckenfett levererades från gården (Räk 2 fol 28, E 1991).

21 På 1550-talet ingick mer humle per spann både i svenneölet och herreölet, men samtidigt 
varierade andelen humle mera än 1568/69. Även i England var det på herresätena vanligt med 
två sorters öl enligt Mertes 1988 s 110.
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Bild 27: Träsnitt ur Olaus Magnus Historia om de nordiska folken (Rom 1555). 
Bilden illustrerar hur gäddor fångas med ryssja i en insjö om sommaren. Fiskaren 

är iförd kolt och huvudbonad men har bara ben. (Ur J Granlunds kommentar till 

den moderna utgåvan)

Fiske. Åkerö hade egna fiskare, som vid gården ('gårdens avelsfisk') 
— troligen främst i sjön Yngaren — fångade braxen och gädda: 22 
pund 1553 och 17 pund 1554, 1556 bara 7,5 pund. För 1555 och 
1569 föreligger inga uppgifter om fiske just vid Åkerö. (Tabell 74) 

Även havsfiske bedrevs. Pelle stalldräng for 1555 till Gotland på 
torskfiske och förde hem 3,5 tunna till Åkerö.

Några av gårdens fiskare torde ha varit särskilt rekryterade från 
Finland. År 1550 hade nämligen Nils Pedersson befallt sin fogde på 
Nynäs att sända två goda fiskare till Åkerö.22

Intäkternas fördelning — aveln kontra räntorna 
Bara för räkenskapsåret 1568/69 och för spannmålsprodukter kan 
avelsgårdens produktion direkt jämföras med de räntor från landbor 
och förlänta socknar som tillfördes Åkerö. Totalt stod aveln för 57 %, 
landboräntorna för 24 % och förläningsräntorna för 19 % av upp
börden i spannmål, men mellan de olika sädesslagen var variationer
na stora. Avelsgården svarade ensam för intäkterna i havre och vete,

22 Rekryteringen av fiskare från Finland omtalas i Ödberg 1907 s 41. Att folk från Finland fanns 
anställda vid gården är flerstädes belagt i räkenskaperna. Se nedan om personalen. Gotlands- 
resan omtalas i Räk 2 fol 50v, 51v, E 1991.
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liksom för större delen av malt- och rågproduktionen, medan det 
mesta av komet kom från ränteuppbörden. (Tabell 75)

Personal
De anställda vid Åkerö omtalas i samband med att de anställdes, fick 
lön eller gav sig ut på något uppdrag. En mer systematisk redovis
ning av anställda finns bara för 1569, då de personer som under året 
fick skor är bokförda.23

I räkenskaperna från 1550-talet omtalas två personalkategorier: 
legokonor och legodrängar. Bland legokonoma namnges en (1556) 
eller två (1553—54), men dämtöver omtalas två till fem kvinnor 
(1553—55) utan att därför namnges. För en av de namngivna kvin
norna anges arbetsuppgiften: hon var bagerska på gården. Mellan 12 
och 16 legodrängar namnges. För några av dem anges deras arbets
uppgifter. Där fanns en kökspojke, en getgosse, en fiskare, en fiskar
dräng och en skräddardräng samt stalldrängar — för de senare torde 
arbetsåliggandena ha varierat mycket. Sammanställer man uppgif
terna för de enskilda åren, kan en personalstyrka på mellan 15 och 
23 personer beläggas åren 1553—56. (Tabell 76) I gruppen ingår då 
uteslutande personer, som arbetade vid gården — i jordbmket, i 
fisket och i köket/hushållet. I samband med uppbörd, försäljning, 
olika leveranser, inköp m m omtalas fem, sex personer, varav några 
sannolikt var fogdar och deras medhjälpare. Dämtöver fanns också 
en gårdsskrivare.

För 1569 finns en förteckning över de personer som fick skor vid 
gården, den enda systematiskt bokförda lönen det året. Skotilldel
ningen skedde fyra gånger: vid jul, påsk, midsommar och mickels- 
mäss.

Det problematiska med förteckningen är att den upptar inte bara 
personal utan också andra personer, varav några lätt kan identifieras. 
Det gäller fm Anna själv, Hogenskild Bielke och dennes fogde och 
båtsman, några av fm Annas bambam Per, Jakob och Märta Gylta, 
Anna Klasdotter (Hom) och ytterligare två dotterdöttrar ('jungfrur'), 
samt den danske krigsfången Jakob Bmckenhusen och några tillfälli
ga gäster eller besökare. Utöver dessa personer kan en permanent 
grupp och en tillfällig grupp urskiljas.

Den permanenta gruppen omfattade 19 till 23 kvinnor och 14 till 
17 män, totalt mellan 33 och 40 personer. (Tabell 76) För några av

23 Uppgifter om de anställda finns framför allt i Räk 2 fol 36—39, 43—44 och Räk 1569 fol 48—53v, 
båda i E 1991.
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Tabell 75: Uppbörd av spannmål (spann) vid Åkerö 1568/69 frän avel, förlänings- och landboräntor

havre kom % malt % råg % vete Summa %

avel 9,0 108,0 11,82 615,5 96,28 390,5 88,05 60,0 1183,0 57,27
förläning 350,75 38,39 34,0 7,67 384,75 18,63
landbor 455,0 49,79 23,75 3,72 19,0 4,28 497,75 24,10

Summa 9,0 913,75 100,0 639,25 100,0 443,5 100,0 60,0 2065,5 100,0

Källa: E 1991



Tabell 76: Personal vid Åkerö 1553—56 och 1569 

A Legofolk 1553—56

1553 1554 1555 1556

kvinnor 7 4 3 1
män 16 15 12 14

Summa 23 19 15 15

B Personal 1569

jul påsk midsommar michelsmäss

Permanent grupp
kvinnor 23 22 23 19
män 16 15 17 14

Summa 39 37 40 33

Tillfällig grupp
kvinnor 1 4 10 5
män 5 5 4

Summa 1 9 15 9

Källa: E 1991

dem anges befattning. Där omtalas en bagerska, två fäkonor, en 
kokerska, en fogde, en dräng, två stalldrängar och två fiskare. Kvin
nogruppen kan i sin tur indelas i två grupper, vilka i räkenskapen 
redovisas var för sig. Den ena består av åtta, nio kvinnor — däri ingår 
kokerskan, bagerskan och fäkonoma. Den andra gruppen omfattar 
11 till 14 kvinnor. I den finns många, som betecknas hustru, varvid 
även makens namn ibland står antecknat. Det är sannolikt fråga om 
kvinnor, som var hemmahörande i trakten och inte bodde på Åkerö 
— i varje fall inte permanent — men utförde arbete för sätesgårdens 
räkning — spinning, vävning el dyl — och fick skor i ersättning för sitt 
arbete. Gruppen fast anställda, som bodde på gården skulle i så fall 
ha omfattat 20 till 25 personer 1569, ett antal som är i nivå med de 
högsta siffrorna för antalet anställda på 1550-talet.24

Den tillfälliga gruppen består av mellan fyra, fem män och mellan 
en och tio kvinnor, vilka förekommer bara vid ett eller två avlönings- 
tillfallen. Många av kvinnorna och några av männen anges med 
enbart initialer. Flertalet torde vara just tillfälligt anställd personal,

24 Att kvinnor i trakten togs i anspråk för arbeten av denna karaktär, framgår av räkenskaperna för 
1550-talet, då olika typer av ersättning — spannmål, kött, fläsk mm — betalas ut för sådana 
arbeten. År 1569 är sådana utgifter få, vilket möjligen skulle kunna tala för att skotilldelningen 
till vissa personer då varit ersättning för sådana arbeten. Jfr PBOec s 69.
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som lejdes, då arbetsbelastningen var hög, tex vid sådd, slatter och 
skörd.

Bland de anställda fanns några av finsk härkomst, sannolikt rekry
terade från den finska delen av godskomplexet. Som redan nämnts 
uppmanade Nils Pedersson 1550 sin fogde på Nynäs att sända två 
goda fiskare till Åkerö. I räkenskaperna från 1550-talet omtalas 
finske Mickel och Anders Karalainen. En av fiskarna hette Henrik 
och kan också vara från Finland. 1569 omtalas vidare Majsa tavast 
och en Heike.

För arbetet på gården spelade även dagsverkena från bönderna i 
trakten runt Åkerö en viktig roll. Från sockenförläningen fick fru 
Anna ut 120 dagsverken och från sina landbor i Ballersta, Rallersta 
och Åsäters rättardömen 212 dagsverken, totalt alltså 332 dagsver
ken. (Tabell 60,64) Uttaget var sex dagsverken per landbo och i 
förläningen åtta dagsverken per skattebonde och sex eller tre per 
kronobonde. Hur dagsverkena disponerades framgår dock inte, men 
på 1550-talet, då dagsverkena från förläningen var större än 
1568/69, användes sannolikt en del av dagsverkena vid byggna
tionen på herresätet.

Intäkter och utgifter 1568/69
För 1568/69 är det möjligt att få ett grepp om hur väl vissa delar av 
uppbörden täckte utgifterna vid Åkerö.

I fråga om säd och mjöl uppstod totalt sett ett överskott på ca 90 
spann, men utfallet varierade starkt mellan olika produkter och 
sädesslag. Kom och havre, kom-, råg- och vetemjöl gav ett överskott, 
medan råg, vete och spisemjöl stod för ett underskott. Inte heller 
intäkterna i malt räckte riktigt till. Underskotten torde ha täckts via 
icke redovisade tillgångar i form av lager från tidigare år. I fråga om 
humle är det inte möjligt att exakt bestämma utfallet. Det kan ha gått 
jämnt ut.25 Penningräntorna däremot gav ett rejält överskott. (Tabell 
77)

Antalet nedslaktade och självdöda djur var i vissa fall större än 
ränteuppbörden, för andra djur mindre: ox- och lammräntoma gav 
överskott, medan ko-, kalv-, svin- och lammräntan gav underskott. 
Här finns emellertid en stor okänd post, nämligen aveln vid Åkerö, 
som i varje fall måste ha täckt de nu nämnda underskotten. När det

25 Osäkerheten vidlåder uppgiften om en säck humle på uppbördssidan. En storsäck humle kunde 
väga mellan ca 136 kg och 204 kg (KL 7 sp 55). Räknar man med ett lispund på ca 7 kg, kunde 
säcken, om det var en storsäck, ha innehållit mellan ca 19 och 29 pund. Med en vikt på ca 29 
pund, har uppbörden täckt utgiften.
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Tabell 77: Intäkter och utgifter vid Åkerö 1568/69

Produkter Utgift Uppbörd Resultat

förläning totalt utan för
läning

med förläning

Spannmål1
Havre 2,25 9 + 6,75 + 6,75
Korn 207,5 350,75 356,75 -201,5 +149,25
Råg 266,25 34,0 195,5 -104,75 - 70,75
Vete 21,5 4 - 17,5 - 17,5

Summa 497,5 384,75 565,25 -317,0 + 67,75

Mjöl'
Bjuggmjöl 17,25 +17,25 + 17,25
Rågmjöl 12,0 +12,0 + 12,0
Rågmjöl (skrätt) 77,75 87,0 + 9,25 + 9,25
Spisemjöl 217,75 175,0 -42,75 - 42,75
Vetemjöl 22,0 46,5 +24,5 + 24,5
Ospec 2,0 2,0 0,0 + 2,0

Summa 317,5 2,0 339,25 + 20,25 + 22,25

Övrigt

Humle2 38:16 9:10 ? ?
1 säck

Malt1 653,75 639,25 -14,5 - 14,5
Pengar3 31:4 203:6 301:1 + 65:7 +269:5

Uppbörd står för räntor till och avel vid Åkerö och anger läget efter malning och maltning på
Åkerö. Utgifter står för ii räkenskapen redovisade utgifter.
1 Spann. 2 Pund:mark. 3 Mark örtug.
Källa: E 1991.

Tabell 78: Intäkter och utgifter vid Åkerö 1568/69

Produkter1 Utgift2 Uppbörd3 Resultat

förläning totalt utan för- med förläning
läning

Får 38 12 42 - 8 + 4
Kalvar 6 - 6
Kor 10 2 8 — 4 - 2
Lamm 21 -21
Oxar 39 3 62 +20 +23
Stut 1 1 + 1
Svin 15 -15
Tjurar 2 3 + 1
Fårskinn 23 (37)" (+14)
Kalvskinn 7 - 7
Kohudar 12 ( 6)4 (- 6)
Oxhudar 9 (45)5 (+36)

1 Antal. 2 Utgifter står för i räkenskapen redovisade utgifter. ’ Räntor, leveranser, då ej annat
anges. 4 Slakten omfattade 37 får, 6 kor. 5 Slakten omfattade 32 oxar, till gården leverades 13
oxhudar.
Ka/la:E 1991.
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gäller hudar och skinn uppstod ett överskott, om man tog tillvara 
hudarna från de slaktade djuren. (Tabell 78)

En sammanställning av räkenskapens uppbörds- och utgiftsposter 
visar således att uppbörden 1568/69 i stort sett täckte årets utgifter. 
Något stort överskott uppstod inte. Då är att märka att i intäkterna 
ingick en förläning på två socknar. Hade fru Anna inte disponerat 
denna förläning hade bilden förändrats. För spannmålen hade det 
blivit ett underskott på över 300 spann och penningöverskottet hade 
krympt ihop från 270 till 66 mark. Däremot hade utfallet för posten 
boskap inte nämnvärt påverkats.

Fråga är hur utfallet var för de intäkter och utgifter som nu saknas i 
räkenskapen. Det gäller på uppbördssidan boskapsskötseln och den 
animaliska produktionen vid Åkerö, på utgiftssidan förbrukningen 
av smör, fläsk och fisk och kostnader för olika inköp och löner. En 
hjälp att värdera dessa poster i stort ger räkenskaperna från 1550- 
talet och kända data från andra avelsgårdar.

Deh årliga nedslaktningen av djur vid Åkerö var stor, vilket i sin 
tur var möjligt genom ett årligt tillskott av djur från ränteuppbörden 
och aveln vid Åkerö. Ovan framgick att nedslaktningen var större än 
räntetillskottet för vissa djur, vilket innebär att till nedslaktningen 
måste djur ha tagits från aveln vid Åkerö. För andra djur uppstod i 
stället ett överskott, som tack vare Åkerös egen avel måste ha varit 
större än vad som framkom ovan. Men ett visst antal djur behövdes 
för att reproducera djurbesättningen, varför det knappast uppstod 
större överskott att avyttra. Slutsatsen stöds av vad som är känt om 
avyttringen av djur från Åkerö på 1550-talet: fyra oxar såldes 1555, 
lika många 1556; dessutom avyttrades 1555 17 får. (Tabell 79).

Vid slakten tillvaratog man skinn och hudar från nötkreatur och 
får. Gårdens behov av skinnprodukter var väsentligt mindre än vad 
som ingick i leveranser från andra delar av godset och de skinn och 
hudar som slakten kunde ge.26 Det måste därför ha funnits ett 
utrymme för avsalu på kanske 25 får- och lammskinn och drygt 30 
oxhudar. På 1550-talet sålde man mellan 25 och 40 oxhudar årligen, 
utom 1553, då så mycket som 100 oxhudar gick till försäljning. Inga 
fårskinn avyttrades på 1550-talet — enligt den bevarade bokföringen

26 Detta gäller dock inte för kohudar. För tillverkningen av skor gick det 1569 åt 9 oxhudar och 12 
kohudar. Fem personer fick 23 fårskinn. Slakten omfattade 37 får, 21 lamm, 6 kor och 32 oxar. 
Därtill tillfördes gården 13 oxhudar (tabell 65, 72 i tabellbilagan); kohudar bör alltså ha funnits 
kvar från tidigare år.
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— men väl älghudar, som torde härröra från jakt vid Åkerö. (Tabell 
79).

Tabell 79: Varor leverade för avsalu från Åkerö pä 1550-talet

Varor 1553 1554 1555 1556 1557

Fett1 0,5 1,5
Får2 17
Järn5 8
Oxar2 4 4
Oxhudar2 100 37 30 25 40
Råg4
Smör5 1 4

600

Talg1 1,5 1,5
Älghudar2 8 3,5

Beräknat värde6 492:4 477:4 248:0 173:0 835:0

1 Pund. 2 Styck. 3 Fat.4 Spann. 5 Tunna. 6 Mark örtug. 
Varuvärdering enligt tabell 74. Fettet inte värderat. 
Källa: E 1991.

Åkerö kunde säkert producera 30 till 40 pund smör årligen, vilket 
bör ha täckt större delen av förbrukningen inom godset; en betydan
de del av smörräntan — 54 pund — bör därför ha kunnat avyttras,27 
något som bekräftas av förhållandena på 1550-talet. Då såldes 1 
tunna smör (16 pund) 1553 och 4 tunnor 1554. (Tabell 79)

Till Åkerö levererades 1569 fisk, fläsk, gåshalvor, nötsfall mm från 
Finland, där fru Anna hade sätesgården Nynäs norr om Åbo och ett 
stort landbogods. Varorna torde i första hand vara uppbörd från 
landbogodset och aveln vid Nynäs 28 (tabell 65) och varit avsedda för 
hushållet vid Åkerö. Eljest borde de ha sänts direkt åt annat håll och 
inte omvägen över Åkerö.29 Gårdens egen fiskfångst måste ha för

27 Vid Stora Dala gård producerades ett år knappt 33 pund, ett annat år bara drygt 12 pund, men 
detta år redovisas produktion för bara ett halvt år. Vid Örby var produktionen i början på 1540- 
talet 40—80 pund = 2,5—5 tunnor, på 1550-talet ca 160 pund enligt Söderberg 1977 s 234. Vid 
Segersjö gård, som var något mindre än Åkerö låg produktionen på närmare 100 pund, enligt 
Forssell 1884 tabell C 33. På 1550-talet förbrukades vid hushållet på Åkerö 42:10 (1554), 38:15 
(1555), 49:4 (1556) och 37:0 (del av 1557). Därutöver kunde det årligen gå åt upp till 5—6 pund i 
samband med resor och olika förrättningar att döma av E 1991, Räk 2 fol 46v, 47.

28 Det syns inte särskilt rimligt att dessa varor skulle ha köpts in i Finland och sedan skickats till 
Åkerö. Det bör ha varit smidigare att köpa dem på närmare håll. Fisk från Finland såldes årligen 
i Stockholm. Per Brahe meddelar i PBOec s 142 att i slutet av maj kom första flottan från 
Bottenviken.

29 Om det hade varit avsett för avsalu hade det lämpligen kunnat lagras i avvaktan på rätt 
avyttringstid i t ex Nyköping, där fru Anna hade ett hus. Troligen fördes inte alla produkter från 
Nynäs upp till Åkerö från Nyköping utan såldes där eller exporterades vidare tillsammans med 
andra överskott från godsen i Östsverige. Leveranserna från Nynäs till Nyköping kan inte 
klassas som export, vilket sker i KL 5 sp 8.
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brukats inom hushållet och inte sålts, eftersom det tydligen var 
nödvändigt att tillföra gården än mera fisk genom inköp och leveran
ser från Finland. Någon försäljning av fisk förekom inte heller på 
1550-talet. I räntan under Åkerö ingick också jämränta på drygt 
15 000 osmundar. Gårdens eget behov tog knappast hela räntan i 
anspråk; den bör till stor del ha kunnat avyttras, vilket antagande 
stöds av att 8 fat järn (4800 osmundar) exporterades 1554. 30 (Tabell 
79)

Någon kontantlön till personalen är inte bokförd för 1568/69; inte 
heller anges inköpspris på fisk och några tunnor salt, som fördes till 
Åkerö. Inköpen kan ha skett med pengar eller naturapersedlar från 
tidigare års uppbörd, vilket skulle kunna förklara varför ingen utgift 
är noterad. De kan också ha betalats av fru Anna själv. Även under 
räkenskapsåret 1569 skedde rimligen vissa inköp. Var de av samma 
omfattning som de bokförda men ej utgiftsnoterade leveranserna till 
Åkerö 1569, kostade de drygt 100 mark. Kontantlön till personalen 
vid Åkerö kan att döma av förhållandena på 1550-talet ha uppgått 
till 100—150 mark.31 Därutöver fanns säkert ytterligare utgifter. Fog
delöner måste ha betalats ut och kostnaderna för förvaltningen mås
te ha varit större än de som nu redovisas. Med något undantag finns 
t ex inte några utgifter för resor upptagna. På 1550-talet finns relativt 
stora resekostnader belagda 1553 och 1554. Ränteintäkterna i pengar 
räckte i så fall knappast till att täcka dessa utgifter.

Genomgången tyder på att järn, oxar, oxhudar, fårskinn och smör 
kunde avyttras till ett värde av ca 500—600 mark (tabell 79).32 En del 
av dessa intäkter måste troligen användas för att betala personalens 
löner och en del inköp, nödvändiga för Åkerös försörjning. Över
skottet kan ha stannat vid 300 till 400 mark, vilket inte är mycket 
med hänsyn till att de belagda utgifterna legat på ca 4000 mark 
(tabell 81).33 Sannolikt varierade utfallet över en flerårsperiod något, 
främst som en följd av växlande produktionsresultat vid Åkerö. Ett 
visst överskott på spannmål, främst råg, bör ha förekommit, eftersom 
råg på 1550-talet kunde sändas till Västergötland för avyttring.34
30 E 1991, Räk 2 fol 28.
31 E 1991, Räk 2 fol 37v—39, 43—44 redovisar lönekostnader, vari ingår bl a textilier.
32 Avsalukalkyl: 15 får = 15:0 pn, 25 fat järn = 250:0 pn, 40 oxhudar = 160:0 pn, 5 oxar = 60:0 pn 

och 40 pund smör = 90:0 pn.
33 Tabell 79 i tabellbilagan redovisar utgifter. Där ingår dock inte kalkylerad kontantlön till 

anställda eller kalkylerade förvaltningskostnader.
34 Den stora sändningen på 600 spann 1557 tycks dock vara ett undantag, troligen ett ackumulerat 

överskott. Det överläts till Harald Larsson, som enligt Almquist 1984 s 30 var köpman i Nya 
Lödöse.
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Av uppbörden från övriga delar av fru Annas godskomplex gick en 
del till godsets underhåll, en annan del bildade ett överskott, som 
gick till försäljning. Uppbörden i Finland förbrukades på att under
hålla Nynäs sätesgård och på förvaltningen av det finska godset men 
gav också ett överskott som levererades till Nyköping och Åkerö. 
Vissa räntor från Småland, Västergötland och Östergötland sändes, 
som redan nämnts, till Åkerö,35 men huvuddelen av räntorna från 
dessa landskap, liksom räntorna från Uppland och Västmanland, bör 
ha konstituerat ett överskott.36 Värdet av dessa räntor kan beräknas 
till ca 2000 mark (tabell 80), för så vitt all ränta kunde tas ut. Ett visst 
bortfall förekom säkert, eftersom landboma knappast fullgjorde hela 
den stadgade räntan. Vissa förvaltningskostnader skulle också täc
kas, men ett överskott på ca 1300—1500 mark har säkert landbogod
set i framför allt Småland, Västergötland och Östergötland kunnat 
stå för ett normalår.

Tabell 80: Överskottsräntor i Anna Klemetsdotters godskomplex i det egentliga 
Sverige 1568/69 (mark örtug)

Animalier1 Järn Pengar Spannmål Övrigt2 Summa

Småland 307:1:1:4 195:6:1:4 13:4:2:2 516:4:2:2
Uppland 11:4 74:2 85:6
Västergötland 448:7 97:3:1:4 258:0:0:4 804:2:2
Västmanland 128:0 18:0 3:4 149:4
Östergötland 6:2 52:7:2:5 303:1:1:4 362:3:1:1
Summa 762:2:1:4 128:0 375:5:2:5 635:3:2 17:0:2:2 1918:4:2:3

' 22:4:1:4 fläsk i Småland; i övrigt bara smör.2 Småland — lärft, Västmanland — sågstockar. 
Källor. FoR 1, 2, 4, 5, 6, 7, 22. Varuvärdering enligt tabell 74 i tabellbilagan.

Hur detta överskott utnyttjades är svårt att bedöma. Sannolikt 
använde fru Anna en del för den allmänna hushållningen på Åkerö 
och en annan för mer privat konsumtion. Dessa utgifter har inte givit 
något direkt nedslag i räkenskapen,37 vilket dels beror på att andra 
fogdar än Nils Svensson på Åkerö ansvarade för uppbörd och avytt
ring av naturaöverskotten från de aktuella områdena. Dels beror 
denna 'brist' i räkenskapen på att fru Anna inte redovisade för

35 Från Småland och Västergötland sändes tydligen inte den årliga räntan utan bara städja i 
nötkreatur och fodernöt. Från Östergötland är bara ett fåtal godsenheter med och bara en del av 
räntan bokförd i räkenskaperna för Åkerö.

36 Ingen ränta bokförd från Närke i räkenskapen utom en leverans. Det är svårt att avgöra om 
Närke-godset redan var överlåtet med Hedensö sätesgård till Bengt Gylta. I tabellen över 
överskottsräntor är Närke ej med.

37 Att sådana utgifter fanns kan man bl a sluta sig till. Så finns, som nämnts, en del av de utgifter 
som måste ha förekommit i samband med resor inte redovisade. Vissa lyxinköp kan också ha 
skett andra år. Se nedan not 50.
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gårdsfogden på Åkerö hur hon disponerade sina kontanta tillgångar. 
När det gäller den privata konsumtionen är det för övrigt tydligt att 
det knappast fanns utrymme för några stora extravaganser.

Utgifternas fördelning 1553—57 och 1569 
För några år på 1550-talet och för 1569 redovisas utgifter för Åkerö 
gård, vilket gör det möjligt att för en något längre period klarlägga 
hur resurserna förbrukades.38 Som utgifter kommer att betraktas inte 
bara den förbrukning som är direkt noterad utan också en del varor 
som levererades till gården och som rimligen utnyttjades där. Det 
gäller färskvaror som fisk, gåshalvor, nötsfall, fläsk och råvaror som 
bast, hampa, hö, näver, sågstockar mm.39 Utgifterna har liksom för 
Stora Dala uppdelats på fem kategorier: förvaltning, hushåll, produk

tion, ägarfamiljens privata konsumtion och övriga kostnader (tabell 78 i 
tabellbilagan).40

Förvaltningskostnaderna omfattar utgifter för framför allt resor 
inom godset och till olika städer. Det gäller fogdar och drängar, som 
fick tärepengar och reskost och ersättning till utomstående, som 
utförde olika tjänster i samband med transporter och leveranser — 
båtsmän, köpmän och andra. I 1569 års räkenskap är bara en resa 
upptagen, medan det i räkenskaperna för 1550-talet noteras ett 
flertal resor varje år. Behov av transporter och resor hade knappast 
minskat. Skillnaden beror säkert på att utgifterna för flertalet resor 
inte förts in i 1569 års räkenskap. Vissa förvaltningskostnader kan 
för övrigt inte preciseras. Foderutgiften för de hästar som utnyttjades 
inom förvaltningen har inte kunnat särskiljas från fru Annas övriga 
hästar. Det har inte heller varit möjligt att fastställa fogdarnas 
löner.41
38 För 1557 redovisas utgifter för bara första hälften av året. För 1553 är redovisningen inte lika 

omfattande och systematisk som för övriga år på 1550-talet. En del utgifter är svåra att datera i 
1550-talets räkenskaper. Därför ges också en summering av utgifterna för åren 1553 till 1557. 
Det synes orimligt att t ex färskvaror, som kom från Finland, skulle ha sänts omvägen över 
Åkerö, om de varit avsedda att avyttras. På 1550-talet redovisas därtill ett stort antal leveranser 
från Åkerö till enskilda personer och olika sätesgårdar samt även till städer och då för avyttring. 
De produkter som inte omsattes på detta sätt bör därför ha förbrukats vid själva sätesgården. 
Smörutgifterna redovisas på 1550-talet men ej 1569. För 1569 räknas därför smörräntan, som i 
stort motsvarar den årliga förbrukningen på 1550-talet, som en utgift.

40 Det finns naturligtvis problem i sammanhanget. Vissa utgifter är svåra att kategoriindela. Där 
får sammanhanget, placeringen i räkenskapen och andra uppgifter vara vägledande. Vissa 
utgifter är också svåra att värdera, t ex skinn, när det inte sägs vad slags skinn det gäller, enstaka 
fiskar eller matbröd, som sänds som tärekost. Ibland blir det då nödvändigt att skatta värdet, i 
andra fall tas den aktuella posten inte med. Det rör sig dock om småposter i sammanhanget. 
1569 omtalas 'fogden' bland dem som erhöll skor. Om det var en gårdsfogde eller ridfogde 
framgår inte. Någon redovisning av penninglöner finns inte, för vare sig personalen vid Åkerö 
eller de ridfogdar som skötte uppbörd av ränta och olika transporter.
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I utgifterna för hushållet ingår förbrukningen av kött, fläsk, smör, 
fisk, spannmål, mjöl, malt, humle mm. Till hushållet hörde både fru 
Annas familj, anställda, som arbetade vid gården, och tillfälliga 
gäster. Fru Anna var änka sedan 1550. Tre av hennes barn med Nils 
Pedersson (Bielke) torde mer permanent ha bott på gården under 
1550-talet, periodvis också de två döttrarna från äktenskapet med 
Jakob Krumme och deras barn, medan svärsönerna bara tillfälligtvis 
avlade besök hos fru Anna. Utgifter för en amma finns för övrigt 
upptagen i räkenskaperna. Under 1569 vistades i varje fall två av 
barnen, herr Hogenskild och Karin Nilsdotter, två av svärsönerna 
och sex av hennes barnbarn en tid på Åkerö.42 De fast anställda torde 
ha omfattat 20 till 25 personer; därutöver fanns personer som tillfäl
ligt arbetade vid gården och då sannolikt ingick i hushållet. Tidvis 
kan ett 40-tal personer ha bespisats vid Åkerö.43 För vissa år saknas 
uppgifter om en del av konsumtionen. Det gäller t ex smör 1553, viss 
fiskkonsumtion 1555 och 1569 och den årliga konsumtionen av ägg 
och gäss.44

Vid några tillfällen ingick betydligt fler personer i hushållet, t ex 
1553, då Gustav I med följe besökte gården, 1554 i samband med 
barnsöl och 1557, då fru Annas dotter Karin gifte sig med Erik 
Karlsson (Gyllenstiema). Bland de talrika bröllopsgästerna — de hade 
med sig inte mindre än 90 hästar, vilka utfodrades vid Åkerö — fanns 
prins Erik. I prinsens följe fanns hans egna fiskare, vilka bidrog till 
kosthållet med färsk fångst ur Yngaren.45

Produktionskostnaderna utgörs av utsäde, foder till svin, höns och 
gäss, lön till anställda vid gården och ersättning till några utomståen
de — skomakare, skinnare, spinnerskor — inköp av redskap, råvaror 
mm. För 1569 är uppburna dagsverken inkluderade, men inte för 
1550-talet, då dagsverksantalet inte är känt. Foderförbrukningen var

42 Fru Anna hade två barn — Ingeborg och Kerstin — med sin förste make Jakob Krumme och fyra 
— Hogenskild, Ture, Claes och Karin — med Nils Pedersson (Bielke). Hogenskild vistades 
utomlands för studier 1554 och 1555, Ingeborg och Kerstin var visserligen gifta före 1553 — 
med Bengt Gylta respektive Klas Kristersson (Hom), men var periodvis med sina bam på Åkerö. 
Jfr Ödberg 1908 s 37 f, 44 ff. Våren 1569 bodde herr Hogenskild en tid på gården, liksom Bengt 
Gylta, Karin Nilsdotter och hennes make Erik Gyllenstiema och sex av barnbarnen, vilket 
framgår av skotilldelningen och utfodringen av hästar det året.

43 Jag går på den lägre siffran för personalstyrkan; det innebär att de kvinnor som 1568/69 fick 
skor fyra gånger men som kallas hustru antas inte ha bott på gården. Det lägre talet för 1568/69 
överensstämmer dessutom någorlunda med uppgifterna för 1550-talet.

44 Gårdens eget fiske redovisas inte 1555 och 1569 och större delen därav torde ha förbrukats vid 
gården.

45 I september 1554 firade man barnsöl på Åkerö för ett av Klas Kristerssons (Hom) och Kerstin 
Jakobsdotters (Krumme) barn. De 90 hästarna omtalas i Räk 2 f 15, E 1991. Jfr Ödberg 1908 s 37, 
48. Ett bröllop finns omtalat även 1555 men gällde troligen någon tidigare anställd.
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högre än vad som framgår av räkenskaperna, där nötkreaturens 
höfodertilldelning inte är noterad.46 För 1557 är inte heller utsädet 
känt.

Till ägarens egen konsumtion har förts utgifter för foder till rid
hästar, gåvor av olika slag till fattiga, utlägg för fru Annas kläder och 
hennes resor och ett inköp av mer exklusiva artiklar såsom peppar, 
saffran och senap. Vid gården utfodrades inte bara fru Annas och 
och hennes barns hästar utan också andra personers — både stånds
personers och andras — men sannolikt kunde fru Anna räkna med 
samma förmån, när hon besökte andra frälsemäns sätesgårdar.47

Allmosor delades ut till fattiga — både till enskilda personer och 
olika institutioner, såsom Vadstena kloster, olika hospital och fattig
stugan i Bettna. Även 'sockendjäknar' omtalas som mottagare av 
gåvor. Viss sjukvård förekom också i och med att där finns ett utlägg 
för åderlåtning. Fru Anna företog årligen flera resor på 1550-talet, då 
hon besökte Nyköping, Stockholm, Strängnäs, Torshälla och Vadste
na kloster, sina sätesgårdar — Stora Dala i Västergötland, Hedensö i 
Södermanland och Nynäs i Finland — och olika frälsepersoner.

Resorna var, så vitt det går att bedöma, både till nytta, nöje och 
uppbyggelse. Besöken i Vadstena och gåvorna till klostret där hade 
otvetydigt med fru Annas religiösa förankring att göra. Fru Anna var 
född 1512 och hade fått en romersk-katolsk uppfostran, som på olika 
sätt måste ha bundit henne till klostret i Vadstena, den enda kvarva
rande katolska institutionen i 1550- och 1560-talens Sverige. I klost
rets uppbördsbok finns fru Anna noterad flera gånger bland dem 
som med gåvor understödde systrarna.48

Resorna inbegrep även inspektion av de egna sätesgårdarna, kon
troll av fogdar, räkenskaper och uppbörd, upprätthållande av affärs

46 1553 inköptes lite hö, vilket dock har räknats in i produktionskostnaderna för detta år. Åven 
mjölförbrukningen är ofullständigt redovisad. Den anges för 1554 och 1557. För åren 1553, 
1555—56 är den uppskattad utifrån uppgifter om malning och skrädning. Några av utgifterna 
för de aktuella hantverkstjänsterna kan också ha varit utförda för fru Annas och hennes barns 
räkning, men när detta inte anges är dessa utgifter förda till produktionskostnaderna.

47 Ett stort antal frälsepersoners hästar blev utfodrade vid olika tidpunkter, ibland flera gånger 
samma år: Johan Turesson (Tre rosor), Pernilla Nilsdotter (Sparre), Anna Håkansdotter (Hålbo- 
näs-ätten), Anna Nilsdotter (Bese), Knut Haraldsson (Soop), Margareta Siggesdotter (Sparre), 
Sten Eriksson (Kolhammars-ätten), Ture Pedersson (Bielke), Hans Persson (Forstena-ätten), 
Margareta Pedersdotter (Bielke), Karl Holgersson (Gera), Kristoffer Persson på Fållökna, Kerstin 
Larsdotter (Sparre), Åke Bengtsson (Färla), Knut Knutsson (Lillie), Göran Finke, Sigge Larsson 
(Sparre), Johan Persson (Bååt), Gustav Johansson (Tre rosor), Brita Jönsdotter (Roos), Måns 
Ivarsson (Liljeörn), Karin Holgersdotter (Gera), Åke Haraldsson (Soop), Lars Fleming, Per 
Larsson till Barksäter, Erik Jönsson (Ållongren), Anna Jöransdotter (Gyllenstierna) mfl och 
därtill hertig Karls hästar. Även köpmäns, hantverkares och andra frälsemäns fogdars hästar 
utfodrades.

48 Silfverstolpe 1895 s 58, 67, 76 och 116. Jfr även s 189.
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kontakter mm och besök hos döttrarna och deras familjer, uppvakt
ningar i samband med bröllop inom högadeln mm. Att särskilja 
nyttodelen, som egentligen vore att betrakta som en förvaltningsut- 
gift, från nöjesdelen av resorna låter sig dock inte göra, eftersom de 
ofta tycks ha varit kombinerade i en och samma resa. På samma sätt 
skulle kanske viss tärekost till familjemedlemmar kunna föras upp 
som förvaltningsutgift. Bengt Gylta och andra som mottog tärekost 
kan nämligen ha utfört olika uppdrag åt fru Anna på sina resor. 
Sådana resor är inte alls noterade 1568/69 men förekom säkert.

Få inköp av lyxartiklar kan dokumenteras, trots att annan konsum
tion än de dagligvaror som räkenskaperna noterar, bör ha förekom
mit, åtminstone vid några tillfällen, t ex vid Gustav I:s besök 1553, 
barnsölet 1554 och bröllopet 1557.49 Sannolikt svarade fru Anna 
själv för de mer exklusiva inköpen, t ex vid de olika stadsbesöken, 
eller andra fogdar än gårdsfogden på Åkerö.50

Ytterligare några utgifter finns belagda inom den aktuella utgifts- 
kategorin, t ex för rusttjänsten och för viss byggenskap på Åkerö. 
Kostnader för sågmästare, timmerman och tegelslagning vid mitten 
av 1550-talet kan nog sättas i samband med förbättringar på själva 
herresätet. I ett brev från augusti 1556 skriver nämligen fru Anna till 
de ansvariga på hennes sätesgård Nynäs i Finland att de skulle sända 
bl a fetalier till Åkerö, där stort behov fanns av sådana tillskott 'för 
den stora byggning'.51 Uttalandet tyder på att en större arbetsstyrka 
fanns vid gården. Den bör ha omfattat inte bara de hantverkare som 
är direkt belagda i räkenskaperna utan också mer okvalificerad ar
betskraft. Ofta tycks man ha låtit dagsverkspliktiga bönder utföra 
olika typer av arbeten i samband med byggnation på kungens och 
adelns herresäten. Så bör också ha skett vid Åkerö.52

Kategorien "övrigt" omfattar olika slags utgifter. Där ingår tionde, 
gåvor till klockaren och prästen i Näshult vid Hedensö sätesgård, 
utlåning, leveranser och gåvor (tärekost bl a) till familjemedlemmar, 
till olika frälsepersoner och till de andra sätesgårdarna inom godset — 
till Stora Dala, Hedensö och Nynäs — och fru Annas hus i Nykö-

49 Bröllopen omtalade i Räk 2 fol 15, 45v, 47 (E 1991) och kungens besök i Räk 1 fol 18 (E 1991). 
Bröllopet 1555 gällde troligen någon tidigare anställd. Att stora inköp av utländska varor, t ex 
vin, förekom vid bröllop finns vittnesbörd om i t ex MGb s 317—321 och Ödberg 1908 s 61.

50 Utgifter för silversmidesarbeten från åren omkring 1560 finns noterade av Ödberg 1909 s 6.
51 Brev av den 3/8 1556, E 1992. Kanske arbetade även den smed som är noterad i räkenskapen på 

herresätets förbättrande.
52 Söderberg 1977 s 191. Rörande byggenskap på Åkerö kan nämnas att ett gårdskapell uppfördes 

1577 enligt SoH Södermanland 2 s 295.
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ping.53 De ståndspersoner som mottog varor bodde på sätesgårdar i 
Åkerös närhet — i Södermanland och norra Östergötland. Fru Anna 
mottog i sin tur gåvor av olika ståndspersoner. En viss ömsesidighet i 
form av gåvor och motgåvor fanns otvetydigt i systemet, som säkert 
tjänade till att stärka den lokala sammanhållningen, upprätthålla 
vissa lojalitetsbånd och beroendeförhållanden.54

10000 mark

8000 mark

6000 mark

4000 mark

2000 mark

Förvalt- Hus- Pro- Ägarens Övrigt
ning håll duktion egen kon

sumtion

Figur 23: De sammanlagda utgifternas fördelning vid Åkerö 1553—57 och 1569. 
Värdering i mark örtug. (Källa: tabellerna 78—79 i tabellbilagan.)

53 Fru Anna disponerade på 1550-talet fyra sätesgårdar — i Södermanland: Hedensö (Österrekar- 
ne hd), Åkerö (Oppunda hd) — i Västergötland: Stora Dala (Gudhems hd) — i Finland: Nynäs 
(Nousis sn). 1569 hade hon bara Nynäs och Åkerö. Stora Dala tillhörde sonen Hogenskild, 
Hedensö disponerades av Bengt Gylta och Ingeborg Jakobsdotter (Krumme).

54 Leveranser gick till Händelö i Östergötland, som på 1550-talet ägdes av svägerskan Margareta 
Pedersdotter (Bielke), till Sten Eriksson (Kolhammars-ätten) på Stensnäs (Oppunda hd), Nils 
Hogenskild på Vi (Memmings hd), Kristoffer Persson på Fållökna (Villåttinge hd), Hans Persson 
(Forstena-ätten) på Yxsta (Österrekarne hd), Kerstin Nilsdotter (Gyllenstiema) och Ture Peders- 
son (Bielke) på Gäddeholm (Hölebo hd), Anna Jöransdotter (Gyllenstiema) på Edeby (Rönö 
hd), Sigrid Klasdotter (Kyle) på Sjösa (Rönö hd), Anna Nilsdotter (Bese) på Sjöholm (Oppunda 
hd). Därutöver förekom särskilda gåvor i samband med t ex bröllop.
1568/69 mottog sju personer mindre kvantiteter varor. De var inte frälse. Det torde röra sig om 
ersättning för tjänster, som dock inte kan preciseras.
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Utlåningen var begränsad. De få låntagarna var nästan bara bön
der i trakten och lånen gällde främst mindre kvantiteter spannmål. I 
ett fall skulle bonden ge tillbaka 1/3 av skörden från den lånade 
spannmålen. I ett annat fall skulle två bönder prestera några vinter
lass hö som ersättning.

En värdering av samtliga utgifter ger vid handen att den stora utgifts
posten var hushållet vid sätesgården. För perioden 1553—57 tog 
hushållet 68 % av utgifterna i anspråk, för 1568/69 73 %. Produk
tionskostnaderna låg på 13 %, ägarens konsumtion och övriga utgif
ter vardera under 10 % av de totala utgifterna. Egentligen skulle 
hushållskostnadema delas upp på ägarfamiljens konsumtion och 
produktionskostnader. Om 1/3 av hushållskostnadema läggs till 
ägarfamiljens konsumtion och 2/3 till produktionskostnader, kom
mer produktionskostnaderna att omfatta inte fullt 2/3 av samtliga 
kostnader och ägarfamiljens inte fullt 1/3.55 Förvaltningskostnader 
och övriga kostnader tar bara några procent av utgifterna i anspråk. 
(Figur 23, tabell 79 i tabellbilagan)

Investeringarna var små; de utgjorde på 1550-talet bara 1 % av utgif
terna, 1568/69 något mer, 3 %. Som investeringar har betraktats 
utgifter för smed, båtbyggare och vissa snickeriarbeten, inköp av 
vagnshjul och bryggkar och räntan i bast, hampa, näver och sågstoc- 
kar, som kunde användas till att göra verktyg och redskap av eller till 
att förbättra ekonomibyggnader, gärdesgårdar, bryggor och annat. I 
praktiken var dock investeringskostnaderna större, då den fast an
ställda personalen och även dagsverkama säkert utnyttjades till att 
göra förbättringsarbeten på avelsgården och utrustningen.56 (Tabell 
81)

55 Uppdelningen, som självfallet är mycket grov, är gjord efter antalet personer i hushållet. 
Ägarfamiljen omfattade fru Anna och hennes barn med deras män och hustrur samt gäster. Se 
ovan not 42.

56 Samtidigt kan några av de aktuella arbetena, t ex smedens insatser, ha gällt eller till viss del gällt 
herresätets förbättrande. Även sågstockama kan ha använts till det.
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Tabell 81: Investeringar vid Åkerö (mark örtug) pä 1550-talet och 1569

Utgifter 1553 1554 1555 1556 1557 Summa 1569
mark % mark % mark % mark % mark % mark % mark %

Investeringar

Redskap,
verktyg' 12:7:1:4 12:7:1:4 6:4
Råvaror2 9:5:2:2 6:6 2:2 2:7 21:4:2:2 87:2
Smed,
snickare3 5:5 17:5 4:4 27:6 11:2
Övrigt4 7:3 5:0:1:2 2:2 6:1:1:2 5:0:1:2 25:7:0:6
Summa
Övriga

35:5:0:6 1,8 5:0:1:2 0,2 26:5 1,1 8:3:1:2 0,3 12:3:1:2 1,2 88:1:1:4 0,8 105:0 2,7

utgifter 1921:3:0:7 98,2 2 406:4 99,8 2456:7:1:7 98,9 2 624:5:1:2 99,7 1048:3:0:7 98,8 10457:7:1:7 99,2 3 750:4:1:6 97,3
Summa
summarum 1957:0:1:5 100,0 2411:4:1:2 100,0 2483:4:1:7 100,0 2 633:0:2:4 100,0 1060:6:2:1 100,0 10546:1:0:3 100,0 3 855:4:1:6 100,0

Varuvärdering enligt tabell 74 i tabellbilagan.
1 Båt- och slädbygge, hjul, tråg, bryggkar.2 Bast, näver, stänger (1569) även stågstockar. 3 Snickare (1569) för arbete på ängslada och eka.4 Snöpning, hyggesarbete 
m.m.
Källa: E 1991.



Sammanfattning för Stora Dala och Åkerö
Stora Dala och Åkerö framträder i källmaterialet som uppbörds- och 
förvaltningsmässiga centra för regionalt avgränsade delar av två 
större godskomplex. Inom denna sätesgårdsregion kan man urskilja 
två områden: ett närområde, omfattande landbogods och förläningar 
i sätesgårdens grannskap och ett yttre område, omfattande det övriga 
landbogodset i regionen. I närområdet var räntan starkt differentie
rad. Den bestod av ett par huvudpersedlar, ett stort antal småper
sedlar och dagsverken. I regionen i övrigt var räntan mer unifor
merad, bestående av några huvudpersedlar.

Till de två sätesgårdarna kom leveranser även från områden utan
för regionen, vilka förvaltnings- och uppbördsmässigt låg under 
andra sätesgårdar eller utgjorde egna landbofögderier. I dessa leve
ranser ingick normalt bara ett par persedlar, försåvitt det inte förelåg 
speciella förutsättningar. Till Åkerö kom t ex mycket varierande leve
ranser från godskomplexet i Finland, vilket berodde på att produk
terna lätt kunde föras per båt över Ålands hav till Nyköping och 
sedan upp till Åkerö via de olika sjösystemen i södra Södermanland.

Sätesgårdens försörjning var alltså uppdelad på tre olika områden, 
där anknytningen till sätesgården var starkast i närområdet och 
svagast i periferin, i de områden som inte förvaltningsmässigt var 
underordnade sätesgården.

Den faktiska ränteuppbörden avvek ibland markant från normen, 
jordeboksräntan. Konverteringar förekom regelbundet i fråga om 
dagsverken och foderräntor. Men även spannmåls- och animalie- 
(främst smör) räntor konverterades, främst genom avlösning i peng
ar, vilket påtagligt stärkte penningräntans andel och betydelse i 
uppbörden. Enstaka år kunde penningräntan uppgå till hela 50 % av 
uppbörden vid Stora Dala, men vanligen låg dess andel på ca 20 %, 
något som också gällde inom förläningen vid Åkerö 1568/69. Inom 
landbogodset i Åkerös närområde var penningräntans relativa värde 
något lägre — 16 % — men hade alla räntor från godset under Åkerö 
och inte som nu bara godset i Åkerös närområde kunnat tas med i 
beräkningen, hade sannolikt penningräntans andel av landboräntor
na blivit större.

Avvikelser från normen förekom också genom bortfall av ränta. 
Ehuru bortfallet av källmässiga skäl är svårt att dokumentera för 
Dala-godset, kan likväl ett bortfall av ca 30 % fastställas för några år 
efter mitten av 1560-talet. Vid Åkerö låg bortfallet på ca 20 % 
1568/69 på både förlänings- och landboräntor. Detta stora bortfall 
sammanhänger otvetydigt med påfrestningar i samband med det
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nordiska sjuårskriget. I vissa fall hade bönderna fått bidra till under
hållet av den svenska hären, i andra fall hade de sannolikt varit 
utsatta för skövlande fiendehärar.

Avelsgårdarna var stora produktionsenheter. Utsädet vid Stora 
Dala låg på omkring 70 tunnor (ca 8.131 liter), vilket var fem, sex 
gånger större än utsädet på landbogårdar i samma område.57 Vid 
Åkerö var utsädet mindre, som mest 120 spann (ca 6.336 liter) i 
början av 1550-talet, då även Gölet och Eneby låg under avelsgår
den. Eneby lades troligen för landbodrift vid mitten av 1550-talet 
och Gölet försvinner samtidigt som utsädesplats. Utsädet är sedan i 
det närmaste halverat.

Det dominerande sädesslaget vid Åkerö var råg, vid Stora Dala 
kom. Men rågens betydelse ökade vid Stora Dala mot slutet av 
undersökningsperioden. Även havre och vete odlades. Genom råg-, 
havre- och veteodlingen kompletterade avelsgårdarna intäkterna i 
spannmål från landbogodsen, vilka var helt dominerade av kom. 
Produktionen vid de två avelsgårdarna var i övrigt starkt differentie
rad, inrättad för att tillgodose direkta försörjningsbehov vid själva 
sätesgården.

Avelsgårdarna var dyra att driva. De bar långt ifrån sina egna 
kostnader utan var beroende av räntetillskott i form av dagsverken 
och naturapersedlar från landbogods och förläningar. Produktivite
ten var låg, trots att många personer var inbegripna i driften. Komta- 
let vid Stora Dala var inte högre än tre. Inget tyder på att Åkerö, där 
dock tillgången på dagsverken var bättre, väsentligt skulle ha avvikit 
därifrån.

Även om hushållningen i mycket var grundad på självförsörjning 
inom godset, köpte man årligen in vissa varor och betalade för olika 
tjänster, framför allt hantverksinsatser, som ej fanns att tillgå inom 
godset. I stor utsträckning gällde inköpen vissa dagligvaror för hus
hållet såsom fisk, salt och husgerådsartiklar. Inköpen skedde på 
landsbygden och i olika städer — för Stora Dala i de närliggande 
städerna Skara och Bogesund samt ute vid kusten, vid Göta älv och 
nere i Halland, för Åkerö i Nyköping, Södertälje, Söderköping, 
Stockholm och Norrköping, dit man också förde egna överskottspro
dukter för avyttring eller vidare export. Fm Anna hade troligen ett 
eget skepp, som förde en del överskottsprodukter utrikes, varifrån 
det i sin tur måste ha fört hem olika varor. När det gäller Stora Dala 
måste det nordiska sjuårskriget ha begränsat kontakterna med stä
derna längs västkusten.

Medianvärdet för utsädet 12 tunnor på Falan, vilket ger ca 1394 liter, räknat på liten västgöta-
tunna.
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De utpräglade lyxinköpen var få. För Stora Dala sammanhänger 
detta otvetydigt med att gården inte tjänade som permanent hemvist 
för sin ägare. Vid Åkerö torde lyxkonsumtionen ha varit större än 
vad räkenskaperna bokför, t ex i samband med bröllop, barnsöl, 
Gustav I:s besök och andra tilldragelser.

Inget i övrigt vittnar om något större överdåd vid de adliga herre
sätena. Några inventarier — efter Anna Hansdotter (Tott, död 1549) 
till Nynäs, Gunilla Johansdotter (Bese, död 1553) till Benhamra och 
Margareta Pedersdotter (Bielke, död 1557) till Händelö — upptar 
visserligen en mängd föremål och stora varureserver, men de exklu
siva artiklarna är relativt få. Det rör sig om fem till tio finare väggbo
nader, målade eller broderade, och lika många 'flamska tavlor'. 
Många av prydnadsartiklarna var dessutom gamla, ärvda och förvär
vade under lång tid.58

Större delen av de årliga intäkterna var utsatta för en löpande 
förbrukning. De två stora utgiftsposterna var mat och dryck inom 
hushållet på sätesgården och utsäde och fodergivor vid avelsgården. 
De produktiva investeringarna var få vid avelsgårdarna och inom 
uppbördsorganisationen och hade karaktär av underhåll eller utbyte: 
gamla redskap och verktyg ersattes med nya av samma typ. Samti
digt är uppgifter om stora, materiellt improduktiva, investeringar i 
form av förbättringar och utsmyckningar av herresätena få och gäller 
av allt att döma relativt begränsade insatser.

Sätesgårdarna var storhushåll. Många personer arbetade vid her
resätet och avelsgården. Vid Stora Dala fanns 15 till 20 personer fast 
anställt legofolk — män och kvinnor, vid Åkerö något fler. Därtill 
fanns fogdar, skrivare, extra arbetskraft och dags ver kare. Arbetskraf
ten rekryterades i första hand lokalt, men ibland också i andra 
områden. Vid Åkerö arbetade t ex några som var av finskt ursprung, 
vilket troligen hade samband med att en del av hustru Annas gods
komplex låg i Finland. Sätesgårdarna fungerade också som övernatt- 
ningsplatser för andra frälsemän och deras fogdar och gästande 
köpmän, som tillfälligt kom att ingå i hushållet. Framför allt gäller 
detta Åkerö, som var en mycket besökt gård jämfört med Stora Dala.

Genom ränteuppbörden och avelsgårdarnas egen produktion lag
rades stora varureserver i förrådshusen på sätesgårdarna. Dessa va
rureserver utnyttjades i viss mån till utlåning och försäljning till

58 Inventarierna finns i E 1987, 1986 och E 2742. En del av bonaderna på Nynäs överfördes 1556 
till Åkerö. De två första inventarierna, som är rikare än det tredje, har tidigare utnyttjats av 
Lundberg 1931 och Ödberg 1907 s 38 f, 1908 s 40, vilka dock missuppfattat vad vissa 
beteckningar står för. Dessa slutsatser vågar jag uttala efter kontroll med textilexperten Inger 
Estham vid RAÄ.
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Bild 28: Textilierna spelade en viktig roll i 1500-talets högadliga heminredning. 
Här ses en vävd tapet (1,76x2,32 m), utförd i renässansstil. Tapeten är tillverkad 

1554 för Gustav Olsson (Stenbock, död 1571), friherre 1561, och hans hustru 
Brita Eriksdotter (Leijonhufvud, död 1572), vilkas dotter Katarina 1552 förmäldes 

med Gustav 1. Ätten Stenbocks vapen — delad sköld med en halv bock i det övre 

fältet och kvadratiska rutor i det nedre — och ätten Leijonhufvuds vapen — tre 

lejonhuvuden — syns i övre vänstra respektive högra hörnet. Bilden skall illu
strera hur Kristus uppenbarade sig för Maria efter uppståndelsen. (Foto i NMs 
arkiv)

traktens invånare. Sätesgården kom på så sätt att spela en viss roll 
som kreditinstitut och varuhus för den omkringliggande bygden. 
Genom denna funktion stärkte sätesgården sitt grepp om bygden och 
dess invånare. En viss dynamik fanns otvetydigt inbyggd i förhållan
det mellan sätesgården och det omgivande lokalsamhället. Den 
byggde inte enbart på exploatering genom räntetillägnelse och utlå
ning av varor och pengar utan också på ett utbyte av varor och 
tjänster.

Mellan Åkerö och de andra sätesgårdarna i regionen runt Åkerö 
fanns uppbyggt ett kontaktnät, dokumenterat genom leveranser av 
naturapersedlar mellan sätesgårdarna. Det rör sig otvetydigt om 
gåvor och gengåvor, som stärkte sammanhållningen inom det lokala 
frälset men som nog också i hög grad knöt det lokala frälset till just
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Åkerö, eftersom Åkerö var den mest betydande sätesgården i sydöst
ra Södermanland. Något liknande kan inte beläggas för Stora Dala, 
vilket förmodligen beror på att ingen ägare permanent bebodde 
gården sedan början av 1540-talet.

Utbytet av gåvor mellan sätesgårdarna, liksom fru Annas hjälp till 
Vadstena kloster, olika hospital och enskilda fattiga kan även uppfat
tas som ett förverkligande av ett i aristokratiska kretsar mer allmänt 
omfattat ideal. Att vara generös, visa frikostighet (largitas) uppfatta
des nämligen som en typisk aristokratisk dygd i det feodala Europa.59

59 Mertes 1988 s 93 f, Dyer 1989 s 69. Nästan vad som helst kunde givas bort, men särskilt vanliga 
var, i England, liksom i Sverige, gåvor av naturapersedlar.
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4. Ett landbogods i Östs verige och 
Mälardalen

Undersökningen i det följande gäller ett landbogods på 199 enheter, 
koncentrerade till Södermanland och intilliggande landskap, under 
två räkenskapsår — 1548/49 och 1549/50 (karta 15, tabell 80 i 
tabellbilagan). Liksom i avsnittet om sätesgårdarna Stora Dala och 
Åkerö är det uppbörden och dess utnyttjande som skall studeras, 
men mer än tidigare kommer förhållandet norm-uppbörd att upp
märksammas tack vare det goda källäget. Huvudkälla är BNBJräk, 
kompletterad av BJureg och olika typer av jordeboksmaterial.1

Ägare till landbogodset var Birger Nilsson (Grip) och hans hustru 
Brita Joakimsdotter (Brahe). Makarnas hela godskomplex omfattade 
drygt 420 landboenheter, fördelade på åtta landskap — huvuddelen 
(75 %) dock i Östsverige och Mälardalen. De hade två sätesgårdar: 
Vinäs i Eds socken, Norra Tjusts härad i Småland och Tämö i Bettna 
socken, Oppunda härad i Södermanland. Deras permanenta hemvist 
var Vinäs, medan Tämö torde ha tjänat främst som övemattnings- 
ställe i samband med olika resor och uppdrag.2 Vid sidan av sitt eget 
och hustruns godskomplex disponerade Birger Nilsson två större 
förläningar: hela Södra Tjust och större delen av Norra Tjust i Små
land, totalt 13 socknar — i Tjust var Birger Nilsson dessutom härads
hövding — samt Frökinds härad i Västergötland.3 (Karta 16)

' Det rör sig i fråga om jordeboksmaterialet om BNjb, BNBJjb och FoR, som alla är yngre, och 
NBjb, som är äldre än huvudkällorna. Därtill finns samtida material i form av ett godsregister 
upprättat i samband med ett godsbyte mellan Elsa Laxmand och Birger Nilsson och hans 
syskon. Det finns i RLDAdG vol 2. Självfallet måste det icke helt samtida källmaterialet 
användas med försiktighet och hänsynstagande till eventuella förändringar av normen. Nu 
visar det sig emellertid vara lätt att fastställa om förändringar skett.

2 Det här aktuella landbogodsets omfattning och fördelning framgår av tabell 80 i tabellbilagan. 
Hela godsinnehavet har fastställts till 426 landboenheter, fördelade på Närke 17, Småland 127, 
Södermanland 94, Västergötland 76, Västmanland 17, Öland 3, Östergötland 92 utifrån 
BNBJräk, BJureg och Ferm 1976, 1977 A, B, C, 1978 A, B.

3 AL 3 tabell 21, 34, ALD s 365.
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Uppbörden
Landslagen anger S:t Tomas dag (21/12) som rätt avradsdag men 
nämner inget om andra räntetitlar. Av 1400-talets stadgor framgår 
att dagsverkena skulle fördelas på olika årstider. I Oeconomia på
pekar Per Brahe under hänvisning till landslagen, att det är viktigt att 
avraden verkligen är uppburen om Tomasmäss. Ty får landbon be
hålla räntan över jul, kan han lockas till ett så slösaktigt julfirande att 
uppbörden sedan äventyras.4 Att även en annan uppbördstermin 
kan ha förekommit antyds av att det i Oeconomia sägs att fogden 
skall besöka landboma två gånger per år 'till att uppkräva herrens 
rättighet'.5

Bild 29: Bilden skall föreställa en rik bonde, som med supkoppen i handen faller 
ner frän bordet. Pä bordet finns kniv, trätallrik, kanna och ett fat med kött. 

Teckning ur prästens Joen Klints handskrift Om meteorer. (Linköpings stifts- 

och landsbibliotek)

4 MEL 1962 s 79, SD 1968,1975, BlåN 763, PBOec s 88, 220. Å propos Per Brahes synpunkter om 
julfirandets menliga inverkan är det värt att påpeka att i Upplandslagen anges fastlagens början 
som rätt avradsdag. Se MEL 1962 s 95 not 85. Värt att notera är också att Hogenskild Bielke den 
29 och 30 december 1574 på Läckö skriver till sin mor Anna Klemetsdotter att hans fogde nu 
kommit med penninguppbörd från Västergötland till Läckö. Hogenskild uppger vidare att han 
tillsagt fogden att stanna en tid till i Västergötland för uppbörd av avrad från landboma, medan 
dessa hade ännu något i förråd. Tog han inte ut avraden inom en månad, finge han intet av dem. 
Se Ödberg 1909 s 20 f.

5 PBOec s 223.
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Uppgifterna ur det normativa källmaterialet tyder alltså på att 
uppbörden ägde rum under senhösten för huvudräntan (avraden) 
och vid annan årstid för andra räntetitlar utom dagsverkena, som 
togs ut vid tider, då det fanns behov av arbetskraft. Vilket vittnes
börd ger det aktuella källmaterialet? Finns det något, som pekar i 
annan riktning?

Trots att de direkta dateringarna av uppbörden i BNBJräk och 
BJureg är få, framgår det ofta indirekt, när några räntor togs ut, 
eftersom olika försäljningar och leveranser är daterade. För huvud
parten av räntan, den sk årliga räntan,6 påbörjade man uppbörden 
omkring 1 oktober men avslutade den först på senhösten och förvin
tern. Spannmålen var svår att transportera landvägen. Längre trans
porter tycks därför ha skett under vintern, då det var lättare att ta sig 
fram tack vare de många vintervägarna. Normalt skötte den enskilde 
landbon leveransen av sin ränta till en central uppsamlingsplats eller 
en viss ort. Bara undantagsvis tycks det ha förekommit ett lokalt 
insamlande inom respektive rättardöme.7

En annan uppbördstermin gällde för fodringen och sannolikt ock
så för en del av arbetsräntan. Fodringen togs i begränsad utsträck
ning ut in natura. Det skedde i samband med gästningar, vilka ägde 
rum under hösten och vintern — de sista i mars. De landbor som ej 
gästades fick lösa sin fodringsränta i pengar, vilket bör ha skett på 
senvintern, efter gästningen. Hade avlösningarna skett före gäst- 
ningen, innebure det att fogden vid avlösningstillfället visste hur 
många gästningar, som sedan behövdes. Ett sådant förutseende sy

6 Se ovan.
7 Lamm kom till Tärnö 4/10—48 och 28/9—49. Smörräntan sändes till Vinäs i november 1548 

med den båt ägarfamiljen utnyttjat för att åka till Sten Erikssons (Leijonhufvud) bröllop 
(oktober) i Stockholm. Året därpå fanns ingen båttransport och leveransen skedde först i maj 
1550 (BNBJräk s 10, 156). Årliga räntan i pengar tycks också ha tagits ut tidigt på hösten, 
eftersom Frenne gjorde inköp i Stockholm i oktober 1548 för dessa pengar (BNBJräk s 88). 
Städja och sakören togs ut före och efter jul 1548 (BNBJräk s 33—39). Lilla Hags rd i Östergöt
land sände sin spannmål till Vinäs 26/12-49 (BNBJräk s 240). Leveranser till Tärnö skedde bl a 
3/2 och 4/3-50, till Strängnäs 7/3-50 (BNBJräk s 222, 225, 238). Till Nyköping torde också 
det mesta ha levererats under vintern, eftersom det sändes vidare till Vinäs — inte med Birger 
Nilssons båt, som gjorde uppehåll i Nyköping i november 1548 på väg från Stockholm och Sten 
Erikssons bröllop — först på våren och sommaren 1549 och 1550 (BNBJräk s 80, 246). Att ett 
lokalt insamlande någon gång föregått senare leveranser görs sannolikt av förhållandena i 
Finsta och Närtuna rdn, där spannmålsräntan för 1548 levererades till Stockholm först i maj, 
augusti 1549 och februari 1550 (BJureg). Det sym, otänkbart att landbönderna enskilt fått 
behålla sin ränta, tills dessa leveranser ägde rum. Att spannmålsuppbörden inte alltid var klar 
före den 21/12 framgår av att en landbo i Närtuna rd fick rätt att lösa sin spannmål vid Birger 
Nilssons besök i Strängnäs i januari 1549 (BJureg s * 7).
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nes föga sannolikt. Av olika kommentarer i BNBJräk framgår också 
att avlösningen skedde efter gästningen.8

Av arbetsräntan förekommer i BNBJräk och BJureg bara den del 
som löstes. Avlösningen av de ordinarie dagsverkena var fast etable
rad. Den togs ut under hösten och räknades till årliga räntan, medan 
avlösningen av hjälpedagsverkena torde ha skett på vårkanten, då 
också en del restantier togs ut.9

Två uppbördsterminer framträder således, en som låg på höstkan
ten med koncentration till senhösten och förvintern och som omfat
tade huvuddelen av räntan, och en annan, som inföll på senvintern. 
Slutsatsen att det fanns två uppbördsterminer stöds också av det sätt 
varpå uppbörden var organiserad i Finsta och Närtuna rättardömen i 
Uppland. Där svarade nämligen en fogde för uppbörden av årliga 
räntan, redovisad i BJureg, en annan fogde för övrig ränta, dokumen
terad i BNBJräk. (Tabellerna 81—82 i tabellbilagan)

Vid sidan av dessa två uppbördsterminer måste man sedan ha 
krävt dagsverken i samband med sådd, slätter och skörd på avelsgår
den vid Tärnö.

Spannmålsränta. Spannmål togs ut under räntetiteln avrad eller 
tullmjöl och ingick i årliga räntan. Uppbörden skulle enligt normen 
omfatta 229,5 pund hösten 1548 och drygt 161 pund hösten 1549.101 
praktiken uppbars obetydligt mindre — 220 pund och inte fullt 160 
pund. Bortfallet stannar vid ca 4 % av 1548/49 års ränta och 1 % av 
1549/50 års. Av bortfallet 1548 (9,5 pund) uppbars 8,25 pund senare
— 4,75 pund på våren 1549 och resten antingen hösten 1549 eller 
senare — medan 1,25 pund troligen efterläts. Bortfallet 1549 är inte 
fullt 1,5 pund, varav det mesta torde ha influtit som restantier de 
följande åren. Hösten 1548 och 1549 kunde fogden också ta ut 
restantier från tidigare år. Det rör sig också om små kvantiteter, 1548 
drygt 5 pund från 1547/48 års ränta och 1549 3,75 pund från tre års
— 1546/47-1548/49 — räntor. (Tabellerna 82—84)

All spannmål togs inte ut som spannmål utan en del löstes. Detta 
gällde 22 % av uppbörden 1548/49 och 36 % av uppbörden

»Se t ex BNBJräk s 52 f. Att fodringen hade en särställning och inte togs ut tillsammans med 
övriga räntor antyds av följande kommentar: 'Item gästade Bengt småsven med 2 hästar, då han 
drog till Västergötland i fodringen' (BNBJräk s 261).

9 BNBJräk s 113—120, 122, 124—131, 262 et passim. Även inom Uppsala domkyrkas godskom
plex vid tiden omkring 1500 tog man ut restantier på våren enligt Dahlbäck 1974 s 50. 

i» Den stora skillnaden mellan de två åren beror på att två rdn (Finsta och Närtuna) inte ingår 
1549/50 och att tillkomsten av ett annat rättardöme (Bränninge) inte kompenserar bortfallet av 
de två andra.
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Tabell 82: Ordinarie spannmålsränta (pund: spann) i Birger Nilssons och hans
hustrus gods i Östsverige1

1548/49

Rättar
dömen

Norm Utfall

korn/
malt

mjöl Summa korn malt mjöl avlös
ning i 
pengar

rest
k/m

efter-
låtet
k/m

Summa

A 15:3 15:3 1:7 7:1 6:2 0:14 15:3
By 3:7 2:4 6:3* 1 2 1:4 4:7 6:3
Bä 0:6 0:6 0:65 0:6
Fi 8:6 7:0 15:6 0:3 6:2 7:0 2:1 15:6
Fj 4:0 4:0 4:05 4:0
LiH 17:5 17:53 4 5 6 7 816:7 0:6 17:5
Nä 82:0 82:0 3:1 66:0 10:7 1:6‘ 0:27 82:0
Ra 16:7 16:7 7:1 8:6 1:08 16:7
Tjt 16:5 5:1 21:6 15:0 5:1 1:54 21:6
Tä 19:4 19:4 19:4 19:4
Va 29:4 29:4 17:2 6:0 6:2 29:4
Summa 214:7 14:5 229:4 61:5 110:0 8:4 39:7 8:2 1:2 229:4

Förkortningar: k/m = korn/malt; i övrigt enligt tabell 80 i tabellbilagan.
1 Däri inbegrips den ordinarie räntan för hösten 1548 och hösten 1549, inte restantier från tidigare 
år.
2 Mjölräntan varierade: ena året = 2:4, andra året = 3:4. BNjb anger medelvärdet 3:0.
3 För 1548 anges klumpsumma för hela rd; 1549 anges räntan för envar enhet och sammantagen 
är den 1:4 lägre än 1548. Ingen rest eller eftergift är noterad. Räntan kan ej heller kontrolleras i 
annat material.
4 Uppburen ett år senare.
5 Uppbars våren 1549 och löstes då i pengar.
6 Den uppburna räntan lägre för 1 enhet än i MEjb och FoR 2. Mellanskillnaden, värderad efter 
FoR 2, antas vara rest.
7 Enligt BJureg har Birger Nilsson efterlåtit 0:2, som landbon skall använda 'till byggning', sedan 
'prästerna nedrat' (nedrivit) 'gården'.
8 Saknas jämfört med 1549; står ej angivet som rest. Både 1548/49 har landbon löst sin spann
målsränta (1548 = 4 pd, 1549 = 5 pd) men till ett lägre pris än övriga landbor i rd, vilket tyder på 
att han hade svårigheter. I BNjb är räntan 4 pd. Normen har uppenbarligen anpassats till en lägre 
nivå mellan BNBj räk och BNjb, som är från 1562.
Källa: BNBJräk, BJureg, FoR2, BNjb, MEjbl, NBjb.

1549/50, inräknat även uppburna restantier från tidigare år. Avlös
ning skedde nästan uteslutande i pengar; bara några mindre kvanti- 
ter löstes 1549/50 i dagsverken och ärter. (Tabellerna 82—84)

Inget tyder på att Birger Nilsson, godsägaren, skulle ha begärt att 
få spannmålen avlöst. Det går nämligen inte att förklara varför han 
skulle ha krävt spannmålsräntan in natura från en landbo och avlöst 
i pengar från landbon i grannbyn. Läget hade varit ett annat, om ett 
geografiskt mönster framträtt, så att rättardömen i ett visst område 
generellt löste räntan, medan rättardömen i ett annat område erlade 
den in natura. Nu är det i stället så att 1549/50 är avlösning belagd i
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Tabell 83. Ordinarie spannmålsränta (pund: spann) i Birger Nilssons och hans
hustrus gods i Östsverige'

1549/50

Rättar
dömen

Norm Utfall

kom/
malt

mjöl Sum
ma

kom malt mjöl avlös
ning i 
pengar

avlös
ning i 
dv

avlös
ning i 
ärter

rest
i
k/m

Summa

A 15:3 15:3 4:1 6:5 4:5 15:3
Br 28:0 1:7 29:7* 1 2 13:0 1:4 0:7 ‘A 14:0 0: 'A3 4 0:2" 0:15 6 7 29:7
By 3:7 3:4 7:3 0:6 6:5 7:3
Bä 0:6 0:6 0:6 0:6
Fj 4:0 4:0 4:0 4:0
LiH 16:1 16:1‘ 15:7 0:2 16:1
Ra 16:7 16:7 1:5 5:2 10:0 16:7
Tjt 16:5 5:1 21:6 2:2 8:3 4:0 5:7 1:2’ 21:6
Tä 19:4 19:4 14:2 5:2 19:4
Va 29:4 29:4 22:6 3:3 3:3 29:4

Summa 150:5 10:4 161:1 59:5 39:3 5:5 Vi 54:6 0: '/2 0:2 1:3 161:1

Förkortningar: k/m = kom/malt, dv = dagsverken; i övrigt enligt tabell 80 i tabellbilagan.
1 Däri inbegrips den ordinarie räntan för hösten 1548 och hösten 1549, inte restantier från tidigare 
år.
2 För fem enheter — Varv (Aska hd), Vårdsberg (Bankekinds hd), “Tieratorp (Hanekinds hd), Forsa 
och Greby (Valkebo hd) — redovisas ingen spannmålsränta alls. Både NBjb och BNjb redovisar 
spannmålsränta, enligt BNjb 5:5. Sannolikt har Frenne inte haft hand om denna uppbörd, 
eftersom de knappast kan ha resterat med hela räntan och ingen kommentar ges i BNBJräk. 
Tänkbart är att de levererat sin spannmål till Birger Nilssons gårdar i Vadstena — från Varv i Aska 
— och i Linköping — från de övriga.
3 4 dagsverken = 0:1/2 rågmjöl.
4 0:2 spann kom =1/2 tunna vita ärter.
5 Uttaget vid gästning i mars 1550.
6 För 1548 anges klumpsumma för hela rd; 1549 anges räntan för envar enhet och sammantagen 
är den 1:4 lägre än 1548. Ingen rest eller eftergift är noterad. Räntan kan ej heller kontrolleras i 
annat material.
7 Saknas jämfört med uppbörden 1548 och normen i BNjb.
Källor BNBJräk, BJureg, FoR 2, BNjb, MEjb 1, NBjb.

alla rättardömen, där spannmålsränta utgick och 1548/49 saknas 
avlösning i bara fyra av dessa 11 rättardömen. (Tabellerna 84—85 i 
tabellbilagan)

Kravet på avlösning bör därför ha utgått från landbor, som hade 
svårt att klara både sin försörjning och sina ränteplikter mot gods
ägaren. Antagandet stöds av andra omständigheter kring uppbör
den. Det visar sig nämligen att av de landbor som hade restantier 
från tidigare år att prestera — de bör ju ha haft det särskilt svårt, 
eftersom de skulle erlägga både ordinarie ränta och restantier — löste
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Tabell 84: Spannmälsuppbörd 1548/49 och 1549/50 i Birger Nilssons och hans
hustrus gods i Östsverige

1548/49 1549/50

pd: sp1 % pd: sp %

Ordinarie ränta — in natura 180:1 78,4 104:5 >/2 63,8
Ordinarie ränta — avlöst2 39:7 17,3 55: */2 33,6
Restantier — in natura 0:4“ 0,3
Restantier — avlöst2 9:73 4,3 3:65 2,3

Summa 229:7 100,0 164:0 100,0

1 Pd: sp = pund: spann.
2 Res tantiema löstes i pengar utom 0:21/2 1549, som i stället utgick i ärter och dagsverken.
3 Restantier från 1547/48 i Bränninge rd (5:1) och från hösten 1548 i Bälinge (0:6) och Fjälla (4:0) 
rdn.
4 0:4 i Bränninge rd, som togs ut in natura vid gästning vintem 1550; 0:3 var från 1548 års ränta, 
0:1 från 1549 års.
5 Restantier i Aspesta rd från 1546/47—1548/49 0:1 sp/år, i Bränninge rd från 1547/48 = 0:5 och 
1548/49 1:1 samt i Tjocktuna rd från 1548/49 1:5.

så gott som alla sina restantier och därtill löste de, helt eller delvis, sin 
ordinarie ränta.11

Avlösningsnormema varierade från 3,5 öre/spann upp till 10 
öre/spann. Mjölet låg generellt sett något högre än kom och malt 
och av mjölsortema låg rågmjöl något högre än bjuggmjölet. Avlös
ningen för restantiema var något lägre än avlösningarna för den 
ordinarie uppbörden. Vidare låg avlösningarna allmänt sett något 
högre 1549/50 än 1548/49. Några stora skillnader mellan de två 
åren var det likväl inte. År 1548/49 låg 96 % av avlösningarna på 6 
öre/spann och lägre, 1549/50 gällde detta för 91 % av den lösta 
spannmålen. (Tabellerna 83—87 i tabellbilagan)

Inte heller vad gäller avlösningspriset framträder något geografiskt 
mönster. Avlösningsnormema växlade även inom rättardömena. 
Skillnaderna kan därmed inte relateras till olikheter i spannmålsmått, 
ty ett område med stort spannmålsmått skulle generellt sett ha fått en 
högre avlösningsnorm än ett område med ett litet mått. I stället tycks

11 Restantiemas erläggande framgår av tabell 83 i tabellbilagan. Beträffande den ordinarie räntan 
från landbor med restantier kan erläggandet av den ordinarie räntan kontrolleras för 8 landbor. 
Hur däremot landbor i Bränninge rd med restantier från 1548 erlade sin ordinarie ränta 1548, 
vet vi inte, emedan detta rättardöme inte är med i räkenskapen för 1548/49. Av de åtta som kan 
kontrolleras, löste fem helt sin ordinarie ränta, tre delvis: 1 landbo i Stora Staket (Bälinge rd) 
löste helt 1549, 2 landbor i Ekeby (Fjälla rd) löste helt 1549, 1 landbo i Aspesta (Aspesta rd) 
löste helt för utjord och delvis för sin gård, 1 landbo i Tuna löste delvis, 1 landbo i Åby löste helt 
för 1549 (båda i Tjocktuna rd), 1 landbo i Glittinge löste delvis, 1 landbo med utjorden 
Jöranstorp löste helt för 1549 (båda i Bränninge rd).
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avlösningspriset ha varit prestationsrelaterat. Den hårt ansatte land
bon fick ett lägre avlösningspris än den mer välbeställde, vilket 
framgår av kommentarer kring de lägre avlösningsprisema. I åtskilli
ga fall har fogden markerat att den låga avlösningen är särskilt 
godkänd av Birger Nilsson själv, emedan landbon var fattig. (Tabel
lerna 84—85 i tabellbilagan) Avlösningsprisema i gemen ligger för 
övrigt i nivå med gängse försäljningspriser i regionen under den 
aktuella perioden.12

Olika naturaräntor. Inga nötkreatur men väl höns och lamm ingick i 
den årliga räntan. Bälinge rättardöme nordöst om Nyköping skulle 
utgöra 7 lamm och 13 höns. Hönsen löstes i pengar, medan lammen 
fördes till Tärnö sätesgård. Landboma i Bälinge rättardöme hade 
dessutom att prestera 7 pund smör, drygt 2 pund hampa och 130 
ägg. Smöret togs ut in natura, men äggen och hampan löstes i 
pengar. Även 4 mark hampa från Tjocktuna rättardöme löstes i 
pengar. Jämränta uppbars 1548/49 och 1549/50 från Lasjö rättardö
me i Västmanland enligt normen till en kvantitet av 66 hundraden 
per år.

Allt detta dokumenteras i BNBJräk. I annat källmaterial upptas 
ytterligare ränta in natura. FoR för 1562 redovisar för Tärnö rättardö
me 14 höns, 140 ägg, 1 pund fläsk och 6 pund smör, vilken ränta 
säkert utgick också i slutet av 1540-talet. Rättardömet låg vid Tärnö 
sätesgård och måste ha haft till uppgift att med en del av sina räntor 
underhålla sätesgården.13 Dessa underhållsräntor bör fogden på Tär
nö ha krävt in. Frenne, den fogde som efterlämnat BNBJräk, var inte 
involverad, vilket förklarar varför de aktuella räntorna inte är upp
tagna i BNBJräk. Tärnö hade varit sätesgård för Birger Nilssons 
svärfar Joakim Brahe (död 1520) och den varierade naturaräntan bör 
därför ha haft lång hävd.14

I FoR för 1562 finns belägg för ytterligare naturaränta som ej 
redovisas i BNBJräk. Det gäller drygt 21 pund fläsk och knappt 10 
pund smör från 26 landboenheter i Södermanland. Av dessa enheter 
kan 20 beläggas i äldre källmaterial; de står också då noterade för 
fläsk- och/eller smörränta. Det syns därför rimligt att de 26 enheter
na hade smör- och/eller fläskränta 1548/49 och 1549/50 och att

12 De uppgifter som finns för olika delar av Södermanland de aktuella åren ger försäljningspriser 
på 5, 6, 7 och 9 öre per spann. Se figur 24—30.

13 Spannmålsräntan från Tärnö rd levererades dock inte till Tärnö utan till Nyköping. Sätesgården 
fick spannmålsleveranser från andra rättardömen.

14 SU s 282, PBKrö s 85.
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Tabell 85: Animalie-, fisk- och järnränta i Birger Nilssons och hans hustrus gods i Östsverige. Ordinarie ränta 1548/49 och 1549/50'

RH Mnrm Utfall

Ål Fläsk Hampa
pd:mark pd:mark pd.mark

Höns Järn Lamm
(hundra)

Smör
pd:mark

Ägg Ål Fläsk
nat pn nat

A 2:16* 1 2 3 3:123 ?

By 1:04 0:154 ?

Bä 2:6 13 7 7:0 130
Fi 2:105 2:105

Fj 2:06
La 66
Ra7 3:2 1:07 ?

Tjt 1:08 4:2 '/28 0:4 1:08 ? ?

Tä9 10 11 12 * * 1:0 14 6:0 140 ?

Va 10:0'° 1:0'° ?

S:a 3:10 22:1/2 2:10 27 66 7 22:7 270 ? 2:10 ?

Hampa Höns Järn 
pn nat pn nat

Lamm Smör Ägg
nat nat nat pn

2:6

0:4

13 7"

66

2:10 ? 13 66

?

7

7:0'2

7:0

130

130

Rättardömesförkortningama i tabell 80 i tabellbilagan.
1 Om ej särskilt anges, är normen tagen ur BNBJräk. Tabellen avser ett år, men alla data är desamma för 1548 och 1549.
2 Under kolumnerna nat (= in natura) och pn (pengar) anges vilken kvantitet av olika produkter som uppburits. Kvantiteterna anges i enlighet med redovisningen för 
normen Talet 13 under höns står alltså för 13 st höns, inte 13 penningar.
3 Hela rd återbördat från ärkedjäknedömet i Strängnäs på 1530-talet. Både fläsk och smör i BNBjb och i BNjb. Räntan i hela rättardömet är varierad och återgår 
tydligen på den ränta, som utgick, då den tjänade till ärkedjäknens underhåll i Strängnäs.
4 Fläsk och smör för två enheter både i ATjb och BNjb.
5 2 enheter skall enligt BJureg (1544) ge vardera 1:5, som då löses med 1:0 pn vardera. Även 1548 och 1549 löses ålräntan.
6 2 enheter har smörränta i BNjb. En av dem finns också i NBjb och har även där smörränta.
7 Rd förvärvat genom byte på 1540-talet. Enligt byteshandlingama (RLDAdG 2) och BNBjb har 3 enheter fläsk-och/eller smörränta. Räntan här enligt RLDAdG.
8 g enheter har fläsk- och/eller smörränta i BNjb. Bara en av dem återfinns i NBjb och har då samma ränta som i BNjb. 1 enhet har ålränta 1562; enheten ej belagd
tidigare.
9 Uppgifterna ur FoR3.
10 8 enheter har fläsk- och/eller smörränta i NBjb och BNjb. Räntan här enligt BNjb.
11 Kom till Tämö 4/10-48, 28/9-49.
12 Fördes första året på Birger Nilssons jakt till Vinäs den tid Sten Erikssons bröllop 'var ståndet' (7/10-48); sändes andra året med Gudmund Nilsson till Vinäs i maj

1550.
Källor: BNBJräk, BJureg, FoR 3, NBjb, ATjb, RLDAdG 2, MEjb



räntan fördes till Tämö utan Frennes förmedling och därför inte 
upptas i BNBJräk.

Av BJureg framgår att två landbor i Finsta rättardöme hade ålränta 
på tillsammans 2,5 pund. Den löstes 1544/45 i pengar (ålpengar) och 
inräknades i årliga räntan för rättardömet. För åren 1548/49 och 
1549/50 anges bara en klumpsumma för årliga räntan i pengar från 
Finsta och Närtuna rättardömen, men ålpengama är, så vitt det går 
att bedöma, inräknade i denna. Enligt FoR 1562 hade dessutom en 
enhet i Tjocktuna rättardöme en ränta på 1 pund ål. Sannolikt fanns 
räntan redan 1548/49, då den kan ha levererats direkt till fogden på 
Tämö. (Tabell 85)

Foderräntor. Foderräntorna var två: foderhästar och fodernöt. Större 
delen av foderhästräntan löstes i pengar — räkenskapsåret 1548/49 
togs bara drygt 12 % ut in natura och 1549/50 knappt 5 %. Denna 
ordning tycks också ha varit den normala. I BNBJräk kallas nämligen 
foderhästräntan gästningspengar. Restantiema var minimala; de om
fattade bara någon procent av hela räntan. Hela räntan från Finsta 
och Närtuna gick 1548/49 bort som avlöning till Frenne. Året efter 
skänktes fyra hästar som vederlag till en rättare. Avlösningen låg fast 
och var alltså till skillnad från avlösningspriset på spannmål inte 
relaterad till landbons mellan olika år varierande prestationsförmå
ga. För flertalet enheter var normen 4 hästar per gård och 2 per torp 
eller halvgård och avlösningen 3 öre/häst.15 Totalt gav uppbörden 
1548/49 nära 94 mark i gästningspengar och 1549/50 172 mark. 
Räknas också uppburna restantier in, blir intäkterna något större. 
Från Bränninge rättardöme togs 1548/49 ut restantier för åren 
1546/47—1547/48 till ett värde av drygt 18 mark. 1549/50 var 
restantieintäktema mindre, bara drygt 2 mark, och gällde ränta som 
inte erlades 1548/49. (Tabell 86 och i tabellbilagan tabell 88) 

Fodemötsavgift togs 1549/50 ut från Finsta och Närtuna rättardö
men i Uppland. I Finsta rättardöme löstes nio avgifter (i pengar): i 
fem fall gällde avlösningen för ett år, i fyra gällde avlösningen för två 
år — i Närtuna rättardöme löstes 13 avgifter (i pengar): elva för ett år 
och två för två år. Avgiften var 6 öre per gård och år och för två torp 
3 öre vardera per år — dvs hälften mot den normala avlösningen för 
foderhästar. I BNBJräk uppges att fodemötspengama tagits ut av 
dem som inte hållit fodernöt i 'näst förlidna åren', vilket måste

15 Uppgifterna för de två rättardömena i Östergötland (Lilla Bag, Bränninge) är dock svårtolkade 
men avlösningen tycks ha varit 0:2 pn/häst det ena året och 0:3 pn/häst det andra. Möjligt är 
också att antalet hästar varierat mellan de två åren.
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Tabell 86: Ordinarie foderhästränta i Birger Nilssons och hans hustrus gods i
Östsverige

Rättardöme Norm1 Utfall2

1548/49- 1548/49 1549/50
1549/50

foderhästar foderhästar foderhästar
antal antal antal rest antal antal rest efter-

in nat i pn in nat i pn låtna

A 31 '/> 31 'A 31 >A
Br 59 __5 20'° 31 4 47
By 12 12 12
Bä 52 52 52
Fi 33 __ 5 33
Fj 36 */3 36 'A 36 ‘A
LiH 36 248 12 1" 35
Nä 88 —5 88
Ra 48/46 %4 42 66 46 %
Tjt 51 51 51
Tä 40 —6 40
Va 38 O

J o 38
Fos 2 —6 2
Summa 526 % 32 266 2h 6 21 496 'A 4 4

(525 'A)

Rättardömesförkortningarna i tabell 80 i tabellbilagan.
I Normen fastställd genom jämförelse mellan BNBJräk med BNjb och FoR 2, 3. BNBJräk anger inte 
alltid antalet hästar utan bara hela avlösningssumman per enhet och i förekommande fall, om 
landbon gästats eller resterar med något. Avlösningsnormen/häst är ofta men inte alltid om
nämnd i inledningen till varje rättardöme.
21 kolumnerna nat (= in natura) och pn (= pengar) anges antalet foderhästar. Talet 31 !A under 
rubriken pn anger således att 31 'A häst har avlösts i pengar.
’ Fo = Forkarby landbogård i Bälinge hd (Uppland), som ej var inordnad i något rd.
4 1 enhet har ena året 2 hästars fodring, andra året % häst.
5 Utfallet är inte känt. Finsta och Närtuna rdn hade fogden Frenne Blautus som avlöning. 
Sannolikt gällde detta även Forkarby, som också låg i Uppland. Tämö rd uppbars av annan fogde.
6 Uppburen 1549 tillsammans med övrig fodring.
7 Vederlag till rättaren.
8 'Gästades i vintern'.
9 'Gästades den tid Per Brahes bröllop stod'.
10 'Gästade min fru i den månad mars 1550' (12 h); fogdegästning (8 h).
II Fogde gästade 'då han for från Vinäs'.
Källor: BNBJräk, FoR2, 3, BNjb

innebära att de som inte erlade fodernötspengar i stället hållit foder
nöt, dvs fullgjort avgiften in natura.

Fodernötsavgiften är liksom städjan en avgift som allmänt sett är 
svår att dokumentera. En sammanställning av uppgifter i FoR och 
olika jordeböcker och räkenskaper visar emellertid att fodernöt före
kommit inte bara i det animalieproducerande Västsverige utan även i
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Östsverige.16 Slutsatsen är rimligen den att flertalet gårdar i det 
aktuella godskomplexet hade att prestera fodemötsavgift och att de 
gjorde det in natura. Som en indikation på att landbor haft nöt till 
utfodring kan några uppgifter i BNBJräk uppfattas. En landbo i 
Uppland fick 1548/49 erlägga sakören, därför att han stulit ett av 
Birger Nilssons lamm, då Frenne drev lamm från Uppland till Stock
holm. Någon ränta i lamm är inte noterad i Uppland, vilket skulle 
kunna tala för att landbor i Uppland uppfött lamm, vilka Frenne, 
Birger Nilssons fogde, sedan drev till Stockholm för avyttring. Sam
ma år gav Frenne en av landborna i Lilla Hags rättardöme betalning 
för f är j ning av oxar över Brå viken. Oxar ingick bara i städjeavgiften, 
som dock i huvudsak utgick i pengar i Östergötland, särskilt i de 
områden som BNBJräk omfattar. — Detta framgår av jordeboksmate- 
rialet. Någon städjeavgift är nämligen inte upptagen i BNBJräk. — 
Oxarna kan alltså härröra från uppbörd av städja från t ex Småland 
eller södra Östergötland, där nötstädja var vanlig, eller vara inkrävda 
fodernöt i Östergötland. En första destinationsort torde ha varit 
Tärnö sätesgård, men oxarna kan sedan ha drivits vidare till den 
stora oxmarknaden i Södertälje vid Mickelsmäss. Till Södertälje drev 
man i alla fall oxar 1549.17

De nötkreatur som landboma hade att utfodra var godsherrens. De 
kan ha varit inköpta eller också avlade vid Birger Nilssons två avels
gårdar, Vinäs i Norra Tjust och Tärnö i Södermanland. Om Birger 
Nilsson normalt avstod från att köpa in djur och bara placerade ut 
ungdjur från de egna avelsgårdarna, kan det ha varit svårt att utnytt
ja fodernötsplikten in natura hos alla landbor. De landbor som man 
då i första hand kom att ta i anspråk för utplaceringen bör ha varit 
landbor, som bodde nära de två avelsgårdarna och nära lämpliga 
marknader för avyttring, medan man ålade en avlösning i pengar för 
landbor på gårdar, som inte låg väl till ur dessa aspekter. Ett sådant 
val skulle förklara varför så många av landboma i Uppland fick 
avlösa sin avgift. Utplaceringen av ungdjuren bör då också fogdar 
och drängar vid avelsgårdarna ha skött. Varken Frenne eller Gots- 
kalk, den fogde som ansvarade för årliga räntan i Uppland, var 
gårdsfogdar, vilket kan förklara varför uppgifterna om fodernöt är så 
få i BNBJräk och Bjureg.

Avrads- och ängspengar. Nästan all den vissa penningräntan (avrads- 
och ängspengama) kunde tas ut vid ordinarie uppbördstillfälle. Inget

16 Se Avdelning II Kapitel 4.
17 BNBJräk s 35, 86, 132.
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efterläts, vare sig 1548/49 eller 1549/50, och restantier drabbade 
bara 1548/49 års uppbörd.18 Dessa togs ut hösten 1549 och utgjorde 
bara 3 % av 1548/49 års ordinarie ränta. År 1548/49 ingick i upp
börden även restantier för åren 1545/46—1547/48 från Bränninge 
rättardöme. Det rör sig om små summor, inte fullt 2 mark tillsam
mans, vilket kan ställas mot en total uppbörd på nära 133 mark. 
(Tabell 87)

Tabell 87: Ordinarie avrads- och ängspengar i Birger Nilssons och hans hustrus 
gods i Östsverige

Rättar
döme

Norm Utfall

1548/49-1549/50 
Avradspn1 Ängspn

1548/49
Avradspn Ängspn Rest

1549/50
Avradspn Ängspn

A 8:5:2:2 8:5:2:2 8:5:2:2
Br 4:6:1:4 2:6:1:7 4:6:1:4?3 1:2:2:5?3 1:3:2:23 4:6:1:4 2:6:1:7
By 3:3:1 3:3:1 3:3:1
Bä 19:5 19:5 19:5
Fj 16:5:1 16:5:1 16:5:1
LiH 1:7:2:5 1:7:2:5 1:7:2:5
Ra 16:7:1/16:3:12 13:7:1 3:04 16:3:1
Skä 23:6:1:4 23:6:1:4 23:6:1:4
Tjt 16:0 16:0 16:0
Tä 8:2:1:4 8:2:1:4 8:2:1:4
Va 7:4:1 7:4:1 7:4:1
Fo 2:0 2:0 2:0

Summa 127:6:1:6/
127:2:1:6

4:6:1:4 124:6:1:6 3:2:2:2 4:3:2:2 127:2:1:6 4:6:1:4

Rättardomesförkortningar i tabell 80 i tabellbilagan.
1 Även landgillespengar ingår. 2 En enhet räntar ena året 0:4, andra året 0:2. 3 Hösten 1549 
uppbars i restantier 1:3:2:2 ängspn. Indirekt kan då uppbörden av avrads- och ängspn räknas ut, 
förutsatt att ingen del av räntan efterskänkts. Från Bränninge rd uppbars 1548/49 dessutom 1:6 i 
restantier avs ängspn för åren 1545/46—1547/48.4 Uppbars våren 1549.
Källor: BNBJräk, BJureg

Arbetsräntor. BNBJräk upptar två arbetsräntor, båda avlösta i pengar 
och betecknade dagsverkspengar respektive arbets- eller hjälpepeng- 
ar. De skulle också kunna benämnas ordinarie dagsverken respektive 
extraordinarie dagsverken, därför att dagsverkspengama räknades 
till den årliga räntan och arbetspengarna var tillskott vid sidan av 
den ordinarie uppbörden.

18 En reservation får göras för Bränninge rd, därför att 1548/49 års utfall är känt bara via de 
restantier som erlades 1549, men något kan ju ha varit efterlåtet redan 1548, vilket inte kan 
fastställas utifrån tillgängligt material.
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Sex rättardömen erlade dagsverkspengar både 1548/49 och 
1549/50, medan avgiften helt saknas i åtta rättardömen.19 (Tabell 88) 
Bland de senare återfinns Tämö rättardöme, som låg vid sätesgården 
Tämö, och Tjocktuna rättardöme, som inte låg långt därifrån. Efter
som dagsverken i första hand bör ha tagits ut från de landbor som 
bodde nära sätesgårdarna — det var ju där, de i första hand skulle 
utnyttjas — synes det rimligt att utgå ifrån att landboma i Tämö och 
Tjocktuna rättardömen fullgjorde sina dagsverken vid Tämö. För 
driften av Tämö ansvarade en särskild fogde, som också bör ha 
organiserat dagsverksuttaget från de landbor som skulle göra sina 
dagsverken vid sätesgården. Detta kan förklara varför inget finns 
noterat i BNBJräk.

Tabell 88: Uppburna dagsverks- och arbets-(hjälpe-) pengar i Birger Nilssons 
och hans hustrus gods i Östsverige

Rättar
dömen

1548/49 1549/50

dv pn 
mark 
örtug

arb pn
mark
örtug

Efterl 
arb pn 
mark örtug

dv pn 
mark 
örtug

arb pn
mark
örtug

Rest 
arb pn 
mark örtug

A 1:7 13:0 2:0' 1:7
By 1:4 8:0 1:4
Bä 6:4 27:0 6:4
Fi 1:6 22:4 1:6
Fj 17:6:1:4
La 11:0 5:02
Nä 5:4 54:3 5:4
Ra 9:03 13:03
Skä 28:4
Tjt 28:0
Va 2:5 2:5

Summa 19:6 133:7 2:0 19:6 98:2:1:4 5:0

Rättardömesförkortningama i tabell 80 i tabellbilagan.
1 Efterlåtet på grund av fattigdom. 2 Uppburet vintern 1550. 3 Olika enheter avlägger avgiften 
1548/49 och 1549/50.
Källor: BNBJräk, BJureg

Fråga är emellertid hur många rättardömen, som fullgjorde 
dagsverken. Enligt räkenskapen var det sex rättardömen, fömtom 
Tämö och Tjocktuna, som ej gav dagsverkspengar. Av dem låg i 
varje fall tre så avlägset att landboma knappast kunde prestera 
dagsverken vid vare sig Tämö eller Vinäs i Tjust. Det gäller Brän
ninge rättardöme i Östergötland, Skävids rättardöme i Närke och

19 Förutom de fem rdn, för vilka utfallet är markerat med parentes i tabell 89, saknas dagsverks
pengar i Bränninge, Lasjö och Skävids rdn.
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Tabell 89: Årliga dagsverken i Birger Nilssons och hans hustrus gods 
i Östsverige

Rättar
dömen

Norm 
1548/49- 
1549/50 
årl dagsverken

Utfall

1548/49 
årl dagsverken

1549/50 
årl dagsverken

in nat i pn in nat i pn

A 15" 15 15
By 182 18 18
Bä 783 78 78
Fi 424 42 42
Fj 45 (45) (45)
LiH (54) (54) (54)
Nä 1325 132 132
Ra 36 (36) (36)
Tjt 66 (66) (66)
Tä 60 (60) (60)
Va 216 21 21

Summa (567) (261) 306 (261) 306

Rättardömesförkortningama i tabell 80 i tabellbilagan.
1 Avlösning: 0:3 pn/enhet = 0:1 pn/dv. 2 Avlösning: 0:4, 0:2 pn/enhet = 0:0:2 pn/dv. 3 Avlös
ning: 0:4 pn/enhet = 0:0:2 pn/dv.4 Avlösning: 0:2, 0:1 pn/enhet = 0:0:1 pn/dv.5 Avlösning: 0:2, 
0:1 pn/enhet = 0:0:1 pn/dv.6 Avlösning: 0:3 pn/enhet = 0:1 pn/dv 
Källor: BNBJräk, BJureg, BNjb, FoR 3, 6

Lasjö rättardöme i Västmanland. Landboma i dessa rättardömen står 
inte heller noterade för dagsverken i vare sig FoR eller BNjb. Det gör 
däremot samtliga landbor i Södermanland, inte bara de i Tämö och 
Tjocktuna rättardömen, som låg närmast Tämö, utan också de i Fjälla 
och Kamelia. Av de rättardömen som inte är noterade för dagsverks- 
pengar i BNBJräk torde således landboma i Fjälla, Kamelia, Tjocktu
na och Tämö ha fullgjort dagsverken vid Tämö. Sannolikt fick även 
landboma i Lilla Hags rättardöme vid Bråviken i Östergötland arbeta 
vid Tämö. De står nämligen inte noterade för dagsverkspengar i 
BNBJräk och rättardömet låg inte längre bort från Tämö än vissa av 
rättardömena i Södermanland. Till skillnad från de senare upptas 
Lilla Hags rättardöme inte i BNjb, eftersom det var hustruns arve
gods, eller i FoR, beroende på att det aktuella häradet ej är med i FoR. 
Dagsverksplikt för landboma i Lilla Hag kan därför inte beläggas i 
något jordeboksmaterial. Totalt torde sätesgården Tämö ha haft till
gång till ca 260 ordinarie dagsverken per år, vari även ingår ett 
kalkylerat uttag från Lilla Hags rättardöme.20 (Tabell 89)

20 Ramella rd var fördelat på flera landskap. Bara de landbogårdar som låg i Södermanland, är 
noterade för dagsverken. För Lilla Hags rd antas dagsverksuttaget ha legat på 6 dagsverken per 
år och landbo.
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Arbetspengar togs ut 1548/49 och 1549/50 men ej från samma 
enheter de båda åren — det första året berördes sex rättardömen, det 
andra året fem. Från fyra rättardömen saknas helt avgiften: Brän
ninge och Lilla Hag i Östergötland och Tämö och Vannes ta i Söder
manland. Enligt en anteckning av Frenne togs 'hjälpepengar' eller 
'rätta arbetspengar' ut från 'de landbönder som ligga långt från min 
herres sätesgårdar', vilket kan tolkas så att sätesgårdarna närboende 
landbor inte erlade hjälpepengar utan i stället fullgjorde hjälpe- 
dagsverken. Att detta bör ha gällt landboma vid Tämö är klart, 
sannolikt även landboma i Vannesta, varav flertalet fick leverera sin 
spannmålsränta till Tämö, och landboma i Lilla Hags rättardöme i 
Östergötland. Däremot låg Bränninge rättardöme i Östergötland, så 
långt från de två sätesgårdarna att landboma i stället borde ha erlagt 
hjälpepengar. Det är tänkbart att de gjorde det 1548/49. Att detta 
inte är bokfört i BNBJräk kan förklaras med att räkenskapen det året 
bara tar upp restantier för Bränninge rättardöme och inte övrig ränta. 
(Tabell 88)

Avlösningen för hjälpedagsverkena var högre än för de ordinarie 
dagsverkena: från 1 mark/enhet och år upp till 3 mark, medan 
dagsverksavgiften varierade mellan 1 öre/enhet och år upp till 4 öre. 
Avlösningsnormen anges aldrig, men med ledning av uppgifter i 
BNjb och FoR visar det sig att de ordinarie dagsverkena uppgått till 6 
eller 3 dagsverken för gårdar och 3 dagsverken för torp, när dessa 
hade dagsverksplikt. Det betyder att avlösningen för ett ordinarie 
dagsverke varierade mellan 1 örtug och 1 öre. Till skillnad från 
avlösningarna för spannmål varierade inte avlösningen mellan åren, 
inte heller mellan olika gårdar inom ett rättardöme, utan bara mellan 
de olika rättardömena. Detta tyder på att avlösningsnormen för de 
ordinarie dagsverkena, liksom för foderhästama, var fast etablerad 
och inte påverkades av att landbomas betalningsförmåga varierade 
mellan olika år. (Tabell 88)

Av den uppbörd som kan kontrolleras visar det sig att bortfallet 
var ytterst begränsat. År 1548/49 efterläts arbetspengar för en land
bo i Ramella rättardöme — 1 % av hela uppbörden av arbetspengar 
— med motiveringen att han var fattig och 1549/50 resterade två 
landbor i Lasjö rättardöme en tid med arbetspengar — 5 % av hela 
uppbörden — vilka uppbars senare under vintem 1550. (Tabell 88)

Städja, sakören och andra ovissa räntor. Sakörena gav Birger Nilsson en 
intäkt på 72 mark 1548/49 och 34 mark 1549/50. Mest betydde 
böterna för husröta — de svarade för nära hälften av sakörena.
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(Tabell 90) Böter för husröta kunde envar jordägare tillgodoräkna sig 
från sina landbor, om dessa inte skötte underhållet av sina gårdar. 
Birger Nilssons övriga bötesintäkter var egentligen kungens, men 
1526 hade Gustav I tills vidare avstått konungssakörena, dvs kung
ens tredjedel i utdömda böter, till riksrådsadeln,21 som Birger Nilsson 
tillhörde sedan 1530.

Tabell 90: Sakören i Birger Nilssons och hans hustrus gods i Östsverige'

Rd Landbor Blodvite Förtal Hor Husröta Stöld Olaga handel Summa

1548/49

Bä i 12:0 12:0
La 2 2:0 8:0 10:0
LiH 2 13:0 6:0 19:0
Nä 3 3:0 8:0 5:0 16:0
Skä 2 9:0 9:0
Va 1 6:0 6:0

Summa 11 5:0 8 :0 13:0 29:0 17:0 72:0

1549/50

Fi 1 3:0 3:0
La 1 2:4 2:4
Nä 2 13:4 13:4

Ra 2 5:0 10:0 15:0

Summa 6 5:4 18:4 10:0 34:0

Rättardömesförkortningarna i tabell 80 i tabellbilagan. 
1 Böterna anges i mark örtug 
Källa: BNBJräk

Värdet av städjeintäkterna uppgick enligt BNBJräk till 4 mark 
1548/49 och 35 mark 1549/50, men bara sju landbor står anteckna
de för avgiften (tabell 89 i tabellbilagan). Hade landborna i allmänhet 
betalat sin avgift som ett engångsbelopp för hela perioden, borde 
betydligt fler ha betalat de två åren. Sannolikt betalade många land
bor i stället städjan som en del av den årliga räntan.22

Av de sju landbor vilkas städja är explicit upptagen i BNBJräk 
erlade två avgiften i form av silverskedar. Nu var avgiften knappast 
fixerad i silverskedar utan sannolikt i pengar. Slutsatsen blir därför 
att de två landborna inte förmådde betala sin städja i ordinarie form 
utan måste ta till hushållets reserver för att kunna uppfylla sina 
skyldigheter gentemot godsherren. Dessa landbor tillhörde Lilla 
Hags och Bränninge rättardömen i Östergötland, där landborna att

21 Nilsson 1952 s 9.
22 Se om städjan i Avdelning II kap 4.
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döma av de många restantieposterna från tidigare år tycks ha haft 
svåra år vid mitten av 1540-talet.

Frenne redovisar också ränteintäkter från uthyrning av Birger Nils
sons fastigheter i Stockholm. En mältbod gav i hyra 5 mark för ett år 
fram till 24/9 1548 och en källare — 'den minsta uti huset' — gav för 
samma period 4 mark.23

Sammanfattning med ytterligare synpunkter på 
uppbörden
Nästan hela 1548/49 och 1549/50 års ränta kunde tas ut. Bortfallet 
var ytterst begränsat. Restantierna omfattade knappt 3 % det första 
året och mindre än 1 % det andra och den efterlåtna räntan mindre 
än 1 % vart och ett av uppbördsåren. (Tabell 91)

Avvikelserna från normen var betydligt större i fråga om räntans 
sammansättning. Naturaräntan skulle egentligen omfatta ca 77 % av 
uppbörden, penningräntan och arbetsräntan drygt ca 11 % vardera, 
men i praktiken kom penningräntans andel att öka kraftigt, på både 
natilraräntans och arbetsräntans bekostnad. Penningräntan utgjorde 
1548/49 39 % och 1549/50 hela 49 % av uppbörden, medan natu
raräntan kom att omfatta 57 % respektive 46 %. Arbetsräntan blev 
liten båda åren — bara 4—5 % av hela uppbörden. (Tabell 92)

Avlösning förekom nämligen av naturaräntor och arbetsräntor. I 
fråga om spannmålsräntan kom kraven på avlösning uppenbarligen 
från landbor, som hade svårt att klara både sin hushållning och sina 
ränteplikter, medan det var godsherren, som begärde avlösningar av 
foderhästar och fodernöt, därför att han inte kunde utnyttja dessa 
räntor i deras ordinarie form. Dagsverkena behövdes i första hand 
vid sätesgårdarna och de landbor som bodde långt från sätesgårdar
na fick lösa sin dagsverksplikt. Kravet på avlösning torde ha utgått 
från landborna, eftersom resvägen för dem var så lång. Utplacering- 
en av fodernöt torde ha skett huvudsakligen från sätesgårdarna, 
vilket ledde till att landbor som bodde långt från sätesgårdar och 
lämpliga avyttringsorter fick lösa sina fodemötsavgifter. Foderhästar 
togs ut från de landbor Birger Nilsson eller hans fogdar passerade 
under olika resor; övriga fick lösa sina foderhästar. Avlösningspriser- 
na var fasta för foderhästar, fodernöt och dagsverken; för spannmå
len varierade de, uppenbarligen anpassade till gängse försäljnings-

23 BNBJräk s 4.
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Tabell 91: Utfallet av 1548/49 och 1549/50 års ränta i Birger Nilssons och hans 
hustrus gods i Östsverige'

1548/49 1549/50 Summa
mark örtug % mark örtug % mark örtug %

Uppburet2 1697:3:1 96,8 1537:2:0:2 99,1 3 234:5:1:2 97,9
Resterande 47:7:2:2 2,7 12:6 0,8 60:5:2:2 1,8
Efterlåtet 8:2 0,5 1:0 0,1 9:2 0,3
Summa 1 753:5:0:2 100,0 1551:0:0:2 100,0 3304:5:0:4 100,0

' Endast direkt dokumenterad uppbörd av 1548/49 och 1549/50 års ordinarie ränta och städja 
och sakören av den extraordinarie räntan ingår. All ränta är omräknad i mark örtug enligt de 
avlösningsprinciper som tillämpades vid uppbörden i de olika rättardömena. Då sådan saknas, 
utnyttjas räntevärdering från rusttjänsttaxering 1561 i tabell 36 i tabellbilagan.
2 Det som är uppburet vid ordinarie uppbördstillfälle.
Källor: BNBJräk, BJureg

Tabell 92: Räntans fördelning pä natura-, penning- och arbetsräntor i Birger 
Nilssons och hans hustrus gods i Östsverige'

Ränteform 1548/49

Norm Uppbörd
mark örtug % mark örtug %

Natura 1562:3:1:1 77,7 1138:0:1:1 56,6
Pengar 214:7:1 10,7 792:7:1 39,4
Arbete 234:3 11,6 80:6 4,0

Summa 2011:5:2:1 100,0 2011:5:2:1 100,0

1549/50

Natura 1 365:3:2:5 76,9 822:6:2:5 46,4
Pengar 205:4:2:4 11,6 865:1:2:4 48,7
Arbete 203:6:1:4 11,5 86:2:1:4 4,9
Summa 1 774:3:0:5 100,0 1 774:3:0:5 100,0
1 Räntan omfattar den ränta som direkt kunnat dokumenteras, samt även en kalkyl över ränta som 
torde ha utgått men som inte är redovisad i BJBJräk och BJureg (fodemötsavgift, årliga dagsverken, 
hjälpedagsverken och vissa naturapersedlar). Betr omräkningen till mark örtug, se tabell 91 
Källor: Se tabell 82, 85.

priser på den lokala marknaden de aktuella åren och till landbons 
prestationsförmåga.

Restantier förekom inom alla de tre ränteformerna och berörde ett 
trettiotal enheter 1548/49 och 1549/50. Bortsett från Bränninge 
rättardöme i Östergötland, resterade envar enhet med normalt en 
räntepost eller del av en räntepost av 1548/49 års och 1549/50 års 
räntor. Bara en utjord, Flatlandet, i Aspesta rättardöme hade äldre 
restantier. Den resterade nämligen med avradsspannmål för tre år — 
1546/47 till 1548/49 — en skuld, som brukaren slutligen inlöste
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1549/50. Ett undantag utgör också två gårdar i Närke inom Kamelia 
rättardöme. De erlade hela 1548/49 års ränta — avradspengar och 
gästningspengar — först 1549. Till de två gårdarna hörde också en 
utjord, från vilken 1548/49 års ränta — avradspengar — inte heller 
utgick förrän 1549, sannolikt på våren.24 Fördröjningen kan inte 
sättas i samband med produktionsstömingar, ty det var knappast 
möjligt att efter ett eventuellt dåligt produktionsår 1548 — inget tyder 
för övrigt på att det skulle ha varit dåligt — betala all ränta på våren 
1549 eller att efter ytterligare ett års produktion betala två års ränta 
1549/50. Förklaringen måste vara en annan. Till saken hör att Ka
melia rättardöme just hade förvärvats genom byte med en dansk 
adelsdam, Elsa Laxmand, och att enheterna i rättardömet var spridda 
över flera landskap — Närke, Södermanland, Uppland och Västman
land. Det är tänkbart att fogden därför till en början hade svårt att 
administrera uppbörden och tvingades avstå från att kräva in räntan 
hösten 1548 och i stället vänta till våren 1549.25

I Bränninge rättardöme i Östergötland var restantiema fler och 
berörde fler enheter än i Södermanland. År 1548/49 och 1549/50 
erlade 22 av rättardömets 26 enheter restantier för åren 1545/46— 
1548/49. Totalt rör det sig om 54 restantieposter, varav 43 absolvera- 
des 1548/49 och resten året därpå. Det mest belastade året var 
1547/48, från vilket 20 enheter hade 35 restantier kvar att betala. 
Det betyder inte att 1547 var ett sämre år från produktionssynpunkt 
för landboma i Bränninge rättardöme än t ex 1545 och 1546. Till
gängliga källor visar bara vilka restantier som kom att erläggas 
1548/49 och 1549/50, inte vilka som kan ha erlagts 1546/47 och 
1547/48. Det är också möjligt att restantiema blev större 1547/48, 
därför att produktionsutfallet varit dåligt i flera år. De många restan- 
tierna från 1547/48 kan alltså återspegla ackumulerade svårigheter.

Det kan vara av ett visst intresse att se vilken belastning restantier- 
na utgjorde för landboma, när betalningen flyttades så långt framåt 
att den kom att belasta ett annat års produktion. Att mäta restantier- 
nas andel av den totala produktionen på de enskilda enheterna låter 
sig inte göra. Däremot är det möjligt att för 19 enheter — tre i 
Södermanland och 16 i Östergötland — beräkna restantiemas andel

24 BNBJräks 123.
25 Ferm 1977 A. Att fördelningen av de danska bytesgodsen mellan Birger Nilsson och hans 

syskon skedde på våren 1549 framgår av BNBJräk s 137. Inga restantier förekommer i övrigt för 
godsen i Närke, vilket än mer tyder på att förseningen inte var betingad av dåligt produktions- 
utfall.
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Tabell 93: Restantier i Birger Nilssons och hans hustrus gods i Ostsverige 
uppburna 1548/49 och 1549/50

rd enheter uppbördsår rest:s andel i2 
% av uppbörden

Br Lundby 1549/50 0,8
Gottlösa 0,8

" Naddö " 0,8
" Luntan " 1,0
" Lundby " 1,2

Gottlösa 1548/49 1,7
Lundby 10,7
Bränninge 11,3*
Eriksta 12,1*
Ledbo 12,7

Tjt Tuna 1549/50 14,0*
Br Glittinge 1548/49 17,6*

Glittinge 1549/50 17,8*
Hakeryd 1548/49 18,8

Tjt Åby 1549/50 30,5*
Br Sätuna 1548/49 37,5*

Lundby 38,3*
Jöranstorp 1549/50 66,4*

A Flatlandet 72,3*3

Median = 12,7 %, kvartil 1 = 1,2 %, kvartil 3 = 30,5 %
1 Däri ingår restantier från 1545 till 1548. 2 Till grund för procenträkningen ligger en omräkning 
av uppbörden med restantiema till mark örtug. Räntevärderingen enligt tabell 91. 3 Flatlandet är 
en utjord, som låg till en gård. Res tantiemas andel av hela produktionsenhetens ränta är 5,8 %.
* spannmål ingår 
Källa: BNBJräk

av hela uppbörden.26 Det visar sig då att restantiema belastade de 
olika enheterna mycket olika. De utgjorde från mindre än 1 % av 
uppbörden till över 72 %. Medianen ligger på knappt 13 %. Det 
finns två extremfall, som måste kommenteras. Det är Flatlandet 
(Aspesta rd) och Jöranstorp (Bränninge rd), där restantiemas andel 
var 72 % respektive 66 % av hela uppbörden. För övriga enheter 
ligger restantiemas andel under 40 %. Flatlandet var en utjord och 
låg under en av landbogårdama i Aspesta by. Beräknas restantiemas 
andel av hela produktionsenhetens (gård + utjord) ränta, stannar de i 
stället på 5,8 % av hela räntan 1549/50. Även Jöranstorp torde ha 
varit en utjord, knuten till någon gård i sitt omedelbara grannskap,

26 För att göra en beräkning krävs kunskap om norm och uppbörd. Detta finns för Södermanland 
både 1548/49 och 1549/50, men restantier erlades här bara 1549/50 och inte alla på hösten 
utan också på våren. För Östergötland (Bränninge rd) finns samma förutsättning för 1549/50, 
men indirekt går det att göra en kalkyl också för en del enheter 1548/49, nämligen för dem, där 
norm och uppbörd är belagda via de restantier som erlades 1549/50, och via uppbörden 
1549/50.
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men vilken gård det var, går inte att fastställa — Birger Nilsson ägde 
ingen gård nära Jöranstorp — och därför kan man inte beräkna, hur 
restantierna i det här fallet belastade den större produktionsenhe
ten.27 (Tabell 93)

Mot bakgrund av vad som framkommit kan man fråga sig om inte 
1548 och 1549 var goda år från produktionssynpunkt och att det 
därför kunde vara svårare att kräva in räntan andra år. Det faktum 
att landborna hade få restantier i 1548/49 och 1549/50 års ränta och 
att de därtill kunde betala ackumulerade restantier från 1545/46 och 
de följande åren talar väl för att 1548 och 1549 var relativt goda år. 
Samtidigt skulle de många obetalda restantierna för Bränninge rät- 
tardöme 1545/46—1547/48 tyda på att produktionsutfallet varit 
sämre i centrala och västra Östergötland de närmast föregående 
åren. För att säkrare kunna avgöra om denna förmodan är riktig har 
en regional prisstatistik för spannmål upprättats. Spannmål har valts, 
emedan den var den viktigaste produkten i den agrara ekonomin och 
en huvudpersedel i uppbörden. Spannmålspriserna är också lättast 
att dokumentera. Statistiken bygger på den försäljning kronans 
fogdar gjorde lokalt och som redovisas i landskapshandlingama och i 
räntekammarböckema. Prismekanismema var på den lokala mark
naden inte andra än på de större marknaderna: efter en god skörd 
föll priserna, efter en dålig rakade de i höjden.28 Till bilden av denna 
lokala handel hörde att kronans fogdar normalt bara sålde efter ett 
dåligt skördeutfall, då det var brist på spannmål och höga priser, och 
avstod att sälja efter en god skörd, då priserna var låga. Därför 
saknas normalt prisuppgifter från de goda åren. I figurerna 24—30 
redovisas dokumenterade spannmålspriser från början av 1540-talet 
till slutet av 1550-talet för i stort sett alla de härader i Östsverige, där 
Birger Nilsson och hans hustru hade sitt landbogods.29

27 Att även Jöranstorp var en utjord, en obebyggd enhet, framgår av att enheten inte förekommer 
med något brukamamn — det står t ex 'Jöranstorp löste', medan det för gårdar anges 'Nils i 
Bränninge förde ... Jakob i Lundby löste' (BNBJräk s 253 f) — och vidare av att inte heller 
enheten gav gästningspengar (BNBJräk s 260 f).

28 Priserna under ett år avspeglar tillgång och efterfrågan som var beroende av skördeutfallet från 
det aktuella året och lager från tidigare år. Detta ledde till att t ex tre dåliga skördar gav högre 
priser det tredje året än det första, eftersom man det första året troligen hade reserver från 
tidigare att tillgå men knappast hade några reserver kvar efter ett par dåliga skördeår. Skörden 
behöver därför inte ha varit sämre det tredje året än det första, även om priserna alltså var högre 
det tredje året. Efterfrågan varierade också under ett år och var t ex större på våren i samband 
med sådden än på hösten efter skörden.

29 För Närke saknas prisuppgifter, men i stort framträder ett mönster, som måste vara giltigt för 
även Närke.
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Figur 24—30: Kornpriser i Östsverige på 1540- och 1550-talen. 

öre/spann

Figur 24: Centrala och södra Uppland. (Bälinge, Länghundra, Seminghundra, 
Sjuhundra, Sollentuna hdr).

Källor: UH 1542:2, 43:11,44:8, 46:10, 49:1, 49:5, 49:10, 50- 4, 50:8, 51:11,54:17, 54:24, 55:21, 
RäKb vol 14-15, 17, 19-21, 24-27, 29, 32-33.

öre/spann

Figur 25: Västmanland. (Norrbo, Siende, Snävringe, Tjurbo, Tuhundra hdr). 
Källor: VäH 1549:4, 50:7, 51:6, 51:11, 52:2, RäKb vol 14-17, 20-27, 29, 31-33.
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öre/spann

Figur 26: Centrala och nordvästra Södermanland. (Oppunda, Villättinge, Ö, V 
Rekarne hdr).

Källor: SöH 1554:8, 55:8, 56:6, RäKb vol 15, 17—19, 21, 24—27, 29, 32—34.

öre/spann

1545 1550 1555
Figur 27: Sydöstra Södermanland. (Jönäkers, Rönö hdr). 
Källor: RäKb vol 15, 21, 26, 29, 32-34.
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öre/spann

Figur 28: Nordöstra Södermanland. (Daga, Hölebo, Selebo, Sotholms, Svartlösa, 
Öknebo hdr).

Källor: SöH 1556:12, RäKb vol 14-15, 17-19, 22, 24-27, 29, 32-34.

öre/spann

■i i i i i i i i I i—i—i—i—i—i—i—i

1545 1550 1555
Figur 29: Centrala och västra Östergötland. (Aska, Bobergs, Dals, Göstrings, 
Lysings, Vifolka hdr).

Källor: ÖH 1543:2, 45:12, 50:14, 51:7, 52:14, 53:1, 54:18, 55:6, RäKb vol 20-23, 25-29, 31- 
34.
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öre/spann

Figur 30: Östra Östergötland. (Björkkinds, Hammarkinds, Östkinds hdr).

Källor: ÖH 1543:7, 44:3, 45:10, 46:9, 50:18, 51:2, 52:1, 52:4, 55:13, RäKb vol 21, 25—27, 29, 
32-34.

Av figurerna framgår att priserna steg vid mitten av 1540-talet 
med åren 1543, 1545—46 som toppår, vidare omkring 1550 med 
1551 som toppår och slutligen vid mitten av 1550-talet. Prisstatisti
ken tyder alltså på att 1548 var ett relativt gott år från produktions
synpunkt och 1549 ett något sämre, en början på några dåliga år. I 
Birger Nilssons uppbörd avspeglas skillnaden främst däri att andelen 
avlöst spannmål ökade 1549/50 jämfört med 1548/49 — 32 % mot 
18 % och att avlösningsprisema var något högre 1549/50, en an
passning till aktuella marknadspriser. Detta torde innebära att bort
fallet i form av restantier och efterskänkt ränta, liksom även avlös
ningen av främst spannmålen, sannolikt var större de närmast före
gående åren och de närmast följande, då produktionsutfallet uppen
barligen var sämre. Däremot visar inte prisstatistiken att åren 1545— 
47 gav sämre skördar i Östergötland än i andra delar av godset, vilket 
de många restantierna för Bränninge rättardöme indicerar.30

30 De många restantierna från 1547/48 kan bero på att svårigheter ackumulerats från de närmast 
föregående åren och att 1547 blev något sämre i Bränninge rd än eljest och att detta återspeglas i 
de många restantierna från 1547/48.
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Utnyttjandet av uppbörden
Att klargöra hur uppbörden disponerades inom godskomplexet är 
vanskligt, därför att källmaterialets synfält är mer begränsat än frå
geställningen. Frenne och Gotskalk, de två fogdarna, redovisar med 
BNBJräk respektive BJureg för sina respektive fögderier — de uppger 
vad de uppburit och, om än olika utförligt, hur de disponerat upp
börden — och har inget att meddela om hur uppbörden utnyttjades, 
efter det att de lämnat den ifrån sig och inte längre hade något ansvar 
för den.31 Ett försök skall ändå göras; först behandlas fogdarnas 
disposition av naturauppbörden, sedan olika inköp och sist utgifter
nas förhållande till intäkterna.

Naturaräntor — leveranser och avyttring. Naturaräntoma sändes till 
olika städer — främst Stockholm och Nyköping — och de två sätes
gårdarna Tämö och Vinäs (tabellerna 94—95).

De största leveranserna — volym- och värdemässigt — gick till 
Stockholm, där över 80 pund spannmål av 1548/49 års ränta samla
des i olika omgångar, merparten först i februari 1550, då den fördes 
till Birger Nilssons hus inne i staden. Nästan all denna spannmål 
kom från de två rättardömena i Uppland. Mindre kvantiteter hade 
tidigare avyttrats i Stockholm. I juni 1549 byttes 7 pund bort mot 
fisk, som på hösten samma år sändes till Vinäs per båt, och i augusti 
samma år överlämnades nära 12 pund till Per Nilsson, borgmästare i 
Stockholm. Till Stockholm fördes även lamm från Uppland. Trans
porten skedde på hösten 1548. Troligen rör det sig om fodemöts- 
lamm från 1548, som skulle säljas i Stockholm. År 1548 såldes därtill 
lite hö, som tidigare inköpts till Birger Nilssons stall men som blivit 
liggande och inte kommit till användning.32

Borgmästare Per Nilsson, som i augusti 1549 fick mottaga spann
mål från Närtuna rättardöme i Uppland, omtalas vid ytterligare 
några tillfällen. I augusti 1548 sålde han ett mindre parti rågmjöl från

31 Förutom 1548/49 och 1549/50 års ränteuppbörd från Östsverige disponerade Frenne smärre 
tillgångar in natura — fisk, humle, hö och spannmål. Även omsättningen av dessa tillgångar 
behandlas här. Dessa tillgångar redovisas i tabell 97. Till uppbörden räknas i det följande både 
den direkt dokumenterade uppbörden 1548/49 och 1549/50 och de räntor som det, av skäl 
som redovisats tidigare, finns anledning förmoda att de utgått. Det är naturligtvis tänkbart att 
det bland dessa räntor förekommit ett visst bortfall i form av res tan tier och efterlåten ränta, men 
att döma av bortfallet från den direkt dokumenterade räntan, har detta bortfall varit så 
begränsat att det i det här sammanhanget kan betraktas som försumbart.

32 BNBJräk s 3, 35.
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346 Tabell 94:
Spannmälsuppb ordens destinationsorter i Birger Nilssons och hans hustrus gods i Östsverige

Rättar-
dömen

1548/491 1549/502

Ny
köping

Stock
holm

Sträng
näs

Söder
tälje

Tämö Vinäs Summa Lin
köping

Ny
köping

Stock
holm

Sträng
näs

Tämö Vinäs Summa

A 7:1 0:43 1:3 9:0 5:1 4:0‘° 1:5 10:6
Br 2:3 ‘/t" 12:1 14:4 Vi
By 0:44 0:4 0:612 0:6
Fi 13:55 13:5
LiH 16:7 16:7 15:713 15:7
Nä 66:3‘ 2:67 69:1
Ra 2:08 5:1 7:1 3:0 3:7 6:7
Tjt 15:0 5:1 20:1 8:3 6:214 14:5
Tä 17:2 2:29 19:4 14:2 14:2
Va 6:0 17:2 23:2 3:3 22:6“ 26:1

Summa 47:3“ 80:4 2:6 2:6 28:7 16:7 179:1 2:3 'h 34:117 0:6 4:0 34:4 28:0 103:6 'h

Rättardömesförkortningarna i tabell 80 i tabellbilagan.
' Uppbörden var 1548/49 (ordinarie ränta + restantier) 230:1 men 0:2 efterläts till en lb (Nä rd) för investeringar i hus, 1:0 gavs till en lb (By rd) för inköpet av 
kvarnsten, 49:6 avlöstes i pengar.2 Uppbörden 1549/50 var 163:5 men 58:6 1 /2 avlöstes (i pn 58:4, i dv 0:1 /2, vilket gav 4 dagsverken och i ärter 0:2, vilket gav 1 /2 
tunna ärter; ärterna sändes till Vinäs) 1:0 gavs bort som gåva i Östergötland eller togs ut vid gästning vintern 1550.3 Fördes till Strängnäs 'till min herres hästar, då 
Per Brahes bröllop (i januari) var ståndet'. 4 Ersättning till Per Nilsson, som lånat Brita Joakimsdotter 0:4 rågmjöl i samband med Sten Erikssons (Leijonhufvud) 
bröllop (7/10-48) i Stockholm. 5 6:5 'uppbars' i Birger Nilssons hus 20/2-50. 7:0 hade redan 4/6-49 förts till Erik Eriksson, som därför givit 1 tunna lax och 2 
skeppund gäddor. Fisken kom till Vinäs i november 1549. 6 11:5 överläts till borgmästare Per Nilsson den 12/8-49. 54:6 'uppbars' i Birger Nilssons hus 20/2-50. 
7 Fick Mikael Olsson 4/5-49 i Södertälje.8 Bytt mot 1/2 tunna lax 4/10-48.9 1:1 bryggdes till öl i samband med Per Brahes bröllop; 1:1 såldes för 5:5 pn till värden 
Hans Cappel. 10 Till Laurentius Andreae 7/3-50. 11 1:4 till Caspar bokbindare; 0: 7 1/2 till 'byggningen'. 12 Till 'byggningen'. 13 'Fördes' till Vinäs 26/12-49. 14 4:0 
från Släbrokvam fördes till Tämö 4/3-50. 15 'Fördes' till Tämö 3/2-50. 16 36:4 sändes till Vinäs i maj 1549. För 2:0 köptes fisk, 2:0 gick till betalning av utfört arbete 
på 'åbyggningen', 5:0 'på räkenskap' till Anders målare, 0:6 såldes 1549 för 5:2 pn, 17 Togs på Birger Nilssons skuta i juli 1550 och fördes till Vinäs.
Källor: BNBJräk, BJureg



Tabell 95: Disposition av övriga tillgångar in natura (hösten 1548-vintern 
1550)* inom Birger Nilssons och hans hustrus gods i Östsverige

Varuslag Kvantitet Avsänt från Levererat till Lager

Fisk ström- 7,5 tunna Småland2 Tämö 3 tunnor
ming

Strängnäs 4 Vi tunna3
ström- 2,0 tunnor ? Södertälje 1 tunna4
ming

Södertälje-Vinäs 1 tunna5
åi 6 tunnor Småland2 Strängnäs6

Humle 3 pund Tämö Uppsala’
Hö okänd volym Stockholm10
Lamm okänt antal Uppland Stockholm8
Oxar okänt antal ?Södermanland Södertälje9
Rågmjöl 2:5 pd1 Stockholm11
Spannmål ? Stockholm12

* Omfattar andra tillgångar än 1548/49 och 1549/50 års ränta från landbogodset i Östsverige.
1 Från 1544/45 års uppbörd. 2 Levererat hösten 1548 av Knut Ravaldsson. 3 Leverans i samband 
med Per Brahes bröllop: Vi tunna konsumerat vid bröllopet, 'h tunna skänkt till sjukstugan, 3 'h 
tunna såld i Strängnäs för 17:0 pn.4 Levererad till Södertälje 2/10 1548 av Erik Larsson. Såld för 
8:0 pn. 5 Levererad till Södertälje 2/10 1548 av Erik Larsson. Till Vinäs i november 1548. 6 Till 
Samtingen i Strängnäs i samband med Per Brahes bröllop: 2 tunnor bytta mot 4 fat järn, 4 tunnor 
sålda för 72:0 pn. 7 Till Distingen i Uppsala januari 1549. Såld för 15:0 pn. 8 Till Stockholm före 
jul 1548. 9 Till Mikaelismarknaden i Södertälje (29/9) 1548. 10 Fanns i Birger Nilssons stall och 
såldes för 5:0 pn. 11 Sålt av Per Nilsson 4/8 1548 för 10:4 pn. 12 Avradskom, sålt av Per Nilsson 
för 513:5. Betalning överlämnad i februari 1550.
Källor: BNBJräk, B Jureg

1544/45 års uppbörd 33 och i februari 1550 överlämnade han till 
Frenne 513 mark för 'avradskom', som han sålt åt Birger Nilsson. För 
leveransen av 'avradskomet' hade inte Frenne utan Gotskalk svarat, 
vilket innebär att försäljningen gällt spannmål från rättardömena i 
Uppland.34 Den uppbörden skötte inte Frenne. Storleken på betal
ningen — nära 514 mark — visar också att det var ett stort parti som 
avyttrades, mycket större än de knappa 12 pund Per Nilsson mottog i 
augusti 1549. Försäljningen bör därför ha omfattat uppbörd före 
1548/49.

Trots att notiserna är knapphändiga framstår Per Nilsson som en 
viktig och väl etablerad affärskontakt för Birger Nilsson. En stor del 
av spannmålsuppbörden från rättardömena i Uppland avyttrade han 
tydligen på kommissionsbas, dvs han sålde Birger Nilssons spannmål

33 BNBJräk s 5. Försäljningen ledde till att när Brita Joakimsdotter i oktober 1548 upphöil sig i 
Stockholm, måste hon låna rågmjöl av Per Nilsson, som sedan ersattes med rågmjöl från Byrsta 
rd på Södertörn (BNBJräk s 70).

34 BNBJräk s 274.
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1 eget namn och redovisade sedan vad försäljningen givit för upp
dragsgivaren.35 Sannolikt var det Per Nilsson, som också tog hand 
om större delen av det parti spannmål som kom till Stockholm i 
februari 1550.

Till Nyköping förde man spannmålsräntan från sydöstra och norra 
Södermanland och smörräntan från Bälinge rättardöme alldeles non
om Nyköping. Bara mindre kvantiteter gick till avyttring i Nyköping. 
Av 1548/49 års uppbörd byttes 2 pund bort mot fisk, 6 spann såldes,
2 pund gick till ersättning för arbeten på Birger Nilssons åbod i 
Nyköping och 5 pund gavs till Anders målare 'på räkenskap', dvs ett 
slags förskottering för arbeten, sannolikt på åboden eller möjligen på 
Tämö. Merparten sändes i stället vidare till Vinäs i Småland. I maj 
1549 utskeppades från Nyköping 36,5 pund spannmål av 1548/49 
års uppbörd och i juli 1550 drygt 34 pund av 1549/50 års uppbörd. 
Transporterna skedde på Birger Nilssons 'skuta'. Smöret från Bälinge 
sändes på hösten 1548 med Birger Nilssons 'jakt', som passerade 
Nyköping, när Birger Nilsson och Brita Joakimsdotter var på hemfärd 
till Vinäs efter Sten Erikssons (Leijonhufvud) bröllop i Stockholm i 
början av oktober. Året därpå fick smörleveransen vänta till våren 
1550, eftersom ingen båt för transporten fanns att tillgå på hösten 
1549.36

Det gick varutransporter också i motsatt riktning. Hösten 1548 
fördes från Småland till Nyköping 6 tunnor ål och 7,5 tunna ström
ming. Det kan ha varit fisk från antingen ränteuppbörd utmed små- 
landskusten eller fiskfångst inom ramen för Vinäs egen avel. Trans
porten skedde sannolikt med Birger Nilssons jakt, som förde den 
adliga familjen från Vinäs till Sten Erikssons nyss nämnda bröllop i 
Stockholm. Fisken sändes sedan vidare till Tämö och till Strängnäs.37

Till Strängnäs leverade man fömtom den just nämnda fisken 
mindre kvantiteter spannmål — inte fullt 3 pund vintem 1549 och 4 
pund vintem 1550. Dessa leveranser till Strängnäs hade en speciell 
bakgrund; de ingick inte i rutinerna. I januari 1549 gifte sig Birger 
Nilssons svåger Per Brahe, troligen på Gripsholm.381 samband med 
bröllopet bryggde man spannmålen till öl eller använde den till 
hästfoder. Efter bröllopet sålde man 4 tunnor ål och bytte 2 tunnor

35 KL 8, Kommissionshandel spalt 668—70.
36 För att smöret i väntan på leverans skulle bevaras ändamålsenligt fick rättaren enligt BNBJräk s 

156 stöta smöret i en tunna.
37 Sten Erikssons bröllop ägde rum den 7 oktober 1548 (EÄ IV s 601). Det finns hänvisningar till 

detta bröllop i BNBJräk på s 10, 70.
38 Tiden anges i BJureg s 13. Den enda ort som omtalas i samband med bröllopet är Strängnäs, 

men bröllopet har — enligt SBL, Per Brahe — ägt rum på Gripsholm.
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mot järn på Samtingsmarknaden i Strängnäs. En halv tunna ström
ming gav man sedan till själastugan i staden, medan 9 spann spann
mål såldes till Birger Nilssons värd i staden. Under våren och försom
maren gick återstoden av fisken till försäljning — 3,5 tunna ström
ming. För denna försäljning svarade rättaren i Aspesta alldeles utan
för staden. Den spannmål som man året därpå sände till Strängnäs 
från Aspesta rättardöme var en gåva till 'mäster Lars'. Rättardömet 
hade tidigare legat under ärkedjäknedömet i Strängnäs men återbör
dats av Birger Nilsson och hans syskon i mitten av 1530-talet. Mäster 
Lars torde därför vara reformatorn Laurentius Andreae, ärkedjäkne i 
Strängnäs. Han hade i slutet av 1530-talet råkat i onåd hos Gustav I 
och tillbringade sina sista levnadsår i Strängnäs, där han dog 1552.39

Leveranser gick också till Linköping, Södertälje och Uppsala. Lin
köping låg centralt i förhållande till Bränninge rättardöme. Likväl 
gick bara en liten del av uppbörden i Östergötland dit. Caspar 
bokbindare fick mottaga 1,5 pund av 1549/50 års ränta och 1 pund 
lagrades i Birger Nilssons 'byggning', som för övrigt var under repa
ration. En av landborna i Bränninge löste nämligen en mindre del av 
sin spannmålsränta och arbetade fyra dagar på stenhuset i stället.40

Hösten 1548 mottog Frenne i Södertälje 2 tunnor strömming, 
varav han sålde 1 tunna och skickade 1 tunna vidare till Vinäs, då 
Birger Nilssons jakt senare på hösten avseglade från Stockholm. 
Mottagandet av fisken skedde den 2 oktober, vilket tyder på att 
Frenne varit på Mikaelismässan (29/9) i Södertälje, känd som fram
för allt en stor boskapsmarknad. Frenne betalade också ut 1/2 mark 
till Hans skomakare för att denne 'drev oxarna till Tälje'. Tydligen 
hade Birger Nilsson även låtit avyttra oxar vid Mikaelismässan, en 
försäljning som dock inte är redovisad i BNBJräk.41

I juni 1549 sändes 22 spann av 1548/49 års spannmålsränta i 
Uppland till Mikael Olsson i Södertälje. Det framgår dock inte i 
vilken avsikt leveransen skedde eller vem Mikael Olsson var. Till 
Uppsala fördes vidare några pund humle till försäljning på Distings
marknaden i januari 1549. Humlet sändes från Tärnö och torde ha 
varit från avelsgården där.

Uppsamlingen i städerna skedde normalt i Birger Nilssons egna 
fastigheter: i 'åboden' i Nyköping, i 'huset' i Stockholm och i 'bygg-

39 SBL, Laurentius Andreae. Ferm 1978 A.
40 BNBJräk s 101, 255. Stenhuset var helt visst det gamla residenset för den klerk som innehade 

kantohan vid Linköpingskyrkan under medeltiden. Kantohan hade återbördats 1543/44 av 
Birger Nilsson och hans syskon. Se Schück 1959 s 583 f, Ferm 1978 A.

41 BNBJräk s 132. Troligen kom oxarna från Tärnö, varför Frenne inte hade med redovisningen att 
göra. Om Mikaelismarknaden, se SöHist 1 s 140, 152.
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ningen' i Linköping.421 Strängnäs ägde Birger Nilsson ingen fastighet 
och de produkter som han inte sålde under sitt besök i staden lät han 
deponera hos sin rättare i Aspesta utanför staden. Inte heller i 
Södertälje ägde Birger Nilsson någon fastighet. Den Mikael Olsson, 
som i juni 1549 mottog spannmål i staden, kan därför ha varit 
borgare där och en av Birger Nilssons affärskontakter på orten.

Vinäs sätesgård fick motta spannmål från de två rättardömena i 
Östergötland (Bränninge och Lilla Hag) och från Södermanland via 
utskeppningar från Nyköping. Utskeppningarna genomfördes på 
försommaren eller sommaren efter uppbörden under senhösten och 
vintern. Leveranserna, som i blott ringa grad varierade mellan de två 
åren, bestod av malt och kom.43 Tärnö fick spannmål från södra, 
mellersta och norra Södermanland — 29 pund det ena året, 34,5 
pund det andra, omfattande kom, mjöl och malt.44 Smörräntan från 
Bälinge rättardöme vid Nyköping sändes till Vinäs, medan lammen 
från samma rättardöme fördes till Tärnö, som därtill torde ha fått 
olika naturapersedlar från Tärnö och andra rättardömen i Söderman
land.45

Äv järnräntan byttes ca 1 /3 bort mot salt eller såldes. Avyttringen 
av järnräntan skedde möjligen i Söderköping, dit jäm, inköpt på 
vintermarknader 1549 i Västerås och Örebro, fördes till försäljning. 
Återstoden överläts till Anders Nades dräng, enligt BNBJräk 'på 
betalning'.46 Uttrycket anspelar på en särskild form av affärsförbin
delse. Köpmannen levererade i olika omgångar varor till adels
mannen, som i olika omgångar betalade med varor eller reda pengar. 
Utbytet skedde alltså på ett slags löpande räkning. Birger Nilsson 
hade även senare, ehum med andra köpmän, denna typ av affärsför
bindelser. Om det vittnar olika räkenskapsfragment från slutet av 
1550-talet.47 Sådana affärsförbindelser fanns för övrigt redan på 
medeltiden.48

Landbor och fogdar skötte de olika leveranserna. Den enskilde 
landbon tycks själv ha svarat för att hans ränta kom dit den skulle, 
normalt till en central uppsamlingsplats. För vidaretransporten an
svarade sedan en fogde eller en skeppare. Ibland fick man också ta

42 Fastigheterna omtalas på flera ställen, t ex BNBJräk s 4, 77, 80, 101, 242 f, 255, Bjureg s 16.
43 1548/49 16:7 pd korn, 36:4 pd malt, 1549/50 28:0 pd korn, 34:1 pd malt. Skillnaden på 

kornleveransen mellan 1548 och 1549 beror på att Bränninge rd tillkommit i redovisningen.
44 1548/49 korn 23:6 pd, mjöl 5:1 pd, 1549/50 korn 26:6 pd, mjöl 4:0, malt 3:6 pd
45 Se ovan.
46 BNBJräk s 294 f.
47 MGbs 404-18.
48 Hammarström 1956 s 148—161.
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hjälp av utomstående. Inget tyder på att man först samlade räntan 
lokalt inom ett rättardöme och att rättaren sedan såg till att hela den 
insamlade räntan i en gemensam leverans kom till rätt uppsamlings
plats.49 Rattarna framträder istället i samband med andra uppdrag, 
t ex i samband med en försäljning. En viss särställning hade Mårten i 
Tuna, uppenbarligen rättare i Tjocktuna rättardöme utanför Nykö
ping. Han hade ansvar för lagringen av spannmålsräntan i Nyköping 
från de olika rättardömena i Södermanland. Han såg också till att 
spannmålen sedan lastades på Birger Nilssons skuta och fördes vida
re till Vinäs på våren eller försommaren.50

Sammanfattning. Uppbörds- och leveranssystemet ger intryck av att 
ha varit väl inarbetat. Variationerna är små på de punkter där käll
materialet tillåter en direkt jämförelse mellan de två åren. Nästan all 
naturaränta från landbogodset i Södermanland och Östergötland 
levererades till Tämö och Vinäs. Bara mindre kvantiteter avyttrades 
eller lagrades på annat håll för att användas vid behov.

För naturaräntan från landbogodset norr om Mälaren var disposi
tionen den rakt motsatta. Nästan all naturaränta tycks i stället ha gått 
till avyttring och bara en mindre del avsattes för att täcka vissa 
konsumtionsbehov vid Birger Nilssons hus i Stockholm. Naturarän
tan från rättardömena norr om Mälaren omfattade hela jämräntan 
och halva spannmålsräntan från landbogodset i Östsverige.

Leveranssystemet var uppbyggt så att den enskilde landbon fick 
själv se till att hans ränta kom till rätt uppsamlingscen tral. Gemen
samma leveranser från de olika rättardömena tycks inte ha förekom
mit. Från de olika uppsamlingsortema förde sedan fogdar och skep
pare uppbörden vidare.

Mindre partier av naturauppbörden avyttrade fogdar och rättare, 
främst för att täcka löpande utgifter eller köpa en viss vara, medan de 
större partierna avyttrades på annat sätt. Spannmålen överläts till 
borgmästare Per Nilsson i Stockholm, som skötte avyttringen på 
kommissionsbas. En del av järnräntan sändes som betalning till en i 
övrigt okänd köpman Anders Nade.

Vissa av resultaten går att relatera till en gammal forskningsdebatt. 
Det har hävdats att det var en fördel att ha landbogodsen fördelade 
på olika regioner, ty därigenom kunde de adliga jordägarna utnyttja

49 Tydligt framträder detta bara i fråga om spannmålsleveransema från rättardömena i Söderman
land, Närke och Uppland och ifråga om spannmålsräntan — BNBJräk s 65—79, 109 f, 216 ff, 
221-242.

50 BNBJräk s 80, 243-46.
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de höga priser som lokalt och regionalt kunde förekomma under ett 
år beroende på olika skördeutfall.51 Undersökningen ger inte vid 
handen att Birger Nilsson disponerade sina räntor så att han utnytt
jade regionala prisskillnader; räntornas funktion inom godsekono
min tycks nämligen ha legat fast. Räntor från vissa områden levere
rades till sätesgårdarna för att utnyttjas där. Räntor från andra områ
den gick till försäljning. Och avyttringen av överskottet på spannmål 
— den vara, där priset fluktuerade — överlät man till en professionell 
köpman i Stockholm, vilken avyttrade spannmålen på kommissions
bas. Eventuell spekulation i prissvängningar mellan olika år i Stock
holm eller annorstädes fick därmed köpmannen svara för.

Varuinköp
Varor inköptes enligt BNBJräk och Bjur eg till ett värde av nära 700 
mark från hösten 1548 till vintern 1550. Sortimentet var brett, allt
ifrån olika halvfabrikat till importerade lyxartiklar. Värdemässigt 
hade de inhemska produkterna ett klart försteg framför de utländs
ka. Över 60 % av inköpen gällde varor, framställda i Sverige. Som 
betalningsmedel använde man pengar och varor. Den värdemässiga 
skillnaden dem emellan var inte stor, men en något större andel av 
inköpen bestreds med kontanter. (Tabellerna 90—91 i tabellbilagan) 

De inköpta varorna kan inordnas i tre större grupper: livsmedel 

såsom fisk, höns, lamm och öl; konsumtionsartiklar avsedda för den 
högadliga familjen såsom russin, textilier, tvål och vin; och slutligen 
redskap, verktyg och olika halvfabrikat, som kunde användas till fram
ställning av verktyg såsom spik till båtbygge, näver, bast och järn. En 
del av det inköpta järnet var dock inte avsett för sådan användning 
utan för vidareförsäljning. Räknas denna del av jäminköpen bort 
kostade inköpen i denna varugrupp 98 mark.52 För de två första 
grupperna uppgick inköpen till ca 160 och 177 mark. Därutöver 
finns belägg på inköp — 125 mark — som aldrig specificeras. Bland 
enskilda inköpsposter märks särskilt järn, textilier och fisk, där dock 
skillnaderna mellan de två åren var betydande. Kanske var en del av 
de icke-specificerade utläggen 1549/50 avsedda för inköp av textilier 
och fisk. I så fall skulle differensen i utlägg mellan de två räkenskaps
åren utjämnas något. (Tabell 96)

51 Se ovan.
52 104 hundraden torde ha gått till försäljning; 12 hundraden sändes till sätesgårdarna uppenbarli

gen för att användas där; för 20 hundraden kan dispositionen inte fastställas.

352



Tabell 96: Uppköp av varor 1548—50 (mark örtug) inom Birger Nilssons och 
hans hustrus gods i Östsverige

1548/49 1549/50 Summa

Livsmedel

Exkl. födoämnen 6:1:1:4' 6:1:1:4
Fisk 90:0 Fisk 2:2 92:2
Hö 6:7 Hö 10:0 16:7
Höns, lamm 2:1 Humle 8:0 10:1
Ved 5:0 Salt 45:0 50:0
Öl 1:4 1:4

Summa 111:5:1:4 65:2 176:7:1:4

Konsumtionsartiklar

Husgeråd 5:2 Husgeråd 2:0 7:2
Textilier 126:22 Textilier 6:4‘ 132:6
Kons.art 15:23 15:2
Papper 1:2 Papper 0:4 1:6
Skor 2:6 2:6

Summa 150:6 9:0 159:6

Redskap m m

Hästskor 12:1 Hästskor 3:2 15:3
Järn 36:0 Järn 133:1:2 169:1:2
Näver, bast 3:1 Spik 1:1 4:2
Redskap 25:64 Redskap 5:07 30:6

Summa 77:0 142:4:2 219:4:2

Övrigt

Ospec inköp 15:05 Övrigt 110:0* 125:0

S:a summarum 354:3:1:4’ 326:6:2'° 681:2:0:4

Varuvärdering enligt tabell 91.
1 Russin, vin mm. 2 Omfattar importerat kläde, vadmal, hattar mm och skinn till olika textilier. 
3 Tvål, järnsäng åt Brita Joakimsdotter mm.41 kvarnsten, fisknot, ett lås, spik till båtbygge, tunnor 
för uppbörd mm. 5 15:0 givet till fogde för inköp. 6 Enklare kläde. 7 1 kvarnsten, 1 spannmåls- 
mått. 8 Givet till fogde för ospecificerat inköp 31:0. Givet till ospecificerad betalning 79:0. 9 I 
Nyköping fiskinköp för 14:0 pn; i Strängnäs järn- och pappersinköp för 36:2 pn; lokala inköp på 
landet 15:6 — hö, höns, lamm, tunnor, kvarnsten samt troligen även fisknot och hästskor för 24:1. 
I Stockholm inköp för 249:2:1:4. 10 I Stockholm inköp för 9:4 — textilier, husgeråd, spannmått, i 
Örebro och Västerås jäminköp för 83:3:2 (inkl hästskor); lokala inköp på landet 70:3 — jäminköp 
(53:0), kvarnsten (4:0), hö, fisk, spik (13:3).
Källor: BNBJräk, BJureg.

Inköpen skedde till största delen i olika städer — i Stockholm, 
Nyköping, Strängnäs, Örebro och Västerås. Det första året domine
rade Stockholm med över 70 % av alla inköp, flertalet i oktober 
månad i samband med Birger Nilssons och Brita Joakimsdotters 
besök, föranlett av Sten Erikssons redan nämnda bröllop. Inköpen 
gällde i hög grad konsumtionsvaror för den adliga familjen. I Nykö-
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ping och Strängnäs förekom mindre uppköp av järn och fisk på 
hösten 1548 och vintern 1549. På vintermarknader i Örebro och 
Västerås i januari 1550 inhandlade Frenne ett större parti järn. Upp
köpen i Strängnäs skedde i samband med Per Brahes bröllop på 
Gripsholm. Det andra räkenskapsåret är bara ett fåtal inköp direkt 
knutna till Stockholm. Tänkbart är emellertid att ytterligare inköp 
skedde i Stockholm. I BNBJräk finns nämligen instucken en lös lapp, 
där inköp av olika varor till ett värde överstigande 200 mark noterats. 
Lappen är varken daterad eller lokalbestämd. Det skulle kunna vara 
Stockholm, eftersom en Gotskalk, som sannolikt är identisk med 
fogden i Uppland, är omtalad.53

En del inköp skedde också lokalt. Det gällde framför allt järn, olika 
naturapersedlar och redskap som fisknot, tunnor, kvarnstenar mm. I 
vissa fall är det svårt att avgöra var olika inköp skett, men mellan 15 
och 30 % av varorna tycks man ha köpt utanför städerna, i områden 
där godset var lokaliserat.54

Birger Nilsson och Brita Joakimsdotter gjorde troligen själva en del 
av inköpen i Stockholm 1548, även om pengarna togs ur Frennes 
uppbörd, men i övrigt låg ansvaret i huvudsak på Frenne och andra 
fogdar. En del mindre inköp gjorde några rättare.

Större delen av de inköpta varorna sändes till de två sätesgårdarna 
för att tas i anspråk där. Ett undantag utgör järnet. Det första året 
inköpte man 20 hundraden och det andra året 116 hundraden. Hur 
de 20 hundradena disponerades framgår inte, men av det andra årets 
116 hundraden sändes 5 (osmundjäm) till Tämö sätesgård och 7 
(smidesjärn) till Vinäs sätesgård. Återstående 104 hundraden frakta
des till Birger Nilssons åbod i Söderköping, vilket avgjort tyder på att 
detta järn skulle avyttras, antingen direkt i Söderköping eller i någon 
utländsk hamn efter utskeppning. Eftersom järnet i det här fallet inte 
var ränta från Birger Nilssons eget gods, kom Birger Nilsson troligen 
att bedriva handel med inköpta varor, något som enligt landslagen 
var tillåtet endast för den som hade handel som yrke, nämligen 
städernas köpman. En del av järnet hade dessutom inköpts ute på 
landsbygden och inte på någon marknad, vilket innebär att Birger

53 Uppköpen gällde guld och silver för 19:2 pn, trävaror för 16:6 pn, vin för 131:0:2:2 pn och öl för 
36:0 pn. Därtill har lön utbetalats till dragare och tunnbindare — 0:7:1:4 pn resp 3:1 pn.

54 1548/49 kan till landsbygden knytas inköp för 39:7 pn. Sannolikt har också större delen av de 
15:0 pn, som givits till en fogde för inköp, gått till inköp på landet. Detta ger 54:7 pn för inköp 
på landet och 299:4:1:4 pn för inköp i städer. 1549/50 kan direkt till inköp på landet knytas 
70:3 pn. Sannolikt har också större delen av de 31:0 pn som givits till en fogde för inköp, gått till 
uppköp på landet. Detta ger 101:3 pn till inköp på landet och 225:3:2 pn till inköp i städer.
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Nilssons fogde gjort sig skyldig till landsköp.55 Några av de andra 
inköpen var inte heller avsedda för sätesgårdarna. Kvarnstenarna 
skulle installeras i kvarnar inom landbogodset. Veden köptes till 
Birger Nilssons hus i Stockholm, där vedboden för övrigt försågs 
med ett lås. Tunnorna och spannmålsmåtten skulle troligen använ
das inom uppbördsorganisationen. Ölet gick åt vid byggnadsarbete 
på Birger Nilssons fastighet i Linköping och höet sändes till Sträng
näs i samband med Per Brahes bröllop och till Birger Nilssons stall i 
Stockholm. Alla dessa varor som inte levererades till sätesgårdarna 
betingade ett värde av 156 mark, inte fullt 1 /4 av de två årens inköp.

Tillgångar, utgifter, överskott
Värderas ränteuppbörden, liksom redovisade lager och leveranser i 
mark örtug, blir det sammanlagda värdet av tillgångarna i början av 
räkenskapsåren ca 2200 mark 1548/49 och drygt 2400 mark 
1549/50. Utgifterna, värderade i mark örtug, blir ca 1133 respektive 
1056 mark. Överskotten stannade således vid ca 1068 mark det 
första året och 1359 mark det andra.56 (Tabell 97)

Som utgift har då betraktats inte tillgångar som omsattes och gav 
nya tillgångar utan bara de tillgångar som förbrukades. Byttes spann
målsräntan mot fisk, räknas detta inte som en utgift, förrän fisken 
konsumerades. På samma sätt ses ett utlägg i pengar för inköp av 
järn som en utgift, först när järnet förbrukades. Ett exempel får tjäna 
som illustration. Frenne köpte järn på vintermarknader i Bergslagen 
1550. En del av järnet sändes till sätesgårdarna för att tas i anspråk 
där. En annan del lagrades i Birger Nilssons åbod i Söderköping för 
att sedan säljas; denna del av jämköpet har inte förts upp som 
utgift.57

55 Handel fick bedrivas bara med egna varor och för det egna hushållets direkta behov. Landsköp 
var förbjudet utom då det skedde med egen avel eller ränta och för det egna hushållets direkta 
behov. Uppköp på landsbygden för vidare försäljning var däremot helt förbjuden. KL 5, Frälsets 
handel, KL 10, Landsköp.

56 Till intäkterna har alltså räknats de tillgångar, som inte kommit från räntorna från godsen i 
Östsverige men som härrörde från andra delar av godset. Några tillgångar låter sig ej specifice
ra, t ex de oxar och lamm som fördes till Södertälje resp Stockholm 1548.

57 Vad som här upptas som utgift är ett slags nettoutgift. Bruttoutgift är både de räntor som direkt 
förbrukades och de räntor som avyttrades och gav nya intäkter i form av varor och pengar. Av 
dessa intäkter förbrukades sedan en del, en annan kvarstod i form av reda pengar eller 
lagertillgångar. Nettoutgiften = bruttoutgiften minus de intäkter som kvarstod i form av pengar 
eller lager.
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356 Tabell 97: Ränteintäkter, andra tillgängar och utgifter 1548/49 och 1549/50 (mark örtug) inom Birger Nilssons och hans hustrus gods i 
Östsverige

1548/49 1549/50

Varuslag Tillgångar Utgifter' Överskott Överskottets 
reella form2

Tillgångar Utgifter1 Överskott Överskottets 
reella form2

Ränta

Dagsverken 80:6 80:6
Ränta

86:2:1:4 86:2:1:4
Fodernöt 49:4 49:4 — — 49:4 49:4 — —

Gästning 12:0 12:0 - - 5:2 5:2 - —

Jäm 66:0 — 66:0 66:0 66:0 66:0 — —

Pengar 792:7:1 314:7:1:4 477:7:2:4 610:5:2:4 925:5:2:4 96:3:1 829:2:1:4 1209:6:0:2
Småpersedlar
Spannmål

82:7:1:1
927:5

82:7:1:1
531:3 396:2 391:0

84:1:1:1
617: 7:1:4

84:1:1:1
610:3:1:4 7:4 7:4

Leveranser, lager3 
Fisk 159:0 62:0 97:0

Leveranser, lager3

Humle 15:0 — 15:0 — — — — —

Hö 5:0 — 5:0 — — — — —

Järn — — - — 66:0 58:0 8:0 141:1:1:2
Spannmål 10:4 - 10:4 - 513:5 - 513:5 -

Summa 2201:1:2:1 1133:3:2:5 1067:5:2:4 1067:5:2:4 2414:4:0:5 1056:0:2:1 1358:3:1:4 1358:3:1:4



Vissa utgifter är inte direkt avläsbara i källmaterialet utan har måst 
härledas. Ett exempel skall anföras. Landborna hade dagsverksplikt. 
Den var till för att förse jordägarnas avelsgårdar med arbetskraft. 
Landbor, som bodde långt ifrån avelsgårdarna, löste sina dagsverken 
i pengar; landbor, som bodde nära, utförde i stället sina dagsverken. 
Källmaterialet visar inte att dagsverkena faktiskt utfördes, men det 
inses lätt att så måste ha varit fallet.58 Ett annat exempel må också 
ges. Av BNBJräk framgår att stora partier spannmål sändes till de två 
sätesgårdarna. Den var tydligen avsedd för konsumtion där, efter
som den spannmål som skulle säljas sändes till någon stad. Förbruk
ningen av spannmålen vid sätesgårdarna kan inte preciseras i tiden. 
Dateringen av leveransen anger bara när förbrukningen kan ha 
börjat, men förbrukningen är i det här sammanhanget förd till det års 
ränta varifrån spannmålen härrörde.

Utgifternas fördelning
För att få en överblick över resursförbrukningen är utgifterna uppde
lade på de fyra grupper som låter sig urskilja i källmaterialet: 1) 
förvaltning, uppbörd och försäljning, 2) den adliga familjens personliga 

konsumtion, 3) hushållet vid sätesgårdarna, 4) produktionen vid avels

gårdar och inom landbogods.jFigur 31, tabell 92 i tabellbilagan) Egent
ligen borde det vara bara tre grupper. Den tredje skulle nämligen 
delas upp på i första hand den andra och den fjärde kategorin. Till 
produktionskostnaderna vore nämligen att föra alla utgifter för dem 
som deltog i avelsgårdens produktion, medan övriga utgifter för 
hushållet vid sätesgårdarna vore att hänföra till ägarfamiljens per
sonliga konsumtion och utgifter för förvaltning och uppbörd.59 En 
sådan uppdelning tillåter dock inte källmaterialet.

Utgifter för förvaltning. Stadsfastigheterna tjänade i första hand som 
varudepåer och replipunkter för fogdar och rättare i samband med 
varuleveranser och resor. Mot slutet av 1540-talet reparerades åbo
den i Nyköping och stenhuset i Linköping.60 Även vissa driftskostna-

58 Tillgången på dagsverken är, som framgått ovan, fastställd genom jordeboksmaterial. Detta 
gäller också en del naturapersedlar, som troligen sänts till sätesgårdarna för dessas underhåll. 
Eventuella restantier eller eftergifter av räntan kan i dessa fall naturligtvis inte fastställas, vilket 
innebär att tillgångarna i de fallen kan vara något större än de faktiskt var. Likväl torde det 
eventuella bortfallet vara begränsat att döma av den tidigare undersökningen.

59 Fogdar, skeppare och deras medhjälpare ingick ju tidvis i hushållen vid sätesgårdarna.
60 Stenhusets reparation kan självfallet betraktas som en del av den adliga familjens konsumtion, 

men det är inte i denna funktion det framträder i källmaterialet och därför förs utgiften till 
denna kategori.
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Figur 31: De sammanlagda utgifternas fördelning inom Birger Nilssons och 
Brita Joakimsdotters godskomplex i Östsverige 1548-1550. (Källa: tabell 92 i 

tabellbilagan.)

der, såsom ved till uppvärmning av stadsfastigheterna, är dokumen
terade. Hjälp med transporter fick man ibland av utomstående mot 
en viss ersättning i pengar eller in natura. Vanligen gällde det färj- 
ningar över Bråviken mellan Vikbolandet och Kolmården. På vikbo- 
landssidan låg Lilla Hags rättardöme, där de flesta gästningama togs 
ut. Rättardömet låg på vägen mellan Vinäs i Tjust och Tämö i 
Oppunda härad. Tydligen var det lämpligt att övernatta hos landbor
na i Lilla Hag före eller efter färjningen över Bråviken, som inte var
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riskfri.61 För att mäta upp och transportera uppbörden inköpte man 
tunnor och spannmått. Utläggen för dessa redskap var små, jämfört 
med t ex kostnaderna för löner och tärepengar till fogdar och rättare. 
För 1549/50 saknas dock uppgift om huvudfogden Frennes lön, 
vilket gör att lönekostnaderna sldljer sig åt mellan de två åren.

Utgifter för den adliga familjen. Till ägarfamiljen inköpte man olika 
textilier, skor, husgeråds- och bohagsartiklar samt vin och konfekt. 
Den största utgiftsposten var textilierna, som kostade 133 mark för 
de två åren. Övriga kostnader var väsentligt lägre. De privata resorna 
gick till de redan nämnda bröllopen — Sten Erikssons (Leijonhufvud) 
och Ebba Månsdotters (Lilliehöök) i Stockholm i oktober 1548 och 
Per Brahes och Beata Gustavsdotters (Stenbock) på Gripsholm i 
januari 1549. Därutöver gjorde hustru Brita en resa i Östergötland i 
mars 1550, möjligen till Vadstena. I samband med resorna utövade 
man också en viss välgörenhet. Själastugan i Strängnäs fick t ex 
mottaga fisk. Hästskor inköptes båda åren. Vid några av inköpen 
anges uttryckligen att de var avsedda för Birger Nilssons klippare, 
dvs ridhästar.62

Utgifter för hushållet vid sätesgårdarna. Leveranserna av naturapro- 
dukter till de två sätesgårdarna var betydande. Viktigast var spann- 
målstillförseln, som dominerades av kom och malt, som man — att 
döma av förhållandena vid Stora Dala och Åkerö — förbrukade i 
stora mängder. Avelsgårdens egen produktion måste ha räckt till i 
första hand utsäde, varför spannmålsleveransema huvudsakligen 
bör ha förbmkats som livsmedel av dem som ingick i sätesgårdens 
hushåll. Att i fråga om spannmålen, liksom i fråga om övriga natu- 
raprodukter — fisk, fläsk, humle, höns, lamm, smör och ägg — som 
sändes till sätesgårdarna, särskilja ägarfamiljens konsumtion från de 
anställdas är, som redan nämnts, inte möjligt.

Produktionskostnader. Utgifterna för produktionen har uppdelats i två 
avdelningar, en avseende avelsgårdarna, en avseende landbogodset.

61 Nils Pedersson (Bielke), Anna Klemetsdotters på Åkerö andre make, omkom i maj 1550 på 
Bråviken.

62 Fru Brita hade fått en romersk—katolsk uppfostran, bl a i Sko kloster (GR 4 s 359 f) och hade 
liksom andra frälsekvinnor med sympatier för den gamla ordningen kontakter med Vadstena 
kloster. Se Silfverstolpe 1895 s 80, där klostret 1555 blir ihågkommet i fru Britas testamentet. Jfr 
ovan om Anna Klemetsdotters kontakter med klostret.
Samtliga utgifter för hästskor har emellertid förts hit trots att en del — för några inköp 
specificeras nämligen inte vilka hästskoma var avsedda för — kan ha använts för att sko fogdars 
hästar och därför borde föras upp som förvaltningskostnad.

359



I det senare fallet rör det sig om kvarnstenar till en kvarn i Östergöt
land och en i Södermanland. Den ena hade införskaffats av den 
landbo som drev kvarnen. Han fick ersättning genom att han fick sin 
ränta nedsatt. En landbo i Närtuna rättardöme i Uppland hade enligt 
kommentar i BJureg fått gården förstörd av 'prästerna' och fick 
erlägga lägre spannmålsränta för att kunna bygga nytt. Väsentligt 
större var utgifterna för avelsgårdarnas produktion, där dagsverken 
— ordinarie (årliga) och extraordinarie (hj älpedagsverken) — och 
fodemötsavgift utgör de tyngsta posterna. Fodemötsavgiften har 
räknats hit, emedan aveln av nötkreatur var knuten till sätesgårdar
na. Landbogårdama togs i anspråk för en del av uppfödningen och 
utfodringen genom fodemötsavgiften. Av näver och bast liksom av 
jäm kunde olika redskap tillverkas.63 Bland inköpta redskap och 
verktyg märks fisknot, sländor och knivar.

Sammanfattning. Sätesgårdens hushåll framstår som den stora re- 
sursslukaren. Baslivsmedel, levererade till de två sätesgårdarna, re
presenterade nämligen 2/3 av alla utgifter. Till hushållen vid sätes
gårdarna hörde den adliga familjen, som vid denna tid bestod av nio 
medlemmar, fast anställda av olika kategorier — totalt säkert ett 
fyrtiotal personer, gäster och tillfälliga besökare.64 De stora utgifterna 
för sätesgårdarnas hushåll berodde alltså till stor del på att många 
personer regelbundet vistades där.

När det nu inte är möjligt att särskilja kostnaderna för de olika 
medlemmarna av sätesgårdarnas hushåll, har fördelningen av utgif
terna på övriga tre utgiftskategorier blivit relativt jämn. De lägsta 
kostnaderna låg inom sektom förvaltning, uppbörd och försäljning. I 
praktiken torde kostnaden här ha varit något högre, då en viss 
förvaltningspersonal ingick i sätesgårdarnas hushåll. Den adliga fa
miljens privata konsumtion framstår som relativt måttfull och i varje 
fall inte som extravagant. De faktiska kostnaderna för produktionen 
vid avelsgårdarna var väsentligt större än vad som nu framgår, 
eftersom kostnader för t ex arbetskraften, bortsett från dagsverkena 
vid Tämö, eller för utsäde eller utfodring (utom fodemötsavgiften) 
inte kunnat inkluderas.

Den tillämpade kategoriindelningen gör ingen åtskillnad mellan 
kostnader för den löpande driften och kostnader för investeringar.

63 En del av jämet kan ha använts till att bygga bostäder eller annat till den adliga familjen och 
borde då föras till en annan utgiftskategori. Men därom ger källmaterialet inget besked. Även 
de 20 hundraden jäm, vars destination inte är nämnd i källmaterialet, har räknats hit.

64 Tämö hade av allt att döma en liten besättning, medan Vinäs måste ha varit en betydande gård 
med en personalstyrka säkert motsvarande Åkerös.
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Investeringskostnaderna kan emellertid identifieras via olika kost
nadsställen inom den andra och fjärde utgiftskategorin. Till investe
ringskostnaderna hör utgifter för byggnadsarbeten, fodernöt, kvarn
stenar samt redskap och verktyg av olika slag. Kostnaderna uppgick 
här till 151 mark 1548/49 och 68 mark 1549/50 och representerade 
13 % av utgifterna det första året och 6,5 % det andra eller för de två 
åren tillsammans 10 % av alla utgifter. I praktiken torde investering
arna ha varit något större, eftersom personalen vid sätesgårdarna och 
kanske även de dagsverkspliktiga bönderna utförde arbeten, som är 
att betrakta som investeringar.

Investeringarna i landbogodset var begränsade och exceptionella. 
Det rör sig om bidrag till återuppbyggnad av ett hus, en 'byggning' 
och inköp av två kvarnstenar. Återuppbyggnaden av huset var inte 
föranledd av vanvård, ty då hade landbon själv fått svara för repara
tion och dessutom kunnat dömas till böter för husröta. Gården, som 
låg i kyrkbyn i Närtuna i Uppland, sägs nämligen ha blivit förstörd 
av 'prästerna'. Med prästerna avses troligen kyrkoherdarna i Närtu
na. Kyrkoherdebostället låg i kyrkbyn.65 Kvarnar drevs ofta på sär
skilda villkor. Innehavarna tog ut tull av den som ville få säden mald 
och betalade ofta hälften av tullen till jordägaren, en drygare avgift 
än normalt för en landbogård, vilket kan förklara varför jordägaren 
också stod för kvarnstenarna.66 I övrigt finns inga investeringar 
noterade. Landboma fick själva svara för underhåll och nödvändiga 
förbättringar. (Tabell 98)

Det har således visat sig att driften av landbogodset gav ett bety
dande överskott åt Birger Nilsson och hans hustru. Förvaltnings- och 
uppbördskostnadema var små. De stora utgifterna var i stället knut
na till sätesgårdarna, dit överskotten levererades.

Tabell 98: Investeringar inom Birger Nilssons och hans hustrus gods i Öst- 
sverige

1548/49 1549/50 Summa

mark örtug % mark örtug % mark örtug %

Produktion
avelsgårdar 107:4 61:4 169:0
landbogods 7:2 4:0 11:2

Uppbördsorganisation 36:5 2:5:1:4 39:2:1:4
Summa 151:3 13,4 68:1:1:4 6,5 219:4:1:4 10,0
Övriga utgifter 982:0:2:5 86,6 987:7:0:5 93,5 1970:0:0:2 90,0
Summa summarum 1133:3:2:5 100,0 1056:0:2:1 100,0 2189:4:1:6 100,0

Källor: BNBJräk, BJureg. Varuvärdering enligt tabell 91

65 Detta framgår av geometriska jordeboken för 1639 A 6 fol 59, av vilken det även framgår att 
prästgården låg i ägoblandning med en av frälsegårdama i byn.

66 Se t ex DMS 4:2.

361



Birger Nilssons och hans hustru Brita 
Joakimsdotters övriga intäkter
Undersökningen omfattar knappt hälften av Birger Nilssons och 
hans hustrus godskomplex. Den andra delen låg framför allt i Små
land, Västergötland och Östergötland. I Småland och Västergötland 
hade Birger Nilsson och hans hustru dessutom förläningar — hela 
Södra Tjust och delar av Norra Tjust och Frökinds härad. (Karta 16) 

Ränteintäkterna från landboma och förläningama i dessa områ
den var drygt tre gånger större än ränteintäkterna från landbogodset 
i Mälardalen och bestod av främst animalier, pengar och spannmål.67 
(Tabell 99).

Tabell 99: Birger Nilssons (Grip) och Brita Joakimsdotters (Brahe) övriga ränte- 
intäkter 1548/49 (mark örtug)1

Animalier2 Nöt
kreatur3

Småper
sedlar4

Spannmål Dags
verken

Pengar5 Summa

Småland6
landbogods 321 241 203 6 246 331 1348
förläning 483 - 358 692 189 1232 2954

Västergötland
landbogods 754 129 — 216 — 182 1281
förläning 277 — — — — — 277

Östergötland
landbogods 58 — — 272 — 87 417

Summa 1893 370 561 1186 435 1832 6277

1 Varavärdering enligt tabell 91. Avrandning till hela mark. 2 Smör, fläsk (186 mark) i Småland. 
3 Även fodernöt. 4 Fisk, ägg, höns, får, ved mm.5 Penningränta, fodring, dagsverken i Västergöt
land och Östergötland. 6 Även Öland
Källor: BNjb, BNBJjb, FoR 1, 3-7, 22, SmH 1545:14, Vgh 1564:3, 1565:17

Utgifterna, däremot, är föga belagda, bortsett från några räken- 
skapsanteckningar från slutet av 1550-talet, bevarade i Margareta 
Grips bok. Av dessa räkenskaper framgår vad två köpmän — Jakob 
van Sode och Gylie — levererade till Birger Nilsson och vilken 
betalning de fick under åren 1556—59 och 1561. De inköpta varorna 
var importgods med en klar dominans för textilier. Betalningsmedel 
var framför allt varor, där järn och spannmål dominerade.68 Varuut-

67 Utgångspunkt för kalkylen är räkenskapsåret 1548/49, då större delen av östgötagodset inte är 
med i BNBJräk men väl upplandsgodset, som i stället saknas 1549/50 i BNBJräk i fråga om 
huvuduppbörden. Inte heller de två avelsgårdarna är med — Vinäs och Tämö.

68 Av betalningsmedlen torde en del härröra från aveln på Tämö, nämligen oxhudar och talg. 
Smöret kan vara ränteintäkter från Östsverige, intäkter från aveln vid Tämö, och inköp, men 
också intäkter från godset i Småland och södra Östergötland.
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bytet skedde i Nyköping, Stockholm och Söderköping, mestadels 
dock i Stockholm. De intäkter med vilka varorna betalades torde 
därför i första hand härröra från godskomplexet i Mälardalen och 
Östergötland, det som täcks av BNBJräk och BJureg. Det rör sig om 
relativt stora värden. Betalningarna uppgick till 3368 mark för åren 
1556—58 och värdet av inköpta varor för åren 1557—59 och 1561 var 
2921 mark. Men variationerna mellan olika år var betydande. Slås 
kostnaderna ut på hela perioden visar det sig att de i stort kunde 
rymmas inom det årliga överskott som godsen i Östsverige gav åren 
1548—50.69 (Tabell 100)

Tabell 100: Inköp och därmed förknippade utbetalningar (mark örtug) 1556—61 
inom Birger Nilssons och hans hustrus gods

Varor 1557 1558 1559 1561 Summa

Exklusiva matvaror 8:4 8:4
Guld/silver 110:2 6:0 116:2
Kläde 1473:6:1: 4 15:6 244:4 347:0 2081:0:1:4
Konfekt 26:5 26:5
Kryddor 94:1:1 :4 94:1:1:4
Pers. kons.art 10:2 10:2
Pärlor 584:2 584:2

Summa 2307:7' 15:62 244:43 353:03 2921:1

Betalningsmedel 1556 1557 1558 Summa

Järn 220:0 935:1 1155:1
Oxhudar 17:4 17:4
Pengar 514:4 514:4
Smör 111:0 466:0:1:1 577:0:1:1
Spannmål 84:0 444:0 524:0 1052:0
Talg 52:0 52:0

Summa 101:4 1289:4 1977:1:1:1 3368:1:1: l4

Varuvärderingarna från räkenskaperna.
1 1 774:6:1:4 från Jakob van Sode; 533:0:1:4 av Gylie. 2 Leverantör okänd. 3 Jakob van Sode. 
4 Betalningarna har gått till Jakob van Sode (1 925:4:1:1) och Gylie (1442:5)
Källa: MGb s 407-418.

Utgifterna i övrigt kan till viss del ringas in. De gällde uppbörd och 
förvaltning samt produktion och hushållning vid Vinäs, som var en 
stor sätesgård. Låt oss därför anta att en tredjedel av förläningsrän- 
toma i spannmål, alla fläskräntor, småpersedlar och dagsverken i

69 Betalningarna skedde uppenbarligen i omgångar, på ett slags löpande räkning, allteftersom 
medel fanns disponibla. Viss direktexport av överskott från godset i Östsverige tycks också ha 
förekommit. 1553 fick bl a Birger Nilsson tillstånd av kungen att föra ut 80 tunnor malt från 
Söderköping. Se Lundkvist 1960 s 57 not 5.

363



Tjust och nötkretursräntan i Småland förbrukades vid Vinäs, liksom 
de spannmålsräntor som fördes dit från Östergötland och Söderman
land;70 förvaltningskostnader och kontantlöner till personal kan ha 
uppgått till 500 mark. Utgifterna skulle i så fall ha uppgått till drygt 
2000 mark (exklusive spannmålsleveranserna från Östergötland och 
Södermanland) och överskottet från Småland, Västergötland och 
södra Östergötland ha legat på ca 4000 mark, till stor del i naturapro- 
dukter, som måste avyttras.

Överskotten i Västergötland, främst smör, torde ha sålts där eller 
exporterats via Lödöse. I tullängderna från Nya Lödöse finns faktiskt 
ett nedslag för 1546, som visar att Birger Nilsson då lät föra ut 14 
tunnor smör, betingande ett värde av ca 675 mark.71 Övriga över
skott var i huvudsak koncentrerade till Tjust, varifrån Birger Nilsson 
själv skötte exporten på egna skepp.

I de få bevarade tullängderna för Västervik omtalas ett Birger 
Nilssons skepp åren 1557—59. Skeppet gick till fyra städer vid södra 
Östersjön — Danzig, Lübeck, Rostock och Wismar. Seglingen utrikes 
varade från maj till november och varje resa tog drygt en månad.72 
(Tabell 101, karta 17) I princip kunde skeppet alltså göra tre till fyra 
resor per år. Likväl är skeppet antecknat för bara en resa eller två 
resor per år. Större delen av handelsgodset var dessutom inte Birger 
Nilssons utan andra personers, främst västervikborgares. För egen 
del förde Birger Nilsson ut fett, hästar, smör, sågbräder och ål, av 
vilka varor smöret och ålen kan vara ränteintäkter, medan fettet, 
hästarna och sågbräderna otvetydigt härrörde från verksamheter 
knutna till avelsgården. Han tog hem grytmalm, humle, papper, salt 
och öl, allt varor som var nödvändiga för förvaltningen av godset och

Tabell 101: Destinationsorter för ett Birger Nilssons (Grip) skepp i Västervik

Destina- 1557 1558 1559
tionsort Seglings tider Seglingstider Seglingstider

Ut hem Ut hem ut hem

Danzig
Lübeck

22/5 28/6 21/7 14/8
4/10 1/11

Rostock
Wismar 8/5 13/6

10/5 19/6

Källa: LTR 477:VI-VIII

70 Smörbehovet vid Vinäs torde ha tillgodosetts via avelsgårdens produktion.
71 Lundkvist 1960 s 56.
72 Handeln på Tyskland var inte ny för Birger Nilsson. Tidigare belägg på handelskontakter i 

Tyskland finns via uppgifter om Birger Nilssons fogde Erik Nilsson i Västervik i GR 21 s 357, 
GR 24 s 536, GR 25 s 566, GR 26 s 743. Jfr Lindberg 1933 s 163 f.
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Tabell 102: Birger Nilssons (Grip) egen in- och utförsel från ett eget skepp i Västervik

Utförsel Införsel

Varor 1558

Danzig Wismar

1559
Rostock

Summa Varor 1557
Danzig

1558
Danzig

1559
Rostock

Summa

Fett 11 1 t Grytmalm 0,5 pd 3,5 pd 4 pd
Hästar 5 st 3 st 8 st Humle 1 drömt 1 drömt
Smör 1 t 1 t Papper 1 skålpd 1 skålpd
Sågbräder 492 st 618 st 1110 st Salt 8 t 12 t 6 t 26 t
Ål 1 t 1 t Öl 11 1 t

Förkortningar: st = styck, t = tunna, pd = pund 
Källa: LTR 477: VI—VIII



för hushållet på Vinäs. (Tabell 102) Det rörde sig emellertid om små 
kvantiteter både i fråga om utförsel och införsel. Och utförseln 
svarade inte alls mot de överskott som godset och förläningama i 
Tjust rimligen gav. Nu hör till saken att i tullängdema noterade man 
de adliga skeppens handelsgods bara när skeppen förde också borga
res varor. När de adliga skeppen förde enbart eget gods antecknades 
de inte. Det innebor alltså att Birger Nilssons skepp i Västervik kan 
ha gjort resor, som inte är bokförda i tullängdema.73

Bild 30: Tvä troligen senmedeltida ristningar i Lye kyrka på Gotland. Den övre 
föreställer ett lastfartyg, sannolikt en holk. Holken trängde under senmedeltiden 
ut koggen, vilkens skrov var mindre fylligt och lastdrygt. Fartyget har för- och 

akterkastell och tre master — fock, stor och mesan. Den nedre ristningen förestäl

ler ett något mindre lastfartyg med akterkastell, bogspröt och tvä master, försed

da med räsegel. Det större fartyget kan i verkligheten ha varit ca 30 m längt, det 
mindre kanske 20 m. (Avritning av P von Busch och S Haasum frän pågående 

undersökning av Skeppsristningar i gotländska kyrkor i samarbete med E Lager

löf)

Andra indikationer än de nu anförda — det begränsade godset, de 
få resorna, sättet att föra tullängdema och de uppskattade överskot
ten — finns på att Birger Nilsson bedrev en mer omfattande handel. 
Från slutet av 1550-talet finns nämligen en kronans rannsakning om 
Birger Nilssons verksamhet i Tjust. Rannsakningen, som var föran
ledd av klagomål från kyrkoherden i Ed mot Birger Nilssons framfart

73 Lundkvist 1960 s 56 f.
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Bild 31: Bät, möjligen en skuta, avbildad pä redden utanför Visby i Braun & 
Hogenbergs stick från slutet av 1500-talet. Båten är försedd med ett sprisegel, 

som var en modern företeelse vid den tiden. (Foto KB)

som låntagare, uppger bl a att Birger Nilsson under de senaste åtta 
åren låtit bygga tre 'skepp' — ett vid Vinäs, ett vid Helgenäs och ett i 
Västervik. Det sägs också att han hade 15 jutar (danskar) i sin tjänst, 
vilka arbetade en tid i Sverige och en tid i Danmark. Vidare sägs att 
Birger Nilsson huggit ned ekskog på kyrkans skog i Ed och vid 
Sandboda och sedan gjort plankverk av virket.74

Uppgifterna tyder närmast på att Birger Nilsson hade flera han
delsskepp och att bara ett hade Västervik som hemmahamn. Ett 
annat lastade och lossade vid Helgenäs, som låg djupt inne i en vik 
av Östersjön nära sätesgården Vinäs. Det skepp som uppges vara 
byggt vid Vinäs kan ha varit avsett för transporter över Storsjön till 
Ed, där de stora kvamfallen hindrade direkt båttransport ned till 
Helgenäs och Östersjön, även om beteckningen skepp för detta 
båtbygge snarast för tanken till en större farkost. Virke till skepps
byggena kan man ha tagit från den ekskog Birger Nilsson skulle ha

74 SKHKA 55:31. Annat klander mot Birger Nilssons verksamhet i Tjust Klagreg 2, fase 1 s 48, 280 
f. Om skeppsbyggeri i Västervik, se Lindberg 1933 s 167 f. Om fartygstyper, se Haasum 1989 s 
70—88 och bilderna 30—31.
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Lübeck
Wismar ° Rostock

Karta 17: Kända destinationer för Birger Nilssons handelsskepp.

huggit ned. En del av virket kan också ha gått på export. I tullängder- 
na för Västervik står ju Birger Nilsson antecknad för export av 
bräder. När det sedan gäller jutarna måste de, eftersom deras verk
samhet blev föremål för uppmärksamhet och klander, ha varit inbe
gripna i handelsaktiviteter för Birger Nilssons räkning. Sannolikt 
köpte de i eget namn upp varor i Sverige och sålde dem i Danmark 
eller annorstädes och förde sedan utländska varor tillbaka till Sveri
ge, medan de i själva verket bedrev åtminstone en del av handeln för 
Birger Nilssons räkning.

Det kapital handeln genererade gick uppenbart till inköp av varor 
— några oundgängliga, andra mer lyxbetonade — och betalning av 
olika utgifter. En dryg post, som inte möter i det aktuella räkenskaps- 
materialet, kunde säkert adelsynglingamas utlandsvistelser bli. Det 
fick i varje fall Birger Nilsson erfara. Hans son Joakim vistades i 
början av 1560-talet i Tyskland och måste då låna 500 daler av en 
tjänare hos greve Gustav Johansson (Tre rosor). Fem hundra daler 
motsvarade ca 2000 mark örtug, dvs nära halva det kalkylerade
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överskottet från förläningama och godset i Tjust omkring 1550. I 
början av 1560-talet var emellertid förläningen indragen 75 och Bir
ger Nilsson saknade också medel att genast reglera skulden. I ett brev 
till Gustav Johansson 1563 begär han anstånd med betalningen, tills 
han kunde sända ett skepp till Tyskland för försäljning av varuöver
skott.76

Säkert drog även döttrarnas bröllop stora kostnader.77 Dryga utgif
ter var dessutom förknippade med den diplomatiska beskickningen 
till England 1560. Inför avresan måste nämligen Birger Nilsson låna 
400 daler av Kristina Gyllenstiema.78 Uppenbarligen var utgifterna 
åren omkring 1560 så stora att de kontanta medlen inte alltid räckte 
till. Vissa tillgångar i form av guld och silver bör dock ha funnits på 
Vinäs.79

Allt kapital förspilldes dock inte utan en del investerades i skepp, 
sågverk och dylikt, låt vara i begränsad omfattning, ty expansionsut- 
rymmet var begränsat och vilade, som framgått, på ostabil grund. 
Den mer omfattande utrikeshandeln, förknippad med uppbyggna
den av en liten flotta på 1550-talet, var otvetydigt beroende av Birger 
Nilssons ställning som en mycket självständig låntagare i Tjust. När 
förläningen i Tjust drogs in omkring 1558/59 efter rannsakningen 
om Birger Nilssons framfart i området, undanröjde kungen själva 
fundamentet för den mer dynamiskt inriktade delen av Birger Nils
sons godsorganisation, nämligen utrikeshandeln.

75 AL III tabell 21.
76 Flera brev om denna skuld i FappRoTrero, E 5161, RA.
77 Schlegel & Klingspor 1875 s 93. Kostnader i samband med bröllop berörs i avsnittet om 

hushållningen på Åkerö.
78 Flera brev om detta lån i VikS vol 3, E 2741, RA.
79 Inköpen i slutet av 1550-talet omfattade bl a guld och silver (tabell 100). I arvskiftet efter Birger 

Nilsson och hans hustru förekom ett betydande antal guld- och silverarbeten, enligt MGb 
s 274-76.
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5. Sammanfattning

Undersökningen i bokens andra del har gällt främst intäkternas 
sammansättning och utnyttjande inom delar av tre olika godskom
plex: sätesgårdarna Stora Dala i Västergötland och Åkerö i Söder
manland, båda med underlydande landbogods — Åkerö därtill med 
två sockenförläningar — och slutligen ett landbogods i Östsverige, 
vilket inte primärt var knutet till en sätesgård.

Uppbördsräntan från de tre landbogodskomplexen var i ett avse
ende likartat strukturerad; den var nämligen mer varierad nära sätes
gårdarna än längre bort. Räntans sammansättning i stort skiftade 
dock något beroende på att godsen låg i olika regioner. I Östsverige 
var spannmålsräntan mer dominerande bland naturaräntorna än i 
Västsverige, där animalieräntorna i stället betingade ett större värde. 
I Mälardalen fanns dessutom en icke obetydlig jämränta.

Uppbördsräntan avvek från normen, jordeboksräntan, framför allt 
genom omfattande avlösning av natura- och arbetsräntor i pengar, 
vilket gav penningräntan en stark ställning i uppbörden. Mellan 20 
och 50 % av uppbörden inflöt i form av pengar både i Östsverige och 
i Västsverige. Åvlösningen omfattade generellt dagsverken, foder
hästar och fodernöt, som jordägarna inte kunde utnyttja in natura. 
Dagsverken behövde de framför allt för driften av sina avelsgårdar, 
och landbor som hade lång färdväg dit fick därför lösa sina dagsver
ken. Fodemötsavgiften var en skyldighet att utfodra godsherrens 
nötkreatur. Utplaceringen tycks att döma av förhållandena inom 
Birger Nilssons godskomplex ha skett via avelsgårdarna, varför land
bor som bodde avlägset fick lösa avgiften. Foderhästama utnyttjade 
man i samband med transporter och resor inom godset. Följaktligen 
fick landbor, som bodde längre bort från färdvägarna, lösa avgiften.

I Västergötland lät man vissa år landborna lösa smörränta, som 
man inte behövde vid Stora Dala. Inom Birger Nilssons godskomplex 
förekom även en avlösning av spannmålsränta, vilket otvetydigt

370



sammanhängde med att landbor hade problem att prestera räntan i 
ordinarie form. Avlösningen av spannmålsräntan var en eftergift 
från godsherrens sida gentemot landborna men en eftergift som helt 
visst också var i godsherrens långsiktiga intresse. Ty fick inte landbon 
över vad han behövde för sitt hushåll och för fortsatt produktion, 
kunde han inte prestera någon ränta ett kommande år. Både gods
herrar och landbor kunde således utnyttja avlösningen till sin egen 
och ibland även till ömsesidig fördel och nytta. Avlösningen gav 
också flexibilitet åt den stela räntestruktur som jordeboksräntan re
presenterade och gjorde uppbördsräntan anpassbar till växlande för
utsättningar och krav.

Avvikelser från normen förekom även genom ett direkt bortfall av 
ränta. I det avseendet framträder en stor skillnad mellan uppbörden 
på 1560-talet — i Västergötland vid Stora Dala och Södermanland 
vid Åkerö — och åren 1548—50 inom Birger Nilssons gods i Östsveri- 
ge. På 1560-talet kunde bortfallet enskilda år ligga över 30 %, medan 
bortfallet 1548—50 bara var ett par procent. Det stora bortfallet 
sammanhänger helt visst med påfrestningar på landbogodsen under 
det nordiska sjuårskriget; det lilla bortfallet förklaras i stället av att 
1548 och 1549 från produktionssynpunkt var goda år, vilka föregåtts 
och följdes av år med sämre produktionsresultat.

Jordägarnas utgifter inom landbogodsen var små. Landborna sva
rade själva för produktionen på sina gårdar och uppbörden drog inga 
stora kostnader. Större delen av intäkterna kunde därför utnyttjas 
som underhållsräntor vid sätesgårdarna eller som överskottsräntor.

Avelsgården var en stor produktionsenhet med en rikt varierad 
produktion, omfattande åkerbruk, boskapsskötsel, sannolikt även 
humle- och fruktodling, vidare jakt, fiske, skogsbruk och en vidare
förädling av råprodukterna till olika slags livsmedel, textilier, skor, 
skinn, hudar, talg, träprodukter mm. Tillsammans med närliggande 
landbogårdar och förläningar bildade den en väl sammanhållen 
produktionsenhet med uppgift att direkt försörja herresätet och dess 
hushåll med allt husfolket.

Avelsgården var inte inrättad för en specialiserad produktion med 
sikte på en marknad, vilket inte hindrar att man faktiskt avyttrade 
produkter, som blev över, efter det att sätesgårdens behov hade blivit 
tillgodosedda. Fett, hudar, hö, spannmål och talg är exempel på 
avsaluprodukter från avelsgårdarna. Kvantiteterna var dock begrän
sade. Huvudsakligen var det naturaräntor från längre bort liggande 
gods och förläningar som man avyttrade. Inköp av varor och betal
ning av tjänster till utomstående omfattade i stor utsträckning sådant 
som var nödvändigt för hushållet vid herresätet (livsmedel, husgeråd
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och viss lyx), produktionen vid avelsgården (redskap, verktyg m m) 
och förvaltningen av landbogodsen. Samtidigt kan mycket få utgifter 
klassificeras som produktiva investeringar i form av produktionsför- 
bättringar.

Sätesgårdarna drog stora kostnader, emedan många personer bod
de och fick sin försörjning där. Till Stora Dala hörde ett landbogods 
på 60 till 70 landboenheter, till Åkerö ett landbogods på 110 landbo- 
enheter samt två sockenförläningar. Envar av gårdarna hade dessut
om en avelsgård och mottog därtill leveranser från andra delar av 
godskomplexen: landboräntor, förläningsräntor och avelsgårdspro- 
dukter. Det ekonomiska utfallet blev också något olika för de två 
sätesgårdarna. Stora Dala var beroende av leveranserna från förlä- 
ningen i Södermanland för att verksamheten skulle gå runt under de 
första åren, och under de sista åren svarade naturaleveranserna 
därifrån för det överskott som fogden på Stora Dala efter avyttring 
kunde sända tillbaka till ägaren i form av pengar. Vid Åkerö, där
emot, fick man tillgångar över. Alla ränteleveranser och all avelsgår
dens egen produktion förbrukades inte direkt vid sätesgården. Detta 
överskott gav tillsammans med ränteöverskott från andra områden 
underlag för en viss utrikeshandel och en rikare hushållning än vad 
som direkt framkommer av källmaterialet för de aktuella åren. Men 
för ägaren till Stora Dala, Hogenskild Bielke, fanns det på 1560-talet 
inte ekonomiska resurser för något överdåd. Därvidlag skedde en 
vändning i och med att han 1569 gifte sig med den förmögna Anna 
Sture och 1571 fick Läckö friherrskap i förläning.

Birger Nilssons och hans hustru Brita Joakimsdotters landbogods i 
Mälardalen och Östsverige gav ägarna betydande överskott, också 
sedan stora leveranser skett till de två sätesgårdarna Vinäs och 
Tärnö. Makarna hade därtill ett stort landbogods i Småland, Väster
götland och Östergötland, förläningar i Västergötland och framför 
allt i Tjust i Småland. Räntorna från dessa besittningar förbrukades 
till viss del direkt vid deras sätesgård Vinäs, men mycket blev av allt 
att döma över och gav underlag för en aktiv utrikeshandel under 
framför allt 1540- och 1550-talen. Basen för verksamheten var Tjust, 
där sätesgården Vinäs låg och där Birger Nilsson var häradshövding 
och stor låntagare.

Birger Nilssons handel omfattade inte bara egna utan även andras 
överskottsprodukter. Avyttring och uppköp skedde delvis i Sverige, 
delvis utrikes — Tyskland och Danmark — dit godset fördes på Birger 
Nilssons egna skepp. Inköpen till Vinäs omfattade, liksom vid Stora 
Dala och Åkerö, en rad nödvändighetsartiklar såsom salt, kläde, 
papper, husgerådsartiklar men även större lyxinköp är väl dokumen
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terade. Trots detta föröddes inte alla tillgångar, ty en del av intäkter
na från handeln gick uppenbarligen till uppbyggnad av en liten 
handelsflotta. Men handeln, utrikes och inrikes, byggde i hög grad 
på att Birger Nilsson självsvåldigt utnyttjade sin ställning som lånta
gare, häradshövding och dominerande jordägare i Tjust. När kronan 
omkring 1560 drog in förläningen och utnämnde en annan härads
hövding fanns ej längre förutsättningar för en mer omfattande han
del i egen regi och en fortsatt uppbyggnad av handelsflottan.

Undersökningen har alltså klarlagt grundläggande likheter mellan 
de studerade godsen i fråga om godsdriftens utformning och intäk
ternas utnyttjande inom ramen för den högadliga hushållningen. 
Godskomplexens centra var sätesgårdarna, bestående av herresäte 
och avelsgård. Avelsgårdarna och de närliggande landboenhetema 
och förläningama försåg sätesgårdarna med arbetskraft och en rad 
produkter, nödvändiga för hushållet på sätesgårdarna; de längre bort 
liggande delarna av godsen och förläningama svarade i första hand 
för överskotten i pengar och in natura. Naturaöverskotten såldes och 
användes till inköp av varor och betalning av tjänster, som ej fanns 
att tillgå inom godsen. På så sätt gick större delen av intäkterna åt till 
att täcka löpande utgifter och bara en mindre del tycks ha gått till 
produktiva investeringar. Lyxinköp från utlandet förekom men 
vittnar inte om något större överdåd i hushållningen, även om beva
rade inventarier visar att det på sätesgårdarna normalt fanns en 
mindre uppsättning utländska bonader och tavlor, men av allt att 
döma samlade under lång tid och ofta förvärvade genom arv.

Även vissa olikheter har framträtt mellan de studerade godskom
plexen, särskilt i fråga om intäkternas omfattning, som i grunden var 
beroende av landbogodsens storlek och antalet sockenförläningar. 
Fömtsättningama att utnyttja överskottsräntoma varierade likaså. 
Med tillgång till en privat exporthamn nära den egna sätesgården 
och i kraft av en exceptionell maktställning i Tjust kunde Birger 
Nilsson bedriva en långt mer aktiv handel än vad Hogenskild Bielke 
och Anna Klemetsdotter kunde utifrån Åkerö och Stora Dala.

*

Per Brahe skriver i Oeconomia att många avelsgårdar var dravelsgår- 
dar. Undersökningen visar inte om Stora Dala och Åkerö var dravels- 
gårdar i Per Brahes mening men väl att driften var utomordentligt 
kostsam, ty avelsgårdarna bar långt ifrån sina egna kostnader. Mot 
slutet av 1560-talet bodde inte Hogenskild Bielke permanent på 
Stora Dala; där fanns i stort sett bara personer som direkt var knutna
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till driften av gården. Ändå gick större delen av avelsgårdens pro
duktion och räntorna från landbogodset i Västergötland åt till under
hållet av sätesgården.

Sättet att föra räkenskaper gjorde det visserligen svårt att överblic
ka kostnader och i detalj genomskåda förbrukningen av tillgängliga 
resurser, men det måste ändå ha stått klart för Hogenskild Bielke att 
hans västgötagods inte gav honom något disponibelt överskott, trots 
att han inte permanent bodde på Stora Dala. Även Anna Klemets- 
dotter måste ha insett att underhållet av Åkerö drog stora kostnader. 
En betydande del av hennes intäkter från godset och förläningama i 
Sverige tillsammans med överskottet från det finska godset förbruka
des nämligen direkt vid Åkerö.

Förklaringen till de stora kostnaderna är att söka i själva produk
tionsordningen. Avelsgården var en stor driftsenhet och krävde om
fattande arbetsinsatser, eftersom jordbruket inte var mekaniserat. Till 
icke ringa del tillgodosåg man arbetskraftsbehovet via dagsverken 
från närboende bönder, som knappast Tade ned sin själ' i arbetet på 
avelsgården. För dem måste arbetet på den 'egna' gården ha varit det 
viktiga. Dagsverkena förslog inte heller. Därför fanns anställda, lego
folk, som skötte det löpande arbetet men som inte heller hade något 
större intresse av att utveckla produktionen eller reducera kostnader
na för driften. Förrådshushållningen var också problematisk. Stora 
förråd måste årligen läggas upp för att gården skulle vara försörjd 
fram till den dag, då förråden kunde fyllas på igen. Sköttes inte 
lagerhållningen med omsorg fanns alltid risken att vissa produkter 
förruttnade eller förstördes på annat sätt.

Självfallet är det svårt att avgöra om avelsgården verkligen var 
nödvändig för herresätets underhåll. Men sannolikt var det så. Ty 
avelsgårdens hela produktion kunde vid en nedläggning knappast 
ersättas med räntor från landbor och uppköp på den lokala markna
den, där utbudet var begränsat och ojämnt. För Per Brahe, som var så 
medveten om alla kostnader och risker med driften, hörde avelsgård 
och herresäte ihop. Herresäte och avelsgård bildade en helhet, sätes
gården. Samtidigt är det uppenbart att Per Brahe inte betraktade 
avelsgårdens produktion i ett företagsekonomiskt perspektiv. Herre
sätet med tillhörande avelsgård var själva fundamentet för en nedär
vd och inte ifrågasatt livsstil. Särskilt tydligt framträder denna in
ställning, då Per Brahe anger skäl till varför en adelsman skall ha 
flera sätesgårdar. Har han flera sätesgårdar kan han, säger Per Brahe, 
alternera mellan dem. Att flytta är inte bara angenämt, därför att det 
ger omväxling, utan ibland också nödvändigt för att klara sig undan 
pest. Detta betyder inte,att Per Brahe inte såg driften i också ett
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ekonomiskt perspektiv, ty intäkter och utgifter måste naturligtvis gä 
ihop. Adelsmannen skulle inte inrätta fler sätesgårdar än han hade 
ekonomiska resurser till.

*

Vid Stora Dala fanns ett stenhus, som tjänade som herresäte, troligen 
också vid Åkerö. Båda stenhusen torde ha uppförts redan under 
senmedeltiden.80 I varje fall vittnar inget om att man skulle ha 
genomfört något större slottsbygge vid den här tiden, men under
hålls- och förbättringsarbeten pågick: på Stora Dala i början och 
slutet av 1560-talet, på Åkerö i mitten av 1550-talet.

Kända för att ha låtit genomföra större om- och nybyggnader vid 
mitten av 1500-talet är bl a Per Brahe i fråga om Rydboholm, Sund
holmen och Visingsborg, Gabriel Kristiemsson (Oxenstierna) för 
Mörby och Svante Sture för Hömingsholm. I ett väsentligt avseende 
skilde sig också dessa tre högadelsmän från Hogenskild Bielke och 
Anna Klemetsdotter; de förfogade över betydligt större ekonomiska 
resurser, större framför allt än Hogenskild Bielke. Per Brahe hade 
1562 34 socknar i förläning, Gabriel Kristiemsson sju och Svante 
Sture 95. Per Brahe hade ett landbogods, som i början på 1560-talet 
omfattade 334 landboenheter förutom hustruns gods, Gabriel Kristi
emsson hade över 600 enheter och Svante Sture över 900.81 För 
Hogenskild Bielke förändrades, som redan nämnts, läget omkring 
1570, då han dels gifte sig med Anna Sture, dotter till Svante Sture 
(död 1567), den jordrikaste adelsmannen vid mitten av 1500-talet, 
dels fick Läckö som friherreskap.

80 Om Stora Dala, se Widéen 1939 s 96 f. Utseendet på Åkerö är mer ovisst, vilket framgår av de 
något skiftande uppgifterna i Ödberg 1907 s 41, 1908 s 15. Det har under arbetet med DMS 
visat sig att de flesta stora sätesgårdar hade stenhus redan under senmedeltiden. När det gäller 
Åkerö syns det också osannolikt att Nils Pedersson (Bielke) och Anna Klemetsdotter skulle ha 
flyttat från det imponerande Stora Dala till Åkerö, om det senare skulle ha varit en sämre 
utrustad och hållen sätesgård. Om ett nyvaknat forskningsintresse för medeltida borgar vittnar 
Melander 1989.

81 Per Brahes godskomplex i tabell 7 i tabellbilagan, Gabriel Kristerssons (Oxenstierna) och Svante 
Stures i tabell 4 i tabellbilagan. Förläningama framgår av AL. Lars Turesson (Tre rosor, död 
1560) bebyggde Penningby. Hans godskomplex är inte belagt, men hans förläningar omfattade 
på 1540-talet tolv snr, på 1550-talet två snr.
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IV. AVSLUTNING





Undersökningen har klarlagt hur några högadliga godskomplex var 
uppbyggda — geografiskt, produktions- och räntemässigt — och hur 
de högadliga jordägarna utnyttjade intäkterna från sina gods och 
förläningar. Det har varit möjligt att i nämnda avseenden peka på 
stora likheter mellan de studerade godskomplexen, likheter som inte 
kan uppfattas som tillfälliga eller slumpartade, eftersom den högadli
ge jordägaren inte var suverän i sitt agerande. Hans idéer om hur ett 
gods skulle drivas och skötas formades av den verklighet som omgav 
honom och som också satte bestämda gränser för hans handlande. 
Men eftersom alla högadliga jordägare inte hade exakt samma förut
sättningar att utnyttja de givna ramarna, fick de olika godskomplex
en också individuella särdrag. Även dessa särdrag måste därför 
uppfattas som bestämda — ytterst — av samhällsekonomin i stort. Nu 
är det inte de individuella särdragen utan likheterna — de för de 
högadliga godskomplexen gemensamma dragen — som denna av
slutningen skall anknyta till och lyfta fram.

Från social och ekonomisk synpunkt hade godsen avgjort en re
producerande funktion. De var inrättade för att bevara och befästa 
högadelns ställning i samhället. När det gäller den konkreta utform
ningen av produktion och godsdrift utgick undersökningen från att 
man inom det enskilda godskomplexet upprätthöll en omfattande 
självhushållning. Utgångspunkten, som hade karaktär av hypotes, 
var formulerad i medveten opposition till en i Sverige länge domine
rande forskningstradition,där man postulerat en stark kommersiell 
inriktning för godsdriften. Hypotesen om godsens produktionsinrikt
ning kunde byggas under i avsnittet om godskomplexens uppbygg
nad och bekräftades sedan i undersökningen av hushållningen och 
godsdriften. Genomgången av de olika räkenskaperna gav nämligen 
vid handen att en stor del av de produkter det högadliga hushållet 
dagligen förbrukade producerades inom det enskilda godset. Det
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högadliga godset var inte alls uppbyggt för en specialiserad avsalu- 
produktion och omfattande inköp av dagligvaror. För en sådan ord
ning fanns det inte samhällsekonomiska förutsättningar; därtill var 
produktiviteten inom jordbruket i allmänhet alltför låg och trans
portmedlen för utbyte av varor mellan olika producenter alltför 
outvecklade.

Även om en långt driven självhushållning med en rad basvaror i 
mycket var bestämmande för godsdriftens karaktär och inriktning, 
var självhushållningen långt ifrån total. Ett nödvändigt inslag i 
godsdriften var försäljning av överskott in natura, en förutsättning 
för inköp av varor och betalning av tjänster, som ej fanns att tillgå 
inom det enskilda godset.

Naturaöverskotten omsattes både inom landet och i utländska 
hamnar. De varierade i omfång och något i sammansättning, alltefter 
storleken på och lokaliseringen av landbokomplexen och förlä- 
ningama. De verkligt betydande överskotten in natura var uppen
barligen förbehållna en liten grupp aristokrater med stora godskom
plex och flera socken- eller häradsförläningar. Inom denna grupp 
kunde man satsa på större inköp av dyrbara importvaror och investe
ra mer i slottsbyggen än högadeln i gemen. Lyxkonsumtionen hade 
en viktig social och politisk funktion som en del av den feodala 
offentligheten. Den tjänade till att upprätthålla och markera klass
gränser och social exklusivitet och var säkert viktig för den aristokra
tiska självkänslan. Av dem som ingått i undersökningen hörde Per 
Brahe, Birger Nilsson och Anna Klemetsdotter till denna grupp, men 
inte Karin Hansdotter och ännu inte Hogenskild Bielke. Den senare 
var ännu i början av sin bana men också han skulle snart tillhöra de 
gediget besuttna inom högadeln.

De högadliga jordägarna avsatte bara en liten del av de årliga 
intäkterna till produktiva investeringar. Orsaken till att investering
arna blev få är främst att söka i produktionsförhållandena, som 
begränsade investeringsutrymmet till avelsgårdar, viss kvamdrift, 
transportmedel och fasta anläggningar för uppbörd och försäljning. 
Investeringar i landbogodsen förekom inte i och med att landboma 
drev sina gårdar för egen räkning. Däremot svarade de högadliga 
jordägarna uppenbarligen för nyanskaffningar av kvarnstenar till 
tullkvamar, varifrån de tillgodogjorde sig hälften av tullmjölet. Men 
kvarnarna var få. En fri etableringsrätt för olika typer av kvamdrift 
fanns inte.

För att klara uppbörd, lagring, försäljning, och inköp av olika varor 
behövde man förrådshus, vagnar, båtar, bryggor, hästar och oxar. 
Många inom högadeln hade egna handelsskepp, som seglade utrikes,
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men högadelns möjligheter att utvidga och utveckla sina aktiviteter 
inom handels- och sjöfartsnäringen var begränsade. Handeln som 
huvudsakligt näringsfång var förbehållen städernas borgerskap.

Insatserna vid avelsgårdarna har, liksom övriga investeringar, varit 
svåra att skatta kvantitativt men hade otvivelaktigt karaktär av un
derhåll. De utvecklade inte systematiskt produktionen och driften, 
vilket till en del kan sammanhänga med att de som genom sina 
arbetsinsatser i stor utsträckning skulle svara för investeringarna — 
dvs dagsverkare och legofolk — inte hade något att vinna på att 
arbeta mer eller effektivare. Men av betydelse var även jordägarnas 
inställning. De uppfattade det uppenbarligen inte som möjligt att i 
grunden förbättra produktionen. De utnyttjade inte ens alla produk- 
tionstillgångar för produktiva ändamål. Särskilt tydligt ger sig detta 
till känna i deras sätt att tillvarata dagsverksresursema. Dagsverkena 
användes nämligen inte bara till att klara sådd och skörd eller till att 
dika och bygga gärdesgårdar utan även till att nybygga och försköna 
de högadliga herresätena. Investeringar i form av borgbyggen och 
utsmyckning av herresätena var betydelsefulla från social och poli
tisk synpunkt. De tjänade till att framhäva och befästa högadelns 
ställning i samhället, vilket var godsdriftens och hushållningens 
egentliga syfte, men de bidrog inte till att utveckla produktionen 
inom godskomplexen.

Bristen på stora produktiva investeringar förklarar i sin tur varför 
avelsgårdarna var så lågproduktiva att t ex komtalet vid Stora Dala 
inte var högre än tre. Den låga produktiviteten i kombination med 
den stora personalstyrkan fick som följd att avelsgårdarna långt ifrån 
bar sina egna kostnader. Något progressivt, produktivitetsbefräm- 
jande element inom det feodala produktionssättet representerade de 
inte — som sådana har ju Per Nyström uppfattat dem; tvärtom 
verkade de återhållande, eftersom de i så hög grad byggde på tvångs
arbete i form av dagsverken.

Större delen av de årliga intäkterna förbrukades därför, främst 
genom den omfattande bespisningen vid sätesgårdarna. Men inget i 
de undersökta räkenskaperna tyder på att den högadliga hushåll
ningen lagt an på att ostentativt demonstrera prakt och överdåd. Här 
finns otvetydigt en skillnad jämfört med förhållandena på 1600- 
talet, då högadeln helt visst förfogade över större tillgångar och 
följde mer utrerade adelsideal än på 1500-talet.

Undersökningen utgick ifrån att de högadliga herresätena fick sitt 
omedelbara underhåll från avelsgårdar, närliggande landbogods och 
förläningar, medan längre bort liggande gods och förläningar svara
de för det överskott med vilket olika varor och tjänster kunde betalas.

381



Stöd för den hypotesen framkom vid undersökningen av de högadli
ga godskomplexens uppbyggnad. Den kunde sedan verifieras genom 
undersökningen av godsdriften. Även om avelsgårdana spelade en 
viktig roll för underhållet av herresätena framstår det som oveder
sägligt att tyngdpunkten, intäktsmässigt sett, låg på landbogodsen. 
Detta betyder inte att företrädarna för 1500-talets svenska högadel 
kan betecknas som rentierer i egentlig mening, eftersom de levde på 
sina sätesgårdar och var aktivt engagerade i förvaltningen och drif
ten av sina stora godskomplex.

I fråga om räntestrukturen framstår den regionala fördelningen av 
olika räntor — en följd av lokala och regionala ränte- och produk
tionstraditioner — som ytterst konsekvent genomförd, långt mer 
konsekvent än vad som framkommit i tidigare forskning. Den tidiga
re forskningen har inte heller uppmärksammat att räntenivåerna 
växlade mellan olika regioner och områden, både vad gäller enskilda 
persedlar och den sammanlagda räntan, värderad i mark örtug. Den 
här genomförda undersökningen har bl a visat att gårdarna i Väster
götland gav större smöravrad än gårdarna i Småland och Östergöt
land och att gårdarna i Mälardalen gav mer i spannmålsavrad än 
gårdarna i Östergötland och Västergötland. Det har också visat sig att 
den sammanlagda räntan normalt var betydligt högre på gårdarna i 
Mälardalen än i Småland och Västergötland. Inom Mälardalen fanns 
dock stora skillnader mellan enheter med olika typ av huvudränta. 
Gårdar med hela avraden i pengar eller järn hade mycket lägre ränta 
än gårdar med avrad i spannmål. Uppenbarligen berodde detta på att 
de högadliga jordägarna inte ändrat räntesatserna i takt med föränd
rade konjunkturer och myntförsämringar under den första hälften av 
1500-talet. Ränteuttaget framstår därmed som föga följsamt gent
emot konjunkturförändringar, trots att försäljningen av naturaöver- 
skott var ett väsentligt inslag i godsdriften. Samtidigt måste det 
framhållas att de högadliga jordägarna under samma period vidtagit 
åtgärder, som förbättrade ränteunderlaget. De hade infört en ny 
avgift, fodringen, givit andra avgifter en vidare utbredning än de 
tidigare haft och på en del gårdar dessutom ersatt penningavraden 
med en mer värdebeständig naturaavrad. Generellt sett måste de 
högadliga jordägarna därigenom ha ökat sitt ränteuttag under den 
första delen av 1500-talet.

När det gäller räntans andel av produktionen är det svårare att 
bedöma konsekvenserna av utvecklingen. Men för landbor med 
avrad i smör och spannmål — dvs det stora flertalet landbor — 
minskade knappast räntans andel av produktionen, eftersom jord
ägarna införde nya avgifter och landboma hade relativt begränsade
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möjligheter att öka sin produktion. För landbor med avrad i pengar 
och järn däremot — de fanns framför allt i Närke och Västmanland — 
torde räntans andel under samma period ha minskat, i varje fall för 
penningräntama och möjligen också för jämräntama. I stort bör 
detsamma gälla om utvecklingen av räntetrycket (räntans och utsä
dets andel av produktionen). Trycket lättade för landbor med hela 
avraden i pengar, möjligen också för landbor med jämavrad. Det 
blev tyngre för landbor med avraden i smör och spannmål.

En egentlig undersökning av räntans och räntetryekets utveckling 
återstår dock att göra. En sådan bör för övrigt inte stanna vid mitten 
av 1500-talet utan beakta hela 1500-talet. Som framgått av inled
ningen till denna undersökning hävdar Guy Bois att räntans andel av 
produktionen minskade under framför allt den senare delen av en 
lång tillväxtperiod, så som den under 1500-talet. Det enda man nu 
kan säga är att mina iakttagelser och slutsatser pekar i en annan 
riktning än Guy Bois försök till generaliseringar utifrån sin studie av 
Normandie. Räntans andel av produktionen på den här studerade 
landbojorden tycks inte generellt ha minskat under den första hälf
ten av 1500-talet. Den goda ekonomiska konjunkturen var uppen
barligen ett stöd för jordägarna i deras försök att reorganisera sina 
godskomplex och förbättra ränteunderlaget efter den senmedeltida 
agrarkrisen.

Till bilden av räntestrukturen hör också det relativa värdet av 
natura-, penning- och arbetsräntor. Jordeboksräntan fick helt sin 
prägel av naturaräntoma, som omfattade ca 90 % av hela räntan. 
Genom de många avlösningarna kom emellertid penningräntornas 
andel att öka från mindre än 10 % till mellan 20 och 30 %, vissa år 
ända upp till 50 % av uppbördsräntan. Avlösningarna var ett medel 
att slutligt reglera och jämka jordägarens och landbomas i grunden 
motstridiga önskemål i fråga om räntans storlek och form.

Iögonenfallande är samtidigt arbetsräntornas ringa värde inom 
helheten av ränteintäkter. De svarade normalt för bara 6—7 % av 
hela räntevärdet och begränsade jordägarnas möjligheter att satsa på 
en mer utvecklad avelsgårdsdrift. Arbetsräntans svaga ställning i 
förhållande till natura- och penningräntorna förklaras av att ränte- 
tillägnelsen skedde inom den typ av herraväldesordning som beteck
nas Grundherrschaft. Grundherrschaft tillät inte exploatering genom 
arbetsräntor i samma utsträckning som Gutsherrschaft, den her
raväldesordning som präglade Central- och Östeuropa. I detta eko
nomiskt, socialt och kulturellt icke helt oväsentliga avseende var 
Sverige otvivelaktigt en del av Västeuropa.
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V. TABELLBILAGA

25—Ferm





Förkortningar

avk = avkastning q = kvartilavvikelse
avr = avrad Q = kvartil
dv = dagsverken rd = rättardöme
enh = (landbo)enheter s = standardavvikelse
fh = foderhästar s:a = summa
foh = fogdehästar sg = sätesgård
g/ gd = gård(ar) sh - sommarhästar
geng = gengärd sk = skäppa
hd (r) - härad(er) skplg = skeppslag
jb = jordebok sn = socken
k = kvam(ar) sp = spann
It = liten (västgöta)tunna st = stor (västgöta)tunna
ma = mark sty = styck
me = aritmetisk medelvärde t = tunna
md = median to = torp
m = med tr = tunnor
pd = pund åh = årliga hästar
Pn = penningar ö = övriga enheter

Tabell 1: Den bondebrukade jordens fördelning pä kamerala kategorier i Sverige 
(exkl Finland) 1560.

Kameral
natur

Antal
enheter1 %

Förmedlad
storlek2 %

Frälsejord 15814 22,3 11860,5 19,3
Kronojord 21593 30,5 16194,75 26,3
Skattejord 33432 47,2 33432 54,4

Summa 70839 100,0 61 487,25 100,0

1 Hela och halva hemman (gårdar/torp)
2 Skatteenhetema har fått värdet 1, övriga enheter värdet 0,75 
Källor: Larsson 1985, Ferm 1987

Tabell 2: Kronoförvaltade och förlänta härader (hd) i Sverige och Finland1

Krona Adel Kyrka Antal hd

15152 61 95 10 166
1526/273 113 47 6 166
1536/37 82 84 166
1545 114 52 166
1560 1364 30 166

1 Häradsindelningen följer Hammarström 1956 s 476 ff.2 Siffrorna för 1515 är ungefärliga.3112 '/i 
el 113 Vi för kronan; 53 '/z el 52 'h för adeln och kyrkan tillsammans.4 Däri ingår prinsarna Eriks 
°ch Johans 27 hdr.
Källor: Nilsson 1947, Hammarström 1956.
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Tabell 3: Adelsjordens fördelning 1562/63 i Sverige (exkl Finland)

Typ av 
godskomplex

Godskomplex Landboenheter

antal % antal %

Stora1 34 7,9 8 268 60,2
Mellanstora2 74 17,1 3270 23,8
Små3 324 75,0 2199 16,0

Summa 432 100,0 13 737 100,0

1 > 100 landboenheter. 2 25—99 landboenheter. 31—24 landboenheter. 
Källa: Ferm 1987.

Tabeil 4: De största jordägarna i Sverige (utom Finland) enligt Frälse- och 

rusttjänstlängderna 1562/63 respektive privata jordeböcker_______________
Frälse- och rusttjänstlängder' Privata jordeböcker2

Räntetagare landbor25 Ägare Landbor25

1 Svante Sture 682 Svante Sture gm
Märta Eriksdotter (Leijon
hufvud)

9143

2 Gabriel Kristiemsson (Oxen
stierna)

607 Gabriel Kristiemsson 
gm Beata Eriksdotter (Trolle)

J 5924

3 Magdalena Eriksdotter 
(Gyllenstiema)

502 Magdalena Eriksdotter äe 
Ture Trolle (död 1555)

(152)
3505

4 Sten Eriksson (Leijonhufvud) 388 Sten Eriksson gm
Ebba Månsdotter (Lilliehöök)

2176
(171)

5 Birger Nilsson (Grip) 337 Birger Nilsson äe
Brita Joakimsdotter (Brahe)

2417
156®

6 Nils Ryning 337 Nils Ryning gm
Ingeborg Eriksdotter (Trolle)

___9

__ 9

7 Gustav Johansson (Tre 
rosor)

303 Gustav Johansson gm
1. Ingeborg Christoffersdot- 
ter (Ekeblad död 1558)
2. Cecilia Gustavsdotter 
(Stenbock)

34610
__ 9

___9

___9

8 Karl Holgersson (Gera) 300 Karl Holgersson äe
Kristina Bengtsdotter (Färla 
död 1560)

107"
(193)

9 Ture Pedersson (Bielke) 297 Ture Pedersson gm
1. Karin Holgersdotter (Gera 
död 1558)
2. Sigrid Sture

29712
___9

__ 9

10 Johan Pedersson (Bååt) 281 Johan Pedersson gm
Kerstin Åkesdotter (Tott)

11313
(168)

11 Lars Fleming 266 Lars Fleming gm
Brita Larsdotter (Tre rosor)

___9

___9

12 Anna Klemetsdotter 
(Hogenskild)

264 Anna Klemetsdotter äe
Nils Pedersson (Bielke död 
1550)

366'4

13 Jöran Eriksson (Gyllen- 
stierna)

262 Jöran Eriksson äe
Kerstin Nilsdotter (Grip död 
1538)

199's
72“
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Frälse- och rusttjänstlängder1 Privata jordeböcker2

Räntetagare landbor25 Ägare Landbor25

14 Johan Åkesson (Natt och
Dag)

248 Johan Åkesson gm
Margareta Axelsdotter (Biel
ke)

j 346'7

15 Björn Pedersson (Bååt) 224 Björn Pedersson gm
1. Brita Nilsdotter (Grip död 
1549)
2. Kristina Krumme (död 
1562)

98,s
29”

(97)

16 Brita Jönsdotter (Roos) 212 Brita Jönsdotter äe
1. Erik Nilsson (Gyllenstier- 
na död 1520)
2. Måns Bryntesson (Lillie- 
höök död 1529)
3. Kristoffer Andersson 
(Ekeblad död 1548)

___9

__ 9

__ 9

__ 9

16 Per Brahe 212 Per Brahe
Beata Gustavsdotter (Sten
bock)

32520
__ 9

18 Erik Månsson (Natt och Dag) 169 Erik Månsson gm
Margareta Nilsdotter (Grip)

9921
(70)9

19 Åke Bengtsson (Färla) 168 Åke Bengtsson (168)22
20 Gustav Olsson (Stenbock) 149 Gustav Olsson gm

Brita Eriksdotter (Leijon- 
hufvud)

22123 

__ 9

Summa 6208 5 088 (6107)24

Förkortningar: gm = gift med, äe = änkling/änka efter
1 Bygger på bearbetning av frälsetabellema i AF I—IV, Almquist 1972 och 1973 kompletterade 
med originallängdema av FoR vol 3, 5, 7, 14 enligt Ferm 1987. 2 Siffrorna inom parentes är 
hypotetiska, deducerade med ledning av de övriga uppgifterna. 3 ShS 158 a, RA: jordebok över 
Svante Stures och hans hustrus gods 1561. 4 TidöA 369, RA: arvskif tes jordebok efter Gabriel 
Kristiemsson och hans maka Beata Eriksdotter 1592. 5 RöN 300, KA: jordebok över Ture Trolles 
gods ca ? 1540. 6 FoR 12, KA: jordebok över Sten Erikssons gods 1563.7 Se tabell 6 i tabellbilagan. 
8 Ferm 1977 B, C, 1978 A, B. 9 Inga jordeböcker påträffade. 10 AoE vol 23: jordebok över Gustav 
Johanssons arvegods och förläningar. 11 X 265 g, UUB: jordebok över Karl Holgerssons gods 1562. 
12 FoR 12: jordebok över Ture Pederssons gods 1566. 13 X 265 h, UUB: jordebok över Johan 
Pederssons gods 1556. 14 FoR 32: jordebok över Anna Hogenskilds indragna gods på 1590-talet. 
15 FoR 32: jordebok över Jöran Erikssons (Gyllenstiema) gods 1562. 16 Ferm 1976, tabell 5. 17 FoR 
12: jordebok över Margareta Axelsdotters (Bielke) och hennes barns landbor 1565. 18 FoR 10: 
jordebok över Björn Pederssons (Bååt) gods 1563. 19 Ferm 1976 tabell 2.20 Se tabell 7 i tabellbila
gan. 21 FoR 12: jordebok över Erik Månssons gods 1562.22 Ogift.23 FoR 12: jordebok över Gustav 
Olssons (Stenbock) gods 1563/64. 24 5088 direkt belagda, 6107 inkluderar även den hypotetiska, 
inom parentes angivna talen.25 Landbor: landbogårdar och -torp.
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Tabell 5: Karin Hansdotters (Tott) gods 1550. Landboenheternas sammansätt
ning och fördelning på landskap, härad, socken och rättardöme

Härad Socken g to k ö

Halland

Faurås Ljungby 1
Okome 1
Vinberg 5

Summa 7

Närke

Asker St Mellösa 3
Edsberg Edsberg V
Glanshammar Götlunda 1
Grimsten Viby 14 2
Hardemo Kräklinge 1
Sköllersta Norrbyås 2
Sundbo Snavlunda 2 1
Örebro Almby 1 3

Summa 24 2 2 3

Småland

Allbo Aringsås 1
Blädinge 4
Kvenneberga 3
Moheda 1
Slätthög 1
Stenbrohult 1

Konga Linneryd 1 2
Långasjö 2
Sandsjö 2
Älmeboda 2

Mo Unnaryd 4
Norrvidinge Tjureda 2
Sevede Frödinge 3

Pelame 2
Vimmerby 1

S Vedbo Mellby 1
Uppvidinge Åseda 6 3
Västra Almesåkra 1 1

Bringetofta 1
Fröderyd 1 1
Solberga 1

Östra Nye 2
Stenberga 2

Summa 42 8 2

Södermanland

Selebo Aspö 1
Toresund 2
Ö-Selö 6 1 1

Åker Vansö 2

Summa 11 1 1
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Härad Socken g to k ö

Uppland

Bälinge Skuttunge 3
Lagunda Biskopskulla 2
Simtuna Simtuna 2
Åsunda Näs 1 1

Teda 1
Tillinge 1 1 1

Summa 7 4 2

Värmland

Färnebo Färnebo 3
Jösse Älgå 1
Karlstad Hammarö 2
Näs By 2
Ölme Vamum 5 2

Summa 13 2

Västergötland

Bollebygd Bollebygd 2
Töllsjö 1

Gudhem Bjurum 10 9
Friggeråker 5
Valtorp 2 2
Ugglum 1 2

Gäsene S Björke 1
Hudene 1
Hällestad 1

Kind Gällstad 1
Ljungarp 1
Länghem 1
Mjöbäck 3
Mossebo 1
Nittorp 1
Tranemo 2
Tvärred 1
Ullasjö 6
Örsås 1

Kåkind Grevbäck 1
Kyrkefalla 1
Våmb 4

Kålland Järpås 1
Mark Fotskäl 1

Fritsla 3
Horred 1
Hyssna 1
Istorp 1
Kinna 4
Kungsäter 1
Torestorp 1
Örby 1
Öxabäck 2

Skåning Härlunda 3 1
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Härad Socken g to k ö

Vadsbo Berg i
Serdala 1
Säter 2
Ullervad 1

Vartofta Karleby 1 2
Kungslena 1

Vilske Floby 4 2 1
Gökhem 4
Göteve 1
Trävattna 5 1
Ullene 2

Viste Levene 1
Malma 1
Slädene 4

Summa 91 22 4

Västmanland

Norrbo Haraker 2
Romfartuna 3
Skerike 1

Siende Irsta 1
Kärrbo 5 6

Snävpnge Säby 1
Tuhundra Barkarö 7 2

Dingtuna 2
Yttertjurbo Björksta 4

Tortuna 3
Åkerbo Arboga 2

Summa 31 8

Östergötland

Aska Fivelstad 1
Hagebyhöga 1
Motala 1
V Stenby 1

Boberg Fornåsa 3 1
Skeppsås 2

Gullberg Ljung 1 1
Vreta kloster 2 1

Gös tring Allhelgona 1
Väderstad 3

Hammarkind V Husby 3 1
Lysing Ödeshög 3
Valkebo Rappestad 1

Vikingstad 1
Vifolka Herrberga 2 1

Normlösa 3
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Härad Socken 8 to k ö

Ydre Sund1 1
Åkerbo ÖHarg 1

Summa 23 11 1 1
Summa summarum 249 58 7 9

1 = 1h kvam.
Sätesgård: Stora Bjurum, Bjurums sn, Gudhems hd, Västergötland. Huvudgärd: Lindö, Kärrbo sn, 
Siende hd, Västmanland.
Anmärkning: Övriga enheter omfattar 1 ödegård, 5 utjordar, 3 lyckor.
Källor: KHjb 1-2, BhSp 1554 25/7, FoR 1-7, 22, SmH 1561: 1, 4, 9, 20, 1562:11, 27, 1563:14, 
VärH 1564:7.

Tabell 6: Birger Nilssons (Grip) gods 1562. Landboenheternas sammansättning 
och fördelning pä landskap, socken och rättardöme

Härad Socken 8 to k ö Rd

Närke

Grimsten Viby 2 Skä
Kumla Kumla 2 Skä
Örebro Vintrosa 1 1 R

Ånsta 1 R

Summa 5 1 1

Småland

Handbörd Fliseryd 1 L
Sevede Vimmerby 2 3 1 L
Stranda Mönsterås 2 3 2 L
N Tjust Dalhem 1 T

VEd 11 11 2 V
Ö Ed 4 1 1 V
Gärdserum 3 1 1 V
Hannäs 2 1 2 V
Lofta 7 4 1 V
Loftahammar 7 V
Try serum 1 1 V
Ukna 9 6 1 V

S Tjust Gamleby 3 2 1 V
Hallingeberg 1 L
Locknevi 1 1 T, L‘
Odensvi 1 T, L

Tveta Hakarp 1
Öggestorp 1

N Vedbo Marbäck 3 1 T
SVedbo Eksjö 1 T
Vista Ölmstad 1 2
Västbo Gryteryd 1

S Hestra 1
Villstad 2

Summa 56 45 3 12
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Härad Socken 8 to k ö Rd

Södermanland

Daga Bjömlunda 1 Va
Dillnäs 1 1 Va
Gåsinge 1 Va

Jönåker Bärbo 2 1 Skå
Kila 1 R
Nykyrka 3 Skå
St Nikolai 10 6 1 2 R, Skå2, Fj
Stigtomta 3 2 2 Skå
Tuna 1 Skå

Oppunda V Vingåker 2 1 Skå
V-Rekame Fors 1 A
Ö-Rekame Kjula 4 1 A

Kloster 1 A
Vallby 1 A

Rönö Bälinge 13 1 Bä
Runtuna 1 R
Svärta 1 R

Selebo Toresund 2 Va
Ytterselö 5 1 Va

Svartlösa Grödinge 2 1 By
Villåttinge Dunker 1 1 A

Hyltinge 1 3 R

Summa 55 16 2 9

Uppland

Sollentuna Spånga 1 1 R

Summa 1 1

Västergötland

Kåkind N Fågelås 3
Kålland Järpås 1
Veden Sandhult 1

Torpa 3

Summa 8

Västmanland

Siende Irsta 2 R

Summa 2

Öland

Gräsgård Kastlösa 2 L
Slättbo Räpplinge 1 L

Summa 3
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Härad Socken g to k ö Rd

Östergötland

Aska Varv 1 B
Bankekind Svinstad 2 2 B

Vårdsberg 1 B
Värna 1 1 B

Björkkind Ö Ny 1 B
Boberg Lönsås 1 1 B
Dal Örberga 1 B
Gullberg Västerlösa 1 B
Hammarkind V Husby 1 B

Ringarum 1 V
Hanekind Kaga 3 B

Käma 1 2 B
Hällestad Hällestad 1 B
Kinda Hägerstad 1 T

Kettilstad 1 T
Oppeby 2 1 T
Tidersrum 6 2 T

Valkebo Rakered 2 B
Rappestad 1 B

Vifolka Normlösa 1 B
Sörby 3 B
Veta 1 B
Viby 1 B

Ydre Asby 1 1 T
Torpa 1 1 T
N Vi 1 T

Summa 32 8 3 6

Summa summarum 162 71 8 28

' T = 1 g; L = 1 t
2 R = 2 g, 11; Skå = 1 g, 1 k; Fj = 7 g, 5 t, 2 ö 
Sätesgård: Vinäs, V Ed, N Tjusts hd, Småland
Stadsfastigheter: Kalmar 2, Linköping 1, Nyköping 2, Stockholm 3, Söderköping 2, Vadstena 2, 
Gamla och Nya Västervik 2
Anmärkning: Övriga enheter omfattar 5 öde enheter, 8 utjordar, 3 ängar, 1 gräsgäll, 3 tomter, 1 
hage, 7 rumpjordar.
Förkortningar: A = Aspesta, B = Bränninge, By = Byrsta, Bä = Bälinge, Fj = Fjälla, L = Långhult, R = 
Ralm, Skå = Skåra, Skä = Skävid, T = Tidersrum, Va = Vannes ta. V = Vinäs. Vinäs rättardöme 
förekommer inte i jb. Det används här för att sammanföra de gårdar som i jb uppges ligga under 
Vinäs dagliga avel. Större delen av godsen i Tjust ärvdes 1574 av Mauritz Birgersson. I arvskif- 
tesbrevet (MGb s 262—271) är Mauritz' gods i Tjust uppdelade i två rättardömen. Ukna rd 
omfattar landboenhetema i Ukna sn, Tindereds rd övriga landboenheter.
Källor: BNjb, BNBJjb, MGb, FoR 1-7, 22, SmH 1561:3, 5, 6, 20, 26, 1566:3.
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Tabell 7: Per Brahes gods 1562. Landboenheternas sammansättning och fördel
ning pä landskap, härad, socken och rättardöme

Härad Socken g to k ö Rd

Närke
Grimsten Viby 3 Kö
Sköllersta Norrbyås 1 1 Kö
Sundbo Askersund 3 1 Kö
Örebro Längbro 2 Kö

Täby 2 1 Kö

Summa 11 3

Södermanland

Jönåker Halla 1 B
Oppunda St Malma 6 1 2 B

Vrena 3 B
Åker Härad 1 1 Hä

Vansö 6 H

Summa 16 2 1 2

Uppland

Danderyd Täby 3 U
Ryd Ö Ryd 23 18 1 U, Sk'
Seminghundra Frösunda 3 3 L

Lunda 1 L
Orkesta 10 3 L
Vidbo 1 L

Vallentuna Täby 2 U
Vallentuna 5 1 L

Åsunda Bred 2 1 Ky
Tillinge 1 Ky

Summa 50 26 2

Västergötland

Gudhem Falköping 1 G
Homborga 1 D
Ljunghem 1 1 D
Sjogerstad 1 1 2 D

Gäsene Hov 7 1 2 O
Ljur 1 O
Nårunga 2 O
Od 1 1 O
Skölvene 2 1 1 O

Kind Tvärred 1 Hök
Kåkind Hagelberg 1 1 D

N Kyrketorp 1 D
Varola 1 2 D
Våmb 1 D
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Härad Socken g to k ö Rd

Mark Grimmared 1 1 A
Gunnarsjö 1 1 A
Hajom 1 A
Hyssna 1 A
Istorp 3 A
Kinna 1 A
Skepphult 1 A
Örby 3 A

Redväg Böne 2 St
Kölingared 6 St
Timmele 1 St

Skåning Edsvära 1 G
Vadsbo 1 D
Vartofta Brandstorp 5 D

Dimbo 2 12 1 1 D
Kungslena 2 D
Kalvene 1 D
Näs 1 D
Slöta 1 D
Varv 2 1 D

Vilske Floby 1 G
Grolanda 1 G
Gökhem 3 G
Göteve 5 G
Kleva 2 G
Marka 1 1 G
Sörby 1 G

Väne V Tunhem 4 4 R
Ås Hällstad 4 3 Hök

Murum 1 Hök
Möne 1 Hök
Rångedala 2 1 1 Klä
Tcarp 1 2 Klä
Tärby 1 Klä
Vamum 1 Klä
S Ving 15 8 8 2 Hök, Klä2
Äspered 6 3 Klä

Summa 94 57 17 4

Västmanland

Norrbo Fläckebo 9 2 Hö
Skultuna 2 Hö

Siende Badelunda 1 Ky
Snevringe Berga 1 Hö
T Tjurbo Björksta 2 2 Ky

Sevalla 1 Ky
Ö Tjurbo Kila 1 Hö
Tuhundra Lundby 1 Hö
Åkerbo Björkskog 1 Kö
Summa 18 5
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Härad Socken g to k ö Rd

Östergötland

Aska V Ny 9 Me
Dals Roglösa 2 Sko
Göstring Bjälbo 2 Sko

Ekeby 1 Sko
Väderstad 2 Sko

Losing Styrstad 1 M
Vifolka Normlösa 2 Sko
Östkind Ö Husby 4 2 M

Ö Stenby 1 M

Summa 21 2 3

Summa summarum 210 95 20 9

1 U = 10 g 2 = Klä 1 gd.
Sätesgårdar: Lindholmen, Orkesta sn, Seminghundra hd, Uppland, Rydboholm, Ö Ryds sn, Ryds 
skplg, Uppland, Sundholmen, Äspereds sn, Ås hd, Västergötland.
Stadsfastigheter: Stockholm 1, Uppsala 1.
Anmärkning: Övriga enheter omfattar 4 utjordar, 2 tomter, 2 lyckor, 1 fiske.
Förkortningar: A = Assberg, B = Binklinge, D = Dimbo, G = Götene, Hä = Hällby, H = Hökerum, 
Hö = Hönäs, Klä = Klämmestorp, Ky = Kyringe, Kö = Körtingstorp, L = Lindholmen, M = 
Myckelsätter, Me = Medevi, O = Ollestad, R = Rånnum, Sk = Skåvsjö, Sko = Skonberga, St - 
Stensered, U = Ulina.
Källor: PBjb, FoR 1-7, 22, Rhjb, MEjb 1-3, StTb 11:1, GR 24, DMS 1:2, UH 1557:27, 1570:14, 
1572:14.
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Tabell 8: Spannmålsräntan i Karin Hansdotters (Tott) godskomplex 1550 (Uppsala-spann)'. Antal landboenheter och räntans fördelning 
pä sädesslag och pä härad och landskap

Landskap/
härad

Havre2 Kom Malt2 Mjöl Summa
härad
spann

Summa
landskap
spann %

enh spann enh spann enh spann enh spann

Södermanland
Selebo 9 246,0 246,0
Åker 2 48,0 48,0 294,0 16,7

Uppland
Bälinge 3 72,0 72,0
Lagunda 2 48,0 48,0
Åsunda 5 92,0 92,0 212,0 12,1

Västergötland3
Gudhem 21 41,8 21 41,8 2 11,0 94,6
Gäsene 2 4,4 2 4,4 8,8
Kind 15 28,6 15 27,5 56,1
Kåkind 3 19,8 19,8
Kålland 1 2,2 1 2,2 4,4
Mark 13 26,4 13 26,4 52,8
Skåning 2 4,4 2 4,4 8,8
Vadsbo 2 3,3 2 3,3 1 8,8 15,4
Vartofta 1 22,0 22,0
Vilske 16 35,2 16 35,2 1 4,4 74,8
Viste 6 13,2 6 13,2 26,4 383,94 21,9

Västmanland
Siende 3 70,4 70,4
Snevringe 1 30,8 30,8
Tuhundra 10 293,7 293,7
Yttertjurbo 3 52,8 52,8 447,7 25,5



400 Landskap/
härad

Havre1 2 Kom Malt2 Mjöl Summa
härad
spann

Summa
landskap
spann %

enh spann enh spann enh spann enh spann

Östergötland
Aska 4 41,0 41,0
Boberg 6 58,0 58,0
Gullberg 4 44,0 44,0
Göstring 4 65,5 65,5
Hammarkind 4 30,0 30,0
Lysing 3 24,0 24,0
Valkebo 2 30,0 30,0
Vifolka 5 99,5 1 12,0 111,5
Åkerbo 1 15,0 15,0 419,0 23,8

Summa 78 159,5 75 1402,5 78 158,4 5 36,25 1 756,6
% 9,1 79,8 9,0 2,1 100,0

1 Havre, malt är gengärd, kom och mjöl är avrad och tullmjöl. 2 Samma enheter presterar havre och malt. 3 Omräkningen från tunnor till spann utgår från liten
västgötatunna. 4 575,85 räknat på stor västgötatunna. 5 Råg 16,4 sp, kom 8,8, ospecificerat 11 spann; med stor västgötatunna 18,6,13,2 resp 16,5 spann.
Källor: KHjb 1-2, BhSp 1554 25/7, FoR 6, 7.
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Tabell 9: Spannmd/srdnfan 1 ß/rger IVl/ssons fGrlfögodskomßlex 1662 ('Uppsa/a-spannl. ' An fal landäoenäefer och räntansfördelning pd 
sädesslag och pä härad och landskap _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Landskap/
Härad

Rd Havre Kom Malt Mjöl Summa Summa
landskap
spann %

enh spann enh spann enh spann enh spann härad
spann

Småland
N Tjust Vi 3 3,5 3,5 3,5 0,3

Södermanland
Daga Va 2 48,0 48,0
Jönåker Fj, Sk, R 12 175,0 2 41,0 216,0
Ö-Rekarne A 4 77,0 77,0
Rönö Bä, R 2 30,0 30,0
Selebo Va 7 188,0 188,0
Svartlösa By 2 55,0 55,0
Villåttinge A, R 3 32,0 32,0 646,0 61,9

Uppland
Sollentuna R 1 32,0 32,0 32,0 3,1

Västergötland2
Kålland i 2,2 1 2,2 4,4
Veden 3 6,6 3 6,6 13,2 17,63 1,7

Öland
Gräsgård L 2 4,0 4,0 4,0 0,4

Östergötland
Aska B 1 15,0 15,0
Bankekind B 5 51,0 51,0
Björkkind B 1 33,0 33,0
Boberg B 2 14,0 14,0
Dals B 1 30,0 30,0
Gullberg B 1 10,0 10,0
Hammarkind B 1 20,0 20,0
Hanekind B 5 80,0 80,0
Valkebo B 2 25,0 25,0
Vifolka B 4 50,0 1 12,0 62,0 340,0 32,6

Summa 4 8,8 56 965,0 6 12,8 6 56,54 1043,1
% 0,9 92,5 1,2 5,4 100,0

1 Räntan i Västergötland är gengärd, i övrigt avrad och tullmjöl. 2 Samma enheter presterar havre och malt. Omräkningen från tunnor till spann utgår från liten 
västgötatunna. 3 26,4 spann räknat på stor västgötatunna. 4 Kom 3,5 spann, ospecificerat 53 spann.
Källor: BNjb, FoR 1, 6.
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Tabell 10: Spannmålsräntan i Per Brahes godskomplex 1562 (Uppsala-spann)'. Antal landboenheter och räntans fördelning pä 
sädesslag och på härad och landskap

Landskap/
Härad

Rd Havre1 2 Kom Malt2 Mjöl Summa Summa
landskap
spann %

enh spann enh spann enh spann enh spann härad
spann

Södermanland
lönåker B 1 12,0 12,0
Oppunda B 9 145,0 1 24,0 169,0
Åker Hä 8 186,0 186,0 367,0 15,1

Uppland
Danderyd U 3 78,0 78,0
Ryd U, Sk 17 386,0 386,0
Seminghundra L 17 500,0 500,0
Vallentuna U, L 7 176,0 176,0 1140,0 47,0

Västergötland3
Gudhem D, G 5 8,8 5 8,8 17,6
Gäsene O 14 28,6 14 28,6 2 13,2 70,4
Kind Hök 1 2,2 1 2,2 4,4
Kåkind D 6 11,0 6 11,0 22,0
Mark A 14 28,6 14 28,6 57,2
Skåning G 1 8,8 8,8
Vartofta D 25 47,9 164 132,0 25 47,9 2 11,0 238,8
Vilske G 15 27,5 15 27,5 55,0
Väne R 4 8,8 4 8,8 17,6
Ås Hök, Klä 38 74,8 38 74,8 8 36,3 185,9 677,75 28,0

Östergötland
Dal Sko 2 30,0 30,0
Göstring Sko 5 60,0 60,0
Lösing M 1 36,0 36,0
Vifolka Sko 2 54,0 54,0
Östkind M 6 60,0 60,0 240,0 9,9

Summa 122 238,2 68 1458,0 148 635,2 14 93,36 2424,7
% 9,8 60,1 26,2 3,9 100,0

1 Havre är gengärd; av maltet 357,2 gengärd, övrig malt, kom och mjöl är avrad och tullmjöl.2 Samma enheter presterar havre och malt.3 Omräkningen från tunnor
till spann utgår från liten västgötatunna. 4 Dessa enheter presterar också gengärd. 51016,35 spann med stor västgötatunna. 6 Råg 30,3 spann, kom 39,0 spann,
ospecificerat 24 spann; med stor västgötatunna 43,38, 75,27 respektive 93,5 spann.
Källor: PBjb, MEjb 1.



Tabell 11: Spannmålsräntans och de spannmälsräntande landboenheternas för
delning pä landskap i Birger Nilssons (1562), Karin Hansdotters (1550) och Per 

Brahes (1562) gods (Uppsala-spann)

Landskap Enh % Spann %

lt st

Småland 3 0,7 3,5 0,1 0,1
Södermanland 64 14,5 1307,0 25,0 22,7
Uppland 55 12,5 1 384,0 26,5 24,0
Västergötland it 225 51,1 1079,2 20,6

st (1618,6) 28,1
Västmanland 17 3,9 447,7 8,6 7,7
Öland 2 0,5 4,0 0,1 0,1
Östergötland 74 16,8 999,0 19,1 17,3

Summa lt
st

440 100,0 5 224,4'
(5 763,82)

100,0 100,0

1 653,1 pd. 2 720,5 pd.
Källor: BNjb, KHjb 1-2, BhSp 1554 25/7, PBjb, MEjb 1, FoR 1, 5-7, 22.

Tabell 12: Medel- och spridningsvärden för spannmälsavrad och tullmjöl på 
Karin Hansdotters landboenheter 1550 (Uppsala-spann)

Landskap Ant
enh

Ränta
spann

Me s Md q

Södermanland ii 294,0 26,7 5,9 24,0 4,0
Uppland 10 212,0 21,2 8,6 24,0 2,0
Västergötland1 8 66,0 8,25 5,6 6,6 1,7
Västmanland 17 447,7 26,3 9,5 30,8 7,7
Östergötland 34 419,0 12,3 6,2 10,5 3,5

Totalt 80 1438,7 18,0 10,1 16,8 7,6

1 Räknat på liten tunna, med stor tunna: 99,0 — 12,4 — 8,4 — 9,9 — 2,5. 
Källor: KHjb 1-2, BhSp 1554 25/7, FoR 5, 6, 7.

Tabell 13: Medel- och spridningsvärden för spannmälsavrad och tullmjöl pä 
Birger Nilssons landboenheter 1562 (Uppsala-spann)

Landskap Ant
enh

Ränta
spann

Me s Md q

Småland 3 3,5
Södermanland 34 646,0 19,0 10,3 18,0 8,0
Uppland 1 32,0
Öland 2 4,0
Östergötland 24 340,0 14,2 8,0 15,0 3,5

Totalt 64 1025,5 16,0 10,1 15,0 5,5

Källor: BNjb, FoR 1, 5, 6.
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Tabell 14: Medel- och spridningsvärden för spannmålsavrad och tullmjöl pä Per 

Brahes landboenheter 1562 (Uppsala-spann)

Landskap Ant
enh

Ränta
spann

Me s Md q

Södermanland 19 367,0 19,3 7,9 18,0 5,0
Uppland 44 1140,0 25,9 9,0 28,0 6,0
Västergötland1 29 201,3 6,9 3,1 6,6 2,2
Östergötland 16 240,0 15,0 8,7 12,0 4,5

Totalt 108 1948,3 18,0 10,8 16,0 10,0

1 Räknat på liten tunna, med stor tunna 301,95 — 10,4 — 4,7 — 9,9 — 3,3. 
Källor: PBjb, FoR 22, MEjb 1.
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Tabell 15: Medel- och spridningsvärden för spannmälsavrad och tullmjöl pä landboenheterna i tre högadliga godskomplex 1550/62 

(Uppsala spann)

Landskap Gårdar Kvarnar Torp och övriga enheter

Antal Ränta Me s Md q Antal Ränta Me s Md q Antal Ränta Me s Md q

Småland 3 3,5
Södermanland 56' 1 216,0 21,7 8,5 18,0 6,5 3 65,0 5 26,0
Uppland 47 1272,0 27,1 7,3 24,0 4,0

6,6
8 112,0

Västergötland 10 st 161,7 16,2 7,0 14,8 5,0 17 140,25 8,2 4,5 4,1 10 99,0 9,9 9,9
lt 107,8 10,8 4,7 9,9 3,3 93,5 5,5 3,0 4,4 2,7 66,0 6,6 6,6

Västmanland 14 403,7 28,8 8,2 33,0 8,8 3 44,0
Öland 2 4,0
Östergötland 53 859,0 16,2 7,0 15,0 4,0 2 24,0 19 116,0 6,1 2,5 6,0 2,5

1 Södra delen med 24 gårdar i Jönåkers, Oppunda, Rönö och Villåttinge hdr får dessa värden: 371 — 15,4 — 3,7 — 16,0 — 3,0.
Norra delen med 32 gårdar i Daga, Ö-Rekame, Selebo, Svartlösa och Åkers hdr får dessa värden: 845 — 26,4 — 8,1 — 25,0 — 2,5. 

Källor: BNjb, KHjb 1-2, BhSp 1554 25/7, PBjb, MEjb 1, FoR 1, 5-7, 22.



406 Tabell 16: Smörräntan (lispund) i tre högadliga gods 1550/62. Räntans fördelning pä landskap och olika landboenheter samt medel- och 
spridningsvärden

Land- Gårdar
skap

Torp och övriga enheter
Ant Ränta Me Md Ant Ränta Me s Md

Summa enheter
Ant Ränta % Me Md

Halland
Småland
Söder-

7
1 84

29,0
230,0

4,1
2,7

0,8
1,7

4.0
2.0

0
1,5 36 37,55 1,0 0,5 1,0 0

7
120

29,0
267,55

2,1
19,2

4.1
2.2

0,8
1,6

4.0
2.0

T

0
1,0

manland
Värm-

29 21,3 0,7 0,2 0,75 0,25 4 3,0 33 24,3 1,7 0,7 0,2 0,75 0,25

land
Väster-

7 32,0 4,6 1,4 4,0 1,0 2 1,0 9 33,0 2,4 3,6 2,1 4,0 2,0

götland
Öland
Öster-

183
3

860,5
8,0

4,7 1,8 4,0 1,0 70 128,5 1,8 0,6 2,0 0,5 253
3

989,0
8,0

71,2
0,6

3,9 2,1 4,0 1,5

götland' 18 32,25 1,8 1,1 1,5 1,0 8 6,75 0,8 0,5 0,6 0,25 26 39,0 2,8 1,5 1,0 1,0 0,6
Totalt 331 1 213,05 3,7 2,4 4,0 1,5 120 176,8 1,5 0,8 1,0 0,5 451 1389,85 100,0 3,1 2,1 3,0 1,5

Norra och ostra delen av Småland, omfattande 53 gårdar i Handbörds, Sevede, Stranda, N/S Tjusts, Tveta, N/S Vedbo, Vista hdr samt i Kinda och Ydre hdr i 
Ostergotland, får ett medelvärde på 1,7 pund och ett medianvarde på 1,0 pund. Södra och västra delen, omfattande 40 gårdar i Allbo, Konga, Mo, Norrvidinge 
Uppvidinge, Västbo, Västra och Östra hdr får ett medelvärde på 3,8 pund och ett medianvärde på 3,0 pund 
Källor: BNjb, KHjb 1-2, BhSp 1554 25/7, PBjb, FoR 1, 4, 5, 22.



Tabell 17: Medel- och spridningsvärden för smörräntan (lispund) på Karin
Hansdotters landboenheter 1550

Landskap/
härad

Ant
enh

Ränta
pund

Summa
enh pund %

Me s Md q

Halland
Faurås 7 29,0 7 29,0 4,4 4,1 — 4,0 —

Småland
Allbo 11 36,0
Konga 9 35,0
Mo 4 12,0
Norrvidinge 2 8,0
Sevede 6 9,0
Uppvidinge 9 35,5
S Vedbo 1 2,0
Västra 6 11,5
Östra 4 8,0 52 157,0 24,1 3,0 1,6 3,0 1,1

Södermanland
Selebo 2 1,5
Åker 2 2,0 4 3,5 0,5 — — — —

Värmland
Karlstad 2 8,0
Ölme 7 25,0 9 33,0 5,1 3,7 2,1 4,0 2,0

Västergötland
Bollebygd 3 10,0
Gudhem 29 111,0
Gäsene 3 16,0
Kind 18 57,5
Kåkind 2 9,0
Kålland 1 4,0
Mark 16 71,0
Skåning 4 19,5
Vadsbo 3 10,0
Vartofta 3 14,0
Vilske 19 83,0
Viste 5 23,0 106 428,0 65,6 4,0 2,0 4,0 1,75

Östergötland
Ydre 1 2,0 1 2,0 0,3

Totalt 179 652,5 100,0 3,6 1,9 4,0 1,5

Källor: KHjb 1-2, BhSp 1554 25/7.
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Tabell 18: Medel- och spridningsvärden för smörräntan (lispund) på Birger
Nilssons landboenheter 1562

Landskap/
härad

Rd Ant
enh

Ränta
pund

Summa 
enh pund %

Me s Md q

Småland
Handbörd L 1 3,0
Stranda L 5 7,5
N/S Tjust L, T, Vi 48 69,25
Tveta 2 2,0
N/S Vedbo T 5 8,0
Vista 3 2,8
Västbo 4 18,0 68 110,55 59,6 1,6 1,3 1,0 0,5

Södermanland
Daga Va 1 1,0
Jönåker Skå, Fj 5 3,5
Ö-Rekame A 3 2,3
Rönö Bä, R 14 8,5
Svartlösa By 1 1,0
Villåttinge A 1 0,5 25 16,8 9,1 0,7 0,2 0,5 0,25

Västergötland
Kåkind 3 10,0
Kålland 1 6,0
Veden 4 19,0 8 35,0 18,9 4,4 1,7 5,0 1,75

Öland
Gräsgård L 2 6,0
Slättbo L 1 2,0 3 8,0 4,3 — — — —

Östergötland
Kinda T 11 9,75
Ydre T 5 5,25 16 15,0 8,1 0,9 0,4 0,9 0,2

Totalt 120 185,35 100,0 1,5 0,9 1,0 0,6

Källor: BNjb, FoR 1, 4, 5.
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Tabell 19: Medel- och spridningsvärden för smörräntan (lispund) på Per Brahes
landboenheter 1562

Landskap/
härad

Rd Ant
enh

Ränta
pund

Summa 
enh pund %

Me s Md q

Södermanland
Oppunda B 4 4,0 4 4,0 0,7 - - — —

Västergötland
Gudhem D, G 7 21,0
Gäsene O 15 69,0
Kind Hök 1 6,0
Kåkind D 6 23,0
Mark A 14 62,0
Redväg St 9 24,0
Vadsbo D 1 2,0
Vartofta D 11 29,0
Vilske G 15 62,0
Väne R 8 25,0
Ås Hök, Klä 52 203,0 139 526,0 95,3 3,8 2,1 4,0 1,5

Östergötland
Aska Me 9 22,0 9 22,0 4,0 2,4 1,2 3,0 1,0

Totalt 152 552,0 100,0 3,6 2,1 3,0 1,5

Källor: PBjb, FoR 22.

Tabeli 20: Räntan i foderhästar (fh) inom Karin Hansdotters (Tott) gods 1550. 
Totala antalet enheter, enheter med foderhästar och antalet foderhästar

Landskap Antal
enh

Enh 
m fh

Antal
fh

Halland 7 7 42
Närke 31 25 146
Småland 52 39 32 + (170)
Södermanland 15 9 51
Uppland 13 10 52
Värmland 15 8 31
Västergötland 115 106 594
Västmanland 41 37 232
Östergötland 36 28 149

Summa 325 269 1329 (1499)

Uttaxeringsnormer: Halland — gd = 6 h; Närke — 
gd = 24x6 h, torp = 1x2 h; Småland — gd = 2x6 
h, 5x4 h, i övrigt avlösta 2x3:0, 1x2:2, 10x2:0, 
8x1:4, 7x1:0, 1x0:6, 3x0:4 pn= 170h; Söder
manland — gd = 8x6 h, torp= 1x3 h; Uppland — 
gd = 7x6 h, 2x4 h, torp = 1x2 h; Värmland — 
gd = 7x4 h, torp = 1x3 h; Västergötland — 
gd = 91x6 h, 5x4 h, torp = 8x3 h, 2x2 h; Väst
manland — gd = llx8 h, 20x6 h, torp = 6x4 h; 
Östergötland — gd = 21x6 h, 4x4 h, torp 1x3 h, 
2x2 h.
Källor: KHjb 1—2, FoR 1, 4
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Tabell 21: Räntan i foderhästar (fh) inom Birger Nilssons (Grip) gods 1562. 
Totala antalet enheter, enheter med foderhästar och antalet foderhästar

Landskap Antal
enh

Enh 
m fh

Antal
fh

Närke 7 7 23
Småland 116 74 137 (334)
Södermanland 82 71 380
Uppland 2 2 9
Västergötland 8 8 42
Västmanland 2 2 8
Öland 3
Östergötland 49 35 149

Summa 269 199 748 (945)

Uttaxeringsnormer: Närke — gd = 5x4 åh, 
torp= 1x2 åh, lxl åh; Småland — gd = 44x2 åh, 
1x6 åh, 1x3:0 pn = 6 åh+2 sh, 2x0:6 pn = 2 åh, 
3x0:2 pn = 2 åh, torp= 17x1 åh, 1x3 åh, 2x0:3 
pn= 1 åh, 3x0:1 pn = l åh, enligt BNjb. Siffran 
inom parentes följer FoR (4), MGjb och Viul, 
där gd har 6/4, torp 3/2. Södermanland — 
gd = 52x4 åh+2 foh, 3x4 åh+1 foh, torp = 11x3 
åh+1 foh, 2x2 åh, lxl åh+1/2 foh, 2x1 1/3 
åh+1/2 foh. Foh är ofta avlösta och efter olika 
normer: 0:1, 0:1:1:4, 0:2 pn/häst; Uppland — 
gd = 4 åh+2 foh, torp = 2 åh+1 foh; Västergöt
land — gd = 5x6 åh, 3x4 åh; Västmanland — 
gd = 4 åh; Östergötland — gd = 20x4 åh+2 foh, 
11x2 åh, torp = 1x2 åh+1 foh, 4x1 åh.
Källor: BNjb, FoR 1, 3, 4, 6, 7, MGjb, Viul

Landskap Antal
enh

Enh
m fh

Antal
fh

Närke 14 13 72
Södermanland 21 17 102
Uppland 78 3 15
Västergötland 172 142 942,5
Västmanland 23 22 120
Östergötland 26 23 132

Summa 334 220 1383,5

Tabell 22: Räntan i foderhästar (fh) inom Per Brahes gods 1562. Totala antalet 
enheter, enheter med foderhästar och antalet foderhästar

Uttaxeringsprinciper: Närke — gd= 11x6 åh, 
torp 2x3 åh; Södermanland — gd= 17x6 åh; 
Uppland — gd = 2x6 åh, torp 1x3 åh; Västergöt
land — gd = 94x6 åh+2 sh, torp = 44x3 åh+1 
sh, 1x2 åh+1 sh, 2x2 åh+1/2 sh, lxl åh+1/2 
sh; två gårdar har dessutom 2 foh var, ett torp 
har 1 foh; Västmanland — gd= 18x6 åh, torp 
4x3 åh; Östergötland — gd = 21x6 åh, 2x3 åh. 
Källor: PBjb, FoR 5
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Tabell 23: Medel- och spridningsvärden för järnräntan pä Karin Hansdotters
landboenheter 1550

Landskap/
härad

Antal
enh

Ränta Summa
osmundar , , n/enh osmundar %

Me s Md q

Närke
Asker 3 1440
Edsberg 1 360
Glanshammar 1 960
Grimsten 16 5 430
Hardemo 1 720
Sköllersta 2 1080
Sundbo 2 600
Örebro 1 360 27 10 950 50,8 406 226 360 180

Uppland
Simtuna 1 600
Åsunda 1 120 2 720 3,3 - - - -

Värmland
Fämebo 3 1980
Jösse 1 240
Näs 2 600 6 2820 13,1 - - - -

Västergötland
Vadsbo 1 240 1 240 1,1 — — — -

Västmanland
Norrbo 2 2400
Siende 1 600
Yttertjurbo 4 3 240
Åkerbo 1 480 8 6 720 31,1 840 288 720 300

Östergötland
Gullberg 1 120 1 120 0,6 — — — —

Totalt 45 21570 100,0 479 309 450 195

Källor: KHjb 1-2, BhSp 1554 25/7
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Tabell 24: Medel- och spridningsvärden för järnräntan pä Birger Nilssons land-

boenheter 1562

Landskap/
härad

Rd Antal
enh

Ränta Summa
osmundar efih osmundar %

Me s Md q

Närke
Grimsten ska 2 330
Kumla Skä 2 640
Örebro R 3 480 7 1450 20,8 207 121 180 100

Södermanland
Ö-Rekarne A 2 2 400 2 2 400 34,4 — — — —

Västmanland
Siende R 2 2 880 2 2 880 41,3 — — — —

Östergötland
Hällestad B 1 240 1 240 3,5

Totalt 12 6970 100,0 581 542 320 517,5

Källor: BNjb, FoR 6

Tabell 25: Medel- och spridningsvärden för järnräntan pä Per Brahes landboen- 

heter 1562

Landskap/
härad

Rd Antal
enh

i Ränta Summa
osmundar en^ osmundar %

Me s Md q

Närke
Grimsten Kö 3 1080
Sköllersta Kö 2 540
Sundbo Kö 4 1440
Örebro Kö 5 1560 14 4620 19,4 330 131 360 —

Uppland
Åsunda Ky 4 2 200 4 2 200 9,2 — — — —

Västmanland
Norr bo Hö 13 9720
Siende Ky 1 480
Snevringe Hö 1 480
Tuhundra Hö 1 480
Y-Tjurbo Ky 5 4160
Ö-Tjurbo Hö 1 600
Åkerbo Kö 1 1080 23 17000 71,4 739 500 600 360

Summa 41 23 820 100,0 581 440 480 120

Källor: PBjb
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Tabell 26: Den vissa penningräntan (mark örtug) pä Karin Hansdotters landbo- 

enheter 1550
Landskap/
härad

Avrad Trades-, ängspn Summa

enh pn enh pn enh1 ränta %

Halland
Faurås 3 0:1:0:32 3 0:1:0:3 0,1

Närke
Asker 3 6:0
Sundbo 1 0:1
Örebro 1 1:4 5 7:5 6,6

Södermanland
Selebo 11 8:0:1
Åker 2 2:0 13 10:0:1 8,7

Uppland
Bälinge 3 2:2
Lagunda 2 1:4
Simtuna 2 4:6
Åsunda 5 3:5:2 12 12:1:2 10,6

Västergötland
Kåkind 1 1:5:1:4 1 1:5:1:4 1,5

Västmanland
Norrbo 4 12:0 1 0:4
Siende 14 45:3:1:4
Snevringe 1 1:2
Tuhundra 11 10:7
Yttertjurbo 6 4:0
Åkerbo 1 5:0 37 79:0:1:4 68,7

Östergötland
Aska 4 0:2:0:3
Boberg 4 0:2:2:2
Gullberg 4 1:7
Göstring 4 0:4:0:6
Lysing 3 0:3:1:1
Valkebo 1 0:1
Vifolka 5 0:5:1:4
Åkerbo 1 0:0:2:2 26 4:2:2:2 3,8

Summa 68 110:1 30 4:7:2:53 97 115:0:2:5 100,0
% 95,7 4,3 100,0

1 Samma enhet kan ha flera avgifter. 2 Avgiften ej specificerad. 3 Medelvärde 11:1:1:2, median 0:1
för trades- och ängspengar.
Källor: KHjb 1-2.
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Tabell 27: Den vissa penningräntan (mark örtug) pä Birger Nilssons landboenheter 1562

 TrädespengarLandskap/
härad

Småland
Handbörd
Sevede
Stranda

Östergötland
Aska
Bankekind
Björkkind
Boberg
Dal
Gullberg
Hammarkind
Hanekind
Kinda
Valkebo
Vifolka

Summa
°/o

Avrad Tunnepengar
rd enh pn rd enh pn rd enh pn

Gengärdpn1, tomtören 

rd enh pn

Summa

enh2 ränta %

2:0:1:4
0:0:1:4 
0:0:1:4 
0:4:0:6 0:4

N/S Tjust
Västbo

V, T 40 32:6:0:3
2 2:5 55 38:4:2:5 29,0

Södermanland
Daga Va 4 2:5:1
Jönåker Fj, R, Sk 29 33:0:2
Oppunda Sk 2 5:1:2
V/Ö Rekame A 8 8:0:2:6
Rönö Bä, R 16 20:7
Selebo Va 8 4:7
Svartlösa By 3 2:4
Villåttinge A, R 6 3:5:0:4 76 80:7:2:2 60,9

Uppland
Sollentuna R 2 2:4 2 2:4 1,9

Västmanland
Siende R 1 0:5:2:4 1 0:5:2:4 0,6

0:5:1:4

0:2
1:6
4:0
0:2

0:2
0:5:2:2 
0:3:1:4 
0:0:0:6 
0:1:1:4 
0:0:2:2 
0:1:1:4 
0:4:0:3

0:3
0:3 25 10:0:2:5 7,6

132 125:7:2:1
94,8

18 3:1:1:1s
2,4

0:5:0:6
0,5

3:1
2,3

159 132:7:1 100,0
100,0

Y „W, , Xx\. X, A’ \ X . ' . ' ecax^-rx v
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Tabell 28: Den vissa penningräntan (mark örtug) på Per Brahes landboenheter 1562

Landskap/ Avrad Gengärd Trades- och plockepn Summa
härad rd enh pn rd enh pn rd enh pn enh1 ränta %

Södermanland
Jönåker B 1 0:4
Oppunda B 11 12:3
Åker Hä 8 7:0:1 20 19:7:1 12,7

Uppland
Danderyd U 3 4:5
ÖRyd Sk, U 39 64:4:0:4 Sk 23 9:6:2:4
Seminghundra L 17 23:1 L 20 9:3
Vallentuna L, U 8 9:7:1:4 L 5 2:0 71 123:3:1:4 78,5

Västergötland
Gudhem D 1 5:0
Gäsene O 2 1:6
Redväg
Vartofta D 1 0:6

St 9 2:4:2:2

Vilske G 5 0:5:0:62 18 10:6 6,8
Östergötland

Aska Me 8 1:0:2:6
Dal Sko 2 0:1:1:4
Göstring Sko 2 0:2:1:4
Lösing M 1 0:1:1:4
Vifolka Sko 2 0:3
Östkind M 7 0:7:1:1: 22 3:0:2:3 2,0

Summa 91 129:5 62 24:3:2:43 22 3:0:2:34 131 157:1:1:7 100,0
% 82,4 15,6 2,0 100,0

1 Samma enhet kan ha flera avgifter. 2 Avgiften ej specificerad men troligen gengärd. 3 Medelvärde 0:3:1, median0:4. 4 Medelvärde 0:3:1, median 0:4.
Källor: PBjb, MEjb 1.



Tabell 29: Medel- och spridningsvärden för penningavraden (mark örtug) pä
Karin Hansdotters landboenheter 1550

Landskap Enh Ränta % Me s Md q
Närke 5 7:5 6,9
Södermanland 13 10:0:1 9,1 0:6:0:4 0:1:2:5 0:6 0:2
Uppland 12 12:1:2 11,1 1:0:0:3 0:7:1:5 0:6 0:0:1:4
Västergötland 1 1:5:1:4 1,5
Västmanland 37 78:4:1:4 71,4 2:1 2:4:0:5 1:2 1:1:1:4

Totalt 68 110:1 100,0 1:4:2:7 1:5:0:2 0:7:1:4 0:3

Källa: KHjb 1-2

Tabell 30: Medel- och spridningsvärden för penningavraden (mark örtug) pä 
Birger Nilssons landboenheter 1562

Landskap Enh Ränta % Me s Md q
Småland 46 34:6:1:7 27,6 0:6:0:1 0:5:0:5 0:4:2:2 0:4:2:2
Södermanland 76 80:7:2:2 64,3 1:0:1:4 0:5:2:6 0:6:1 0:2:1:6
Uppland 2 2:4 2,0
Västmanland 1 0:5:2:4 0,6
Östergötland 7 6:7:1:4 5,5

Totalt 132 125:7:2:1 100,0 0:7:1:7 0:6:2:3 0:6 0:3:2:2

Källor: BNjb, FoR 1, 4, 6

Tabell 31: Medel- och spridningsvärden för penningavraden (mark örtug) pä Per 
Brahes landboenheter 1562

Landskap Enh Ränta % Me s Md q
Södermanland 20 19:7:1 15,4 0:7:2:7 0:2:2:2 1:0 0:0:0:3
Uppland 67 102:1:2 78,8 1:4:0:5 0:4:2:1 1:2 0:2:1:4
Västergötland 4 7:4 5,8

Totalt 91 129:5 100,0 1:3:1:1 0:5:1:5 1:2 0:2

Källor: PBjb, MEjb 1

Tabell 32: Förslor i Västergötland inom Karin 
Hansdotters gods 1550. Antal och avlösningsbelopp

Antal därav Avlösnings-
Härad förslor avlösta belopp

Kind 17 15 11x1:1
2x1:0
2x0:4:l:4

Mark 16 16 16x1:0
Vilske 9 9 9x0:6

Summa 42 40 38:2

Källor: KHjb 1, BhSp 1554 25/7, RöN 300
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Tabell 33: Dagsverken (dv) inom Per Brahes gods 
1562. Antal enheter med dagsverksplikt och antal 
dagsverken i olika landskap

Landskap Antal enh
med dv

Antal dv

Södermanland 15 78
Uppland 71 852
Västergötland 143 710
Östergötland 2 5

Summa 231 1645

Uttaxeringsprinciper: Södermanland — gd = 9 x 6, 6 X 4 dv;
Uppland — gd och torp: 12 dv; Västergötland — gd 6, torp 3;
ett torp har 2 dv; Östergötland — gd 1 x 3, 1 X 2 dv.
Källor: PBjb, FoR 3, 6

Tabell 34: Dagsverken (dv) inom Karin Hansdotters 
gods 1550. Antal enheter med dagsverksplikt och

antal dagsverken i olika landskap.

Landskap Antal Antal
enh med dv1 dv1

Närke (2) (12)
Småland (18) (108)
Södermanland 2 12
Uppland (2) (12)
Värmland (3) (12)
Västergötland 112 594
Västmanland (10) (60)
Östergötland (16) (96)

Summa 114+(51) 606+(300)

1) Siffrorna inom parentes kommer från FoR; övriga från 
KHjb 1-2.
Uttaxeringsprinciper: Närke — gd= 2x6 dv; Småland — avlös
ning: 8xl;0 pn, 8x0:6 pn, 2x0:4 pn, tolkat som 18x6 dv; 
Södermanland — gd= 2x6 dv; Uppland — gd = 2x6 dv; Värm
land — gd = 3x4 dv; Västergötland — gd = 64x6 dv, 2x4 dv, 
torp = 16x3 dv, 1x2 dv, Kind — KHjbl, 5x1:0 pn, 6x1 får, 
2x0:6 pn; i FoR (22) motsvaras 1:0 och 1 får av 6 dv. De två 
enheterna med 0:6 pn står utan dv i FoR. De får här 6 dv var. 
Mark — KHjbl, 16x0:4 pn, motsvarar i FoR (22) 5x6 dv, 11x4 
dv. Västmanland — gd = 10x6 dv; Östergötland — gd — 2x6 dv, 
i övrigt avlösning 3x1:0 pn, 11x0:6 pn, vilket tolkas 14x6 dv. 
Källor: KHjb 1-2, FoR 1, 2, 3, 4, 6, 7, 22
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Tabell 35: Dagsverken (dv) inom Birger Nilssons 
gods 1562. Antal enheter med dagsverksplikt och 

antal dagsverken i olika landskap

Landskap Antal enh
med dv

Ant dv

Småland 71 186' (986)2
Södermanland 56 282
Västergötland 1 3
Östergötland 5 22

Summa 133 493' (1293)3

1 Belagt antal dv. 2 Uppskattat antal dv, vari 186 belagda dv 
ingår.3 Uppskattat antal dv, vari 493 belagda ingår. 
Uttaxeringsprinciper: Småland: Stranda, N/S Vedbo — gd = 5 
x 6, torp 3x3 dv, Tjust: Gamleby, Lofta — 12 x 12 dv, 1x3 
dv, övriga snr (50 enh) i Vinäs rd i Tjust utom Loftahammars 
skärbönder, som var befriade, har icke fixerad dagsverksplikt. 
Antas den vara minst 16 dv/enh, blir uttaget i Tjust 947 dv. 
Södermanland — gd = 2 x 8, 34 x 6,1 x 5,13 X 3 dv, torp = 6 x 
3 dv; Östergötland — gd = 3x6, 2x2 dv.
Källor: BNjb, FoR 1, 3, 4, 6, 22
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Tabell 36: Räntepersedlarnas värde (mark örtug) i tre högadliga godskomplex 

1550/62

Räntepersedel Ränta Varuvärdering i 
1/192-dels mark1

Räntevärde 
i mark2 %

Spannmål 5224,43 sp 216 pn/sp 5 877 41,03
Smör 1389,85 pd 432 pn/pd 3127 21,83
Foderhästar4 3827,5 sty 1559 10,88
Dagsverken 3844s sty 48 pn/dv 961 6,71
järn (osmund) 52360 3,2 pn/osm 873 6,10
Pengar 6426 4,48
Nötkreatur7 36 oxar 2304 pn/oxe 486 3,39

9 kor 1152 pn/ko
Hö 109,5 lass 384 pn/lass 219 1,53
Fodernöt7 665 sty 48 pn/år8 166 1,16
Fisk 10,75 tr torsk 1152 pn/t 121 0,85

5,5 tr strömming
7,5 pd blandad fisk9 192 pn/pd
13,85 pd ål10 216 pn/pd

Trävaror 243 lass ved 48 pn/lass 69 0,48
92 famnar ved 12 pn/famn11
12 timmerstockar 48 pn/stock

Fläsk 46,4 pd 240 pn/pd 58 0,40
Får/lamm 7 får 192 pn/får 53 0,37

93 lamm 96 pn/lamm
Förslor 42 sty 144 pn12 32 0,22
Lärft 290 alnar 18 pn/aln13 27 0,19
Ost 13 pd 240 pn/pd 16 0,11
Ägg 2060 sty 1 pn/ägg 11 0,08
Humle 3 pd 720 pn/pd14 11 0,08
Höns 158 sty 12 pn/sty 10 0,07
Hampa 1,4 pd 240 pn/pd 2 0,01
Bast 5 pd 48 pn/pd 1 0,01
Biångarn 9 alnar 18 pn/aln15 1 0,01
Ull 1 pd 240 pn/pd16 1 0,01

Summa 1432317 100,0

1 Då ej annat anges är varuvärderingen hämtad från varuvärderingen för förläningsrusttjänsten
1561 (SRAk II: 1 s 74). 2 Siffrorna avrundade till hela mark. 3 Kalkylen bygger på liten tunna för
Västergötland. Med stor tunna blir spanntalet 5763,8. 4 Värderingen följer de varierande avlös-
ningsnormer som finns i materialet. 5 För Karin Hansdotters godskomplex har den högre siffran
valts för antalet dagsverken, se tabell 34. Valdes den lägre siffran bleve antalet dagsverken 3544
och värdet 888 mark och värdet i procent något mindre. 6 405 mark viss ränta, 237 skattad oviss
ränta. 7 Antalet bygger på skattning. 8 Värderingen tagen från BNBJräk. 9 7,5 pd omfattar 6 pd
gädda, 1 kärve gös och 3 laxar. 10 13,85 pd omfattar 9,35 pd och 60 st ål. " Skattat värde. 12 Vid
förläningsrusttjänst 1566 värderad till 288 pn/försla (FöReg vol 4, KA). Då värderas dagsverken
till 96 pn/dagsverke mot 48 pn/dagsverke 1561. Därför sänks även förslan till hälften. 13 Ej
värderad 1561. Vid inköp på Uppsala-gård i början av 1550-talet, då marknadspriserna ligger i
nivå med värderingen 1561 för andra varor, var det normala priset 18 pn/aln (UH 1550:5:4 f 52,
UH 1552:12:1 f 44 v). 14 Vid förläningsrusttjänst 1566 värderad till 1152 pn/pd, se not 12, vilken 
värdering sänkts med 37,5 %, ty denna skillnad mellan 1561 och 1566 års värderingar finns för
t ex spannmål.15 Samma värdering har tillämpats som förlärft.16 Vid förläningsrusttjänst 1566, se
not 12, värderad till 480 pn/pd, vilken värdering sänkts med hälften, då denna skillnad mellan
1561 och 1566 finns för får och lamm. 17 Vid kalkyl med stor tunna för spannmål, blir andelen för 
spannmål 43,44%, smör 20,95%, foderhästar 10,44% dagsverken 6,44%, järn 5,95%, pengar 
4,3 % och nötkreatur 3,26 %.
Källor: BNjb, KHjb 1-2, PBjb, FoR 1, 3-7, 22, BhSp 1554 25/7, MEjb 1, MGjb, RöN 300, Viul



420 Tabell 37: Räntepersedlarnas värde (mark örtug) i olika landskap i tre högadliga godskomplex 1550/62'

Räntor Närke-
Västmanland

Småland-S Ös- 
tergötland-Öland2

Södermanland Uppland Värmland Västergötland-
Halland

Östergötland Summa

mark % mark % mark % mark % mark % mark % mark % mark %

Spannmål 504 (30,51) 8 (0,49) 1470 (71,53) 1557 (73,51) _ 1214 (23,09) 1124 (77,41) 5877 41,03
Smör — 658 (40,25) 55 (2,68) — 74 (48,05) 2290 (43,56) 50 (3,44) 3127 21,83
Foderhästar 225 (13,62) 260 (15,90) 192 (9,34) 27 (1,27) 15 (9,74) 686 (13,05) 154 (10,61) 1559 10,88
Dagsverken/ 18 (1,09) 277 (16,94) 93 (4,53) 216 (10,2) 3 (1,95) 359 (6,83) 27 (1,86) 993 6,71
Förslor
Järn 727 (44,01) — 40 (1,95) 49 (2,31) 47 (30,52) 4 (0,08) 6 (0,41) 873 6,10
Pengar 161 (9,74) 97 (5,93) 111 (5,4) 190 (8,97) - 13 (0,25) 70 (4,82) 642 4,48
Nötkreatur — 89 (5,44) — - 11 (7,14) 386 (7,34) - 486 3,39
Hö — — — — - 219 (4,17) - 219 1,53
Fodernöt 17 (1-03) 35 (2,14) 20 (0,97) 19 (0,9) 2 (1,3) 56 (1,06) 17 (1,17) 166 1,16
Fisk - 79 (4,83) 13 (0,63) 24 (1,13) 2 (1,3) 3 (0,06) — 121 0,85
Trävaror - 61 (3,73) — 5 (0,24) — 3 (0,06) — 69 0,48
Fläsk - 9 (0,55) 49 (2,38) — — — - 58 0,40
Får/lamm — 23 (1,41) 7 (0,34) 23 (1,09) - — — 53 0,37
Lärft - 27 (1,65) — — - - — 27 0,19
Ost - — — - — 16 (0,3) — 16 0,11
Agg - 5 (0,31) 1 (0,05) 5 (0,24) - - - 11 0,08
Humle - — — — — 7 (0,13) 4 (0,28) 11 0,08
Höns - 6 (0,37) 1 (0,05) 3 (0,14) - — — 10 0,07
Hampa — — 2 (0,1) — — — — • 2 0,01
Bast - — 1 (0,05) — — — — 1 0,01
Blångam - 1 (0,06) — — — — — 1 0,01
Ull — - — - — 1 (0,02) — 1 0,01

Summa 1652 (100,0) 1635 (100,0) 2055 (100,0) 2118 (100,0) 154 (100,0) 5 257 (100,0) 1452 (100,0) 14323 100,0

1 Varukvantiteter och varuvärdering enligt tabell 36 i tabellbilagan. Kalkylen utgår från liten västgötatunna för spannmål. Siffrorna avrundade till hela mark.2 Södra 
Östergötland: Kinda och Ydre hdr.
Källor: BNjb, KHjb 1-2, PBjb, FoR 1, 3-7, 22, BhSp 1554 25/7, MEjb 1, MGjb, RöN 300, Viul



Tabell 38: Ränteformernas värde (mark örtug) i tre högadliga gods 1550/62.

Karin Hansdotter Birger Nilsson Per Brahe Summa

mark % mark % mark % mark %

Naturaräntor 4 790 91,3 2 430,5 82,2 5 467,5 89,3 12 688 88,6
Arbetsräntor 258z 4,9 324 11,0 411 6,7 993 6,9
Penningräntor 199 3,8 200 6,8 243 4,0 642 4,5

Summa 5 247 100,0 2954,5 100,0 6121,5 100,0 14 323 100,0

1 Varukvantiteter och varuvärdering enligt tabell 36 i tabellbilagan. Siffrorna avrundade till hela 
mark. Kalkylen bygger på liten västgötatunna för spannmål.
2 Det högre alternativet i fråga om antalet dagsverken har valts. Se tabell 36 i tabellbilagan. 
Källor: BNjb, KHjb 1-2, PBjb, FoR 1, 3-7, 22, BhSp 1554 25/7, MEjb 1, MGjb, RöN 300, Viul.

Tabell 39: Räntetitlarnas värde1 i tre högadliga 
gods 1550/62

Mark örtug %

Avrad 9302 64,09
Arbetsräntor2 993 6,84
Foderhästar 1580 10,89
Fodernöt 166 1,14
Gengärd3 918 6,33
Mata 3 0,02
Sakören4 190 1,31
Städja 747,5 5,15
Övrigt5 613,5 4,23

Summa 14513 100,0

1 Varvärdering och varukvantiteter enligt tabell 36 i tabellbila
gan med tillägg för sakören. Siffrorna avrundade till hela 
mark. Kalkylen bygger på liten västgötatunna för spannmål.
2 Förslå 32, dagsverken 961. 3 Gengärd som är avlösning för
fodring ingår ej utan är förd till foderhästarna.4 Skattat värde.
5 För flertalet av dessa räntor är räntetitel inte angiven.
Källor: BNjb, KHjb 1-2, PBjb, FoR 1, 3-7, 22, BhSp 1554 25/ 
7, MEjb 1, MGjb, RöN 300, Viul.
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Tabell 40: Medianer och kvartiler pä värdet (mark örtug) av den sammanlagda 
räntan pä olika enheter i olika landskap i tre högadliga gods 1550/62'

Gårdar Övriga enheter

An- Q 1 Md Q 3 An- Q 1 Md Q 3
tal tal

Närke
Karin Hansdotter 24 7:2:2 9:5:1 14:0 7 0:4
Birger Nilsson 5 7:7:1 2 2:0:1:4
Per Brahe 11 9:0:2 9:2:2 9:2:2 3 3:5:2

Totalt 40 7:2:2 9:2:2 12:7:1 12 0:4 1:6:1 3:3:0:4

Småland (nord)2
Karin Hansdotter 6 7:4:0:4 2 6:4:1:4
Birger Nilsson 61 7:6:1:6 12:6:0:4 14:5:1:2 62 1:1 2:4 8:2:1:6

Totalt 67 7:6 12:2:1:4 14:4:2 64 1:1 2:5:1 8:3:2:2

Småland (syd)’
Karin Hansdotter 36 9:1:1 13:0 15:4:1 9 3:3 4:4 5:6
Birger Nilsson 10 7:3:1 9:2:0:4 18:6:1:4 5 3:4:2:4

Totalt 46 9:0:2 12:6 16:2 14 2:2 3:7:1 5:3

Södermanland (nord)4
Karin Hansdotter 11 27:4 36:5:1 40:2:1:6 2 1:6:2:2
Birger Nilsson 17 24:3:1:4 38:1 46:1 4 1:1
Per Brahe 7 32:5 33:7:0:4 42:1:0:4 1 2:4:1

Totalt 35 24:4:1:6 36:5:2 45:2:2 7 0:2 2:0 2:5:1:4

Södermanland (syd)5
Birger Nilsson 38 6:0:2:6 7:2:1:3 18:7:2:2 23 1:6:2:6 2:4 4:2
Per Brahe 9 23:2:2:6 23:2:2:6 25:6:2:6 4 9:7:2

Totalt 47 6:2:2:6 13:4:2:6 24:1 27 1:6:2:6 2:5:1:4 5:6

Uppland
Karin Hansdotter 7 30:6:2 6 8:6:1
Birger Nilsson 1 40:4:2 1 2:2:2
Per Brahe 50 23:7:1:6 33:1:0:1 37:5:1:4 28 5:2:0:7 5:7:0:6 7:5:1:6

Totalt 58 25:5:1:4 33:0:1:6 37:5:1:4 35 5:1:0:2 6:2:1:6 8:0:1:6

Värmland
Karin Hansdotter 13 8:0 13:2 16:0:2 2 1:3

Totalt 13 8:0 13:2 16:0:2 2 1:3
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Gårdar Övriga enheter

An- Q1 Md Q3 An- Ql Md Q3
tal tal

Västergötland6
Karin Hans-
dotter St 91 19:5:1:4 23:1:1:2 27:5:1:2 26 5:5:1 8:7:2 14:3:2:1

lt 18:3:1:7 20:5:1:7 25:1:1:7 5:2 7:6 13:1:2:3
Birger Nilsson st 8 21:1:2:1

lt 19:7:2:2
Per Brahe st 94 25:1:1:2 26:3:1:2 29:5:1:2 78 5:3 11:3:2:1 13:4:2:1

It 22:5:1:7 23:6:2:4 27:1:1:7 4:2 9:7:1:6 12:2:2:3

Totalt st 193 21:7:1:2 25:1:1:2 28:7:1:2 104 5:4:1:5 10:5:1 13:6:2:1
lt 19:3:2:1 22:5:1:7 26:1:2:1 4:7:2:4 9:7:0:2 12:2:2:3

Västmanland6
Karin Hans-
dotter 33 9:6:2 21:4:0:2 39:3:0:5 8 4:1:0:6 9:0:0:6 18:2:1:7
Birger Nilsson 2 26:6:1:6
Per Brahe 18 11:2:2 13:2:2 23:0:2 5 5:5:2

Totalt 53 11:2:2 15:6:2 26:7:2:5 13 4:6 5:5:2 12:3:2:5

Östergötland
Karin Hans-
dotter 23 15:3:0:7 23:5:1:2 24:5:1:2 12 6:5:1 11:3:2 12:3:1
Birger Nilsson 20 14:5:1:2 20:3:1:6 24:6 10 3:7:2 4:4:2 5:5:2:2
Per Brahe 21 10:1:2 16:7:0:4 20:0:1:2 5 6:6

Totalt 64 14:2:2.3 19:6:0:2 24.3.1.5 27 4:4:2 6:6 12:1:2

Totalt1
Karin Hans-
dotter st 251 12:2 18:5:1:2 24:5:1:2 74 4:2 7:0 12:5:0:1

lt 17:6:0:4 24:2:1:1 6:3:1:4 12:2:0:5
Birger Nilsson lt8 162 7:2:2 14:1:1:4 21:3:0:4 107 1:1 2:5:1:4 7:1:2:6
Per Brahe st 210 17:0:0:4 25:1:1:2 33:0:1:6 124 5:0:2:2 7:5:1:6 12:7:0:2

lt 23:7:1 31:5:1:7 4:4 6:6:0:7 11:1:2:6

1 Varuvärdering och varukvantiteter enligt tabell 36 i tabellbilagan.
2 Omfattar Sevede, Tjust, Tveta och Vedbo hdr i Småland, Kinda och Ydre hdr i Östergötland.
3 Omfattar övriga Småland.
4 Omfattar Daga, Rekame, Selebo, Svartlösa och Åkers hdr.
5 Omfattar Jönåkers, Oppunda, Rönö och Villåttinge hdr.
6 För de 14 spannmålsräntande gårdarna är medianvärdet 42:5:2, för övriga gårdar 13:0:2.
11 totalen ingår 7 gårdar i Halland, tillhöriga Karin Hansdotter. Deras medianvärde är 13:2.
8 Skillnaden mellan lt och st är obetydlig.
Källor: BNjb, KHjb 1-2, PBjb, FoR 1, 3-7, 22, BhSp 1554 25/7, MEjb 1, MGjb, RöN 300, Viul.
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Tabell 41: Antal gärdar och torp i Karin Hansdot- 
ters gods med 2, 3, 4 och okänt antal gärden för 

utsäde i olika landskap.

Landskap/ Antal Antal gärden för utsäde
härad gårdar/

torp 2 3 4 ?

Halland

Faruås 7 7
Summa 7 7

Närke

Asker 3 3
Glanshammar 1 1
Grimsten 14 1 13
Hardemo 1 1
Sköllersta 2 2
Sundbo 2 2
Örebro 1 1
Summa 24 1 23

Södermanland

Selebo 9 9
Åker 2 2
Summa 11 9 2

Uppland

Bälinge 3 3
Lagunda 2 2
Simtuna 2 2
Åsunda 3 3

Summa 10 7 3

Värmland

Karlstad 2 1 1
Ölme 5 3 2

Summa 7 4 3

Västergötland

Bollebygd 2 2
Gudhem 9 1 1 7
Gäsene 2 2
Kind 14 14
Kåkind 6 2 4
Mark 13 13
Skåning 1 1
Vadsbo 3 2 1
Vartofta 3 1 2
Vilske 13 13
Viste 4 4

Summa 70 8 6 1 55
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Landskap/
härad

Antal
gårdar/
torp

Antal gärden för utsäde

2 3 4 ?

Västmanland

Norrbor 6 3 3
Siende 13 10 3
Snevringe 1 1
Tuhundra 10 7 3
Y-Tjurbo 7 6 1
Åkerbo 2 1 1

Summa 39 28 11

Östergötland

Aska 4 1 3
Boberg 5 5
Göstring 4 3 1
Hammarkind 3 3
Lysing 3 3
Vifolka 5 3 2

Summa 24 7 17

S:a Summarum 192 64 9 1 118

Källa: KHjb 1-2.

Tabell 42: Antal gärdar och torp med husdjursdata 
(1571) och utsädes- och ängstal i Karin Hansdotters 

(KH) gods (1550)

Landskap/ Antal gd/t Därav i Därav m
härad m husdjurs- KH:s ägo utsädes- och

data 1571 
(ÄL)

1550 ängstal

Närke

Asker
Glanshammar
Grimsten
Hardemo
Sköllerstad
Sundbo
Örebro

55 1 1

Summa 55 1 1

Södermanland

Selebo
Villåttinge 15
V-Rekame
Åker

5

Öknebo 3

Summa 23



Landskap/
härad

Antal gd/t 
m husdjurs- 
data 1571 
(ÄL)

Därav i 
KH:s ägo 
1550

Därav m 
utsädes- och 
ängs tal

Uppland

Bälinge
Lagunda 6
Simtuna 29 2 2
Torstuna 25
Åsunda 84 4 3

Summa 144 6 5

Västergötland

Bollebygd
Gudhem 21 12 4
Gäsene
Kind 22 9 8
Kåkind 10 3 2
Mark 73 11 8
Skåning 10 4
Vadsbo
Vartofta
Vilske 31 4 3
Viste

Summa 167 43 25

Västmanland

Norrbo 42 4 4
Siende 39 10 9
Snevringe
Tuhundra 46 4 4
Y-Tjurbo 6 6 6
Åkerbo 64

Summa 197 24 23

Östergötland

Aska 22
Boberg 21 2 1
Gullberg 5 2
Göstring 10 3 3
Hammarkind 4 1 1
Lysing 20 3 3
Vifolka 15
Åkerbo 23 1

Summa 120 12 8

Summa Summarum 706 86 62

Källor: KHjb 1-2, ÄL vol 1, 3, 5, 6, 11, 13,15-17
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Tabell 43: Skörd, ränta och utsäde i Karin Hansdotters gods. Aritmetiska medelvärden för landhor med olika avgifter

Landskap Avgifts typ Antal Skörd Ränta1 Utsäde Kvar hos landbon
gårdar,
torp

pn sp2 pn sp2 % av skörd3 pn sp2 pn sp2 % av skörd3

Närke jämavr 24 14164 66 2 719 13 19,2 2894 13 8551 40 60,4
Södermanland spavr 11 24182 112 8663 40 35,8 4 978 23 10541 49 43,6

Uppland spavr 8 19251 89 7325 34 ' 38,1 4104 19 7822 36 40,6
jämavr 1 9 720 45 2 894 13 29,8 2160 10 4 666 22 48,0
pnavr 1 7 776 36 1555 7 20,0 1728 8 4 493 21 57,8

totalt 10 17150 79 6305 29 36,8 3672 17 7173 33 41,8

Västergötland
slättbygd spgeng 18 21378 99 3484 16 16,3 6327 29 11567 54 54,1

jämavr 1 17107 79 2964 14 17,3 5 702 26 8441 39 49,3
pnavr 1 23 784 110 2 789 13 11,7 6795 31 14 200 66 59,7
ej sp4 7 17650 82 1765 8 10,0 5 499 25 10386 49 58,8

totalt 27 20343 94 2993 14 14,7 6106 28 11244 52 55,3

skogsbygd spgeng 34 13365 62 2 231 10 16,7 4 046 19 7088 33 53.0
ej sp4 9 5 900 27 590 3 10,0 1822 8 3 488 16 59,1

totalt 43 11803 55 1888 9 16,0 3581 17 6 334 29 53,7

Västmanland spavr 16 22182 103 8 054 37 36,3 4 436 21 9692 45 43,7
jämavr 8 21666 100 4 857 22 22,4 4514 21 12 295 57 56,7
pnavr 15 17610 82 2520 12 14,3 3643 17 11447 53 65,0

totalt 39 20318 94 5 270 24 25,9 4147 19 10901 51 53,6

Östergötland spavr 24 17350 80 4 781 22 27,6 3560 16 9009 42 51,9

totalt spavr/geng 111 18293 85 4 830 22 26,4 4 464 21 8999 42 49,2
jämavr 34 15885 74 3234 15 20,4 3336 15 9315 43 58,6
pnavr 17 17395 81 2479 11 14,2 3 716 17 11200 52 64,4
ej sp 16 11041 51 1104 5 10,0 3430 16 6507 30 58,9

Totalt 178 17095 79 3 965 18 23,2 4084 19 9 046 42 52,9

' Ränta: spannmålsavrad, spannmålsgengärd, penning- och jämavrad samt spannmålstionde. 2 Avrundning till hela spanntal (1 sp = 216 pn). 3 Procenttalen 
beräknade på penningsummorna. 4 Enheter som bara ger spannmålstionde och ej någon spannmålsränta till jordägaren.
Källor: KHjb 1-2.



Tabell 44: Animalieavkastning' och animalieräntor för frälsegärdar och -torp i 
olika landskap: aritmetiska medelvärden i penningar (pn) av mark örtug 1

Landskap Avkastning

Antal Ko Får Svin Get Summa
gårdar, smör ungdjur summa pn pn pn pn
torp pn pn pn

Närke 552 5136,5 3425,5 8 562 1809 9354 44 19769
Södermanland 233 4 790 3193 7 983 1567 7713 63 17326
Uppland 6 2 592 1 728 4320 1050 4992 — 10362
Västergötland

slättbygd 23 4057 4057 8 114 1709 9316 135 19274
skogsbygd 20 5 140,5 5 140,5 10281 1474 10253 137 22 145

Västmanland 24 4752 3168 7920 1638 9216 6 18780
Östergötland 12 2 304 2 304 4608 1 176 5184 - 10968
Totalt 163 4577 3509 8056 1620 8 739 60 18 506
% 24,7 19,0 43,7 8,8 47,2 0,3 100,0

Räntor

Antal4
gårdar,
torp

smör ungdjur5 summa smör, 
ungdjur
pn % av avk

övr avg6 
pn

Summa räntor
pn % av 

avk
pn % av

avk
pn % av 

s:a avk

24 677 677 3,4
11 1036 1036 6,0
10 685 685 6,6
27 1848 45,6 402 9,9 2250 27,7 834 3 084 16,0
43 1658 32,2 375 7,3 2033 19,8 923 2956 13,3
39 754 754 4,0
24 634 634 5,8

178 1731 385 2117 794 1776 9,5

1 Produktivitetsvardering: 1 ko = 2 160 pn i Mälardalen (1 296 pn i smör, 864 i ungdjur) i 
Östergötland och Västergötland 1 728 pn (864 pn i smör, 864 pn i ungdjur), 1 får = 252 pn (36 pn i 
mjölk till ost, 24 pn i ull, 192 pn i ungdjur), 1 svin = 2304 pn, 1 get = 72 pn i smör. Varuvärdering 
enligt tabell 36 och SRAk II: 1 s 74. 2 Bara en gård är Karin Hansdotters. 3 Ingen gård är Karin 
Hansdotters.4 Samtliga är Karin Hansdotters.5 Städja i nöt och fodernöt.6 Arbetsräntor, penning
räntor (utom dem som hade avrad enbart i pengar), foderhästar, småpersedlar, i Östsverige även 
fodernöt, mata i fläsk och smör.
Källor: ÄL vol 1, 3, 5, 6, 11,13, 15-17, KHjb 1-2
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Tabell 45: Animalieavkastning' och animalieräntor för gärdar och torp i olika landskap i Karin Hansdotters godskomplex: aritmetiska
medelvärden i penningar (pn) av mark örtug

Landskap Antal
gårdar,
torp

Avkastning Räntor
Ko Övr djur 

pn
Summa
avk
pn

smör ungdjur s:a smör, 
ungdjur
pn % av avk

övr avg 
pn

Summa räntor
smör
pn

ungdjur
pn

summa
pn

pn % av 
avk

pn % av 
avk

pn % av 
s:a avk

Närke 1 5184 3456 8 640 2 304 10944 640 640 5,8
Uppland 5 2 592 1728 4320 6689 11009 618 618 5,6
Västergötland

slättbygd 9 4 320 4 320 8 640 11692 20332 2 352 54,4 389 9,0 2 741 31,7 816 3557 17,5
skogsbygd 16 5 879 5 879 11758 13505 25 263 1674 28,5 402 6,8 2076 17,6 1028 3104 12,3

Västmanland 23 4 790 3193 7983 10 931 18914 775 775 4,1
Östergötland 8 1728 1728 3456 5 904 9 360 652 652 7,0

1 Produktivitetsvärdering enligt tabell 44 i tabellbilagan. 
Källor: se tabell 44 i tabellbilagan.
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Tabell 46: Produktion, ränta (inkl tionde) och utsäde i Karins Hansdotters gods: aritmetiska medelvärden i penningar (pn) av mark örtug 
för gårdar och torp med olika avgifter'

Landskap Avgifts- Antal Skörd Anim. Summa Spann- Anim. Anim. Summa S:a rta, Kvar för landbon
typ gårdar, produk- av- målsrta1 2 ränta 10:e anim. utsäde,

torp tion kast +utsäde ränta 10:e % av avk %

Närke jämavr 1 7560 10944 18504 4190 640 1094 1734 5 924 32,0 12580 68,0

Uppland sp.avr 3 20880 14 280 35160 12024 811 1428 2239 14 263 40,6 20 897 59,4
jämavr 1 9 720 6 624 16344 5054 544 662 1206 6260 38,3 10084 61,7
pn.avr 1 7 776 5 580 13356 3 283 112 558 670 3953 29,6 9403 70,4

totalt 5 16027 11009 27036 8882 618 1101 1719 10601 39,2 16435 60,8

Västergötland
slättbygd sp.geng 6 19 681 21384 41065 9255 4048 2138 6186 15 441 37,6 25 624 62,4

ej sp3 3 14 256 18228 32484 6178 2576 1823 4 399 10577 32,6 21907 67,4

totalt 9 17873 20332 38205 8229 3557 2033 5590 13819 36,2 24386 63,8

skogsbygd sp.geng 13 13927 28029 41956 6638 3325 2803 6128 12 766 30,4 29190 69,6
ej sp3 3 6019 13 279 19 298 2 424 2148 1328 3476 5 900 30,6 13398 69,4

totalt 16 12444 25 263 37707 5 848 3104 2526 5 630 11478 30,4 26229 69,6

Västmanland sp.avr 9 22 770 17472 40 242 12 296 897 1747 2644 14940 37,1 25 302 62,9
jämavr 5 23023 14688 37711 10043 675 1469 2144 12187 32,3 25524 67,7
pn.avr 9 15 728 22 704 38432 5418 708 2270 2978 8396 21,8 30036 78,2

totalt 23 20069 18914 38984 9115 775 1891 2666 11781 30,2 27203 69,8

Östergötland sp.avr 8 13284 9360 22 644 6 755 652 936 1588 8343 36,8 14301 63,2

totalt sp.ränt 39 17 256 19 683 36939 8785 2134 1968 4102 12 887 34,9 24052 65,1
jämavr 7 18914 13001 31915 8495 651 1300 1951 10446 32,7 21469 67,3
pn.avr 10 14 933 20992 35924 5 205 648 2 099 2 747 7952 22,1 27972 77,9
ej sp3 6 10138 15 753 25 891 4 301 2 362 1575 3 937 8238 31,8 17643 68,1

Totalt 62 16380 18 759 35139 7741 1749 1876 3 625 11366 32,3 23 773 67,6

1 Produktivitetsvärdering enligt tabell 44 i tabellbilagan.2 Inklusive tionde.3 Bara tionde i spannmål.
Källor: se tabell 43—44 i tabellbilagan



Tabell 47: Ägostruktur', skörd, räntor, som belastar skörd (inkl 10:e), och utsäde i 
Karin Hansdotters godskomplex: aritmetiska medelvärden i penningar (pn) av

mark örtug

Ägo
struktur

Antal
landbor

Skörd

pn

Ränta, 10:e, utsäde

pn % av skörd

Kvar till landbon

pn % av skörd

A. Närke-Uppland-Västmanland
Jämräntare

ensamgård 8 11590 4 283 37,0 7307 63,0
helägd by 4 17820 7214 40,5 10 606 59,5
flerägd by 11 20055 8438 42,1 11617 57,9
blandägd by 7 12250

B. Södermanland-Uppland-Västmanland

5317 43,4 6933 56,6

Spannmålsräntare
helägd by 10 25132 13 466 53,6 11666 46,4
flerägd by 15 16879 10079 59,7 6800 40,3
blandägd by 7 17928 11161 62,2 6 767 37,8

C. Uppland-Västmanland
Penningräntare

ensamgård 3 7663 2719 35,5 4 944 64,5
helägd by 3 29177 10313 35,3 18 864 64,7
flerägd by 3 10 375 3513 33,9 6 862 66,1
blandägd by 4 12933 4593 35,5 8 340 64,5

D. Västergötland
Spannmålsräntare2

ensamgård 12 13 771 6 723 48,8 7048 51,2
helägd by 
flerägd by

11 15 925 7435 46,7 8490 53,3
4 13068 6296 48,2 6 772 51,8

blandägd by 25 18 260 8359 45,8 9 901 54,2

E. Västergötland
Ej spannmålsräntare2

5 11025 4714 42,8 6311 57,2
blandägd by 5 18347 7318 39,9 11029 60,1

F. Östergötland
Spannmålsräntare

ensamgård 2 10 260 5 022 48,9 5 238 51,1
flerägd by 11 17201 8 210 47,7 8991 52,3
blandägd by 9 16944 7982 47,1 8 962 52,9

i Ensamgård = ägs av Karin Hansdotter. Helägd by = by som ägs av Karin Hansdotter ensam. 
Flerägd by = by som består enbart av frälsejord med flera ägare. Blandägd by = by, som består av 
frälsejord och skattejord.2 Presterar bara tionde i spannmål.
Källor: KHjb 1-2. Landskapshandlingar från ca 1550 från resp landskap och härad.
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Tabell 48: Utsäde och kalkylerad skörd vid fyra sätesgårdar vid 1500-talets mitt

havre (t) kom (t) summa (t) summa
(pdtsp-lt)

summa
(pd:sp-st)

skörd (pdisp) 
komtal 31 komtal 5'

Bjurum21 24 44 68 18:6 28:0 56:2-84:0 93:6-140:0
2 24 36 60 16:4 24:6 49:4-74:2 82:4-123:6
3 24 40 64 17:5 26:3 52:7-79:1 88:1-131:7

Lindholmen 16:0 48:0 80:0
Rydboholm 24:0 72:0 120:0
Vinäs 22:0 66:0 110:0

1 Altema tivsiffroma avser liten och stor Västgöta tunna.2 Siffrorna 1—3 avser de olika åkergärde
na.
Källor: KHjb 1, MEjb 2, MGjb

Tabell 49: Spannmälsintäkternas (brutto) fördelning mellan avelsgårdar och 
regionala landboräntor inom tre högadliga gods 1550/62‘

Karin Hansdotters godskomplex

komtal 3

pd % pd % pd % pd %

Avelsgård2 53 (lt) 52,5 53 (lt) 42,4 79 (st) 62,2 79 (st) 52,3
Räntor3 48 (lt) 47,5 72 (st) 57,6 48 (lt) 37,8 72 (st) 47,7

Summa 101 100,0 125 100,0 127 100,0 151 100,0

Karin Hansdotters godskomplex

komtal 5

pd % pd % pd % pd %

Avelsgård2 89 (lt) 65,0 89 (lt) 55,3 132 (st) 73,3 132 (st) 64,7
Räntor3 48 (lt) 35,0 72 (st) 44,7 48 (lt) 26,7 72 (st) 35,3

Summa 137 100,0 161 100,0 180 100,0 204 100,0

Per Brahes godskomplex Birger Nilssons godskomplex

komtal 3 komtal 5 komtal 3 komtal 5

pd % pd % pd % pd %

Avelsgård4 120 45,7 200 58,4 66 98,7 110 99,2
Räntor5 142,5 54,3 142,5 41,6 0,9 1,3 0,9 0,8

Summa 262,5 100,0 342,5 100,0 66,9 100,0 110,9 100,0

' Avrundade tal.2 Avelsgården är Stora Bjurum, för vilken medelvärdet på de tre gärdenas utsäde 
utnyttjats.31 Västergötland.4 Avelsgårdarna är Lindholmen och Rydboholm.51 Uppland för Per 
Brahe. I Småland och på Öland för Birger Nilsson.
Anmärkning: lt = liten tunna, resp st = stor tunna har utnyttjats för omvandlingen till pund av 
tunntalen.
Källor: KHjb 1, MEjb 1-2, MGjb, PBjb, BhSp 1554 25/7.
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Tabell 50: Spannmälsintäkternas (brutto) fördelning mellan avelsgårdar och 
samtliga landboräntor i spannmål inom tre högadliga gods 1550/62'

Karin Hansdotters godskomplex1 2

kom tal 3 korntal 3

pd % pd % pd % pd %

Avelsgård 53 (lt) 19,4 53 (lt) 17,8 79 (st) 26,4 79 (st) 24,4
Räntor 220 (lt) 80,6 244 (st) 82,2 220 (It) 73,6 244 (st) 75,6

Summa 273 100,0 297 100,0 299 100,0 323 100,0

Karin Hansdotters godskomplex2

korntal 5 korntal 5

pd % pd % pd % pd %

Avelsgård 89 (lt) 28,8 89 (lt) 26,7 132 (st) 37,5 132 (st) 35,1
Räntor 220 (lt) 71,2 244 (st) 73,3 220 (lt) 62,5 244 (st) 64,9

Summa 309 100,0 333 100,0 352 100,0 376 100,0

Birger Nilssons godskomplex3 Per Brahes godskomplex4

korntal 3 komtal 5 korn tal 3

pd % pd % pd % pd %

Avelsgård 66 33,5 110 45,4 120 28,4 120 25,9
Räntor 131(lt) 66,5 132(st) 54,6 303(h) 71,6 344(st) 74,1

Summa 197 100,0 242 100,0 423 100,0 464 100,0

Per Brahes godskomplex4

komtal 5

pd % pd %

Avelsgårdar 200 39,8 200 36,8
Räntor 303 (lt) 60,2 344 (st) 63,2

503 100,0 544 100,0

1 Avrundade tal.
2 En avelsgård: Stora Bjurum. Medelvärdet för de tre gärdenas utsäde har utnyttjats.
3 En avelsgård: Vinäs.
4 Två avelsgårdar: Lindholmen, Rydboholm; uppgifter om den tredje avelsgården vid Sundhol
men saknas. Antas Sundholmen ha producerat 40 pd årligen, blir avelsgårdarnas andel minst 
41 % och mest 44 % av spannmålsintäkterna i Per Brahes godskomplex.
Anmärkning: lt = liten tunna, resp st = stor tunna har legat till grund för omvandlingen till pund av 
tunntalen.
Källor: KHjb 1-2, MEjb 1-2, MGjb, BhSp 1554 25/7, FoR 1, 5, 6, 7, 22, BNjb, PBjb.
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Tabell 51: Räntebärande enheter under Stora Dala gård pä 1560-talet. Enheter

nas firrdelningpälandskopJumicL^^ 
Härad Socken g to k Rd

Närke

Hardemo Hardemo i

Västergötland

Ale Kilanda i Bå
Nödinge i Bå
Skepplanda i Bå
Skövde 4 Bå
Östad 1 Bå

Barne Essunga 2 Lä
Bjärke St Mellby 1 Bå

Lagmansred 1 Bå
Flundre Rommele 2 1 Bå
Gudhem Borgunda 9 3 Bo

Dala 13 1 Da
Hornborga 1 Da

Kulling Hemsjö 1 Lä
Kåkind N Kyrketorp 2 Bo
Kålland Slädene 1
Laske Lundby 2 Lä

Längjum 4 Lä
Vässby 1 Lä

Skåning Jung 1
Vadsbo Ek 1 Ho

Hassle 1 Ho
Hom 1 Ho
Odensåker 1 Ho
Vad 1 Ho

Vartofta Fröjered 1 Da
Vättle1 Skallsjö 4 1 Bå

Summa 56 8 2

Förkortningar: Bo = Borgunda, Bå = Båtegård, Da = Dala, Ho = Horn, Lä = Längjum.
Enstaka år upptas ränta från de oidentifierade ‘Ralsberg, ‘Storskog och från Redvägs hd.
1 Konfiskerat danskt adelsgods. 
Källa: E 1982.
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Tabell 52: Hogenskild Bielkes landbogods, som ej låg under Stora Dala på 1560-
talet. Enheternas fördelning på landskap, härad och socken

Härad Socken g to

Närke

Grimsten Viby 8 6
Örebro Sköllersta 1

Summa 9 6

Uppland

Hagunda Balingsta 6
Hagby 1
Ramsta 3 2
Västeråker 1
Åland 1

Lagunda Fittja 2 1
Girsta 9 2
Nysätra 1

Simtuna Frösthult 4
Sollentuna Ed 2
Torstuna Vittinge 1 1
Trögd Boglösa 1
Åsunda Sparrsätra 1 3

Tillinge 2

Summa 33 11

Västmanland

Siende Irsta 6 1

Summa summarum 48 18

Källor: FoR 2, 14.
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Tabell 53: Landboränta till Stora Dala 1561/62

Bo rd Bå rd Da rd Ho rd Lä rd Övriga
landbor1

Summa

Animalier

fläsk 17:0 16:0 57:0 90:0
fårkött 35:8 35:8
ost 2:0 2:0 4:0
smör 5:0 2:0 7:0
ägg 360 390 750

Djur

får/lamm ll2 132 33 27
höns 12 13 25
kor 4 4
oxar 7 10 19 36

Spannmål

havre 2:0 13:5 Vi 3:5 19:4 Vi

korn 1:0 0:5 1:5
malt 21:5 51:0 72:5
mjöl 1:04 1:0
råg 0:1 0:1

Övrig ränta

dagsverken5 (112) (120) (232)
hö 11 13 24
järn 400 400 800
pengar 3:0 3:0 28:0 2:0 287:06 323:0
spik 3 500 3 500

Förkortningar: se tabell 51 i tabellbilagan.
Mätt och vikt — fläsk, fårkött, ost, smör i pund:mark — spannmål i tunnonskäppor — järn i 
hundraden — pengar i markröre.örtug.penningar (mark örtug) — hö i lass.
Parentes = uppskattat värde.
1 Omfattar Öja i Hardemo sn, Hardemo hd, Närke (spik, järn); det oidentifierade ‘Ralsberg 
(havre) och icke angivet antal lb i Redvägs hd. 2 Lamm; 3 får. 4 Troligen rågmjöl, att döma av de 
följande årens ränta. 5 Uppskattat uttag enligt normen. 6 Troligen till stor del avlöst naturaränta 
från Bå och Lä rdn.
Källor: E 1982, FoR 5.
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Tabell 54: Landboränta till Stora Dala 1563/64

Bo rd Bå rd Da rd Ho rd Lä rd Summa

Animalier

smör 41:12 7:0 48:12
ägg 240 390 630

Djur

gäss 12 13 25
höns 13 14 27
lamm 12 13 25
oxar1 2 5 4 3 14

Spannmål

havre 12:0 2:0 14:0 16:0 44:0
kom 6:0 6:0
malt 58:0 2:0 71:3 1:3 8:0 141:0
mjöl 1:02 4:03 5:0
råg 0:4 'h 4:0 4:4 'h

Övrig ränta

dagsverken4 (104) (112) (216)
hö 12 13 25
näver 30:0 30:0
pengar 32:25 80:26 14:27 29:3:0:6* 129:69 285:7:0:6
ål 40 40

Förkortningar: se tabell 51 i tabellbilagan. Parentes = uppskattat värde.
Mätt och vikt — näver i pund:mark, ål i styck. I övrigt som tabell 53 ovan.
1 städjeoxar utom 1 foderoxe från Bå rd.2 rågmjöl. 3 rågmjöl 1:0, kornmjöl 3:0.4 uppskattat uttag 
enligt normen. 5 fodringspn 2:2; övriga pn är husröta 9:0 och avlösningar. 6 fodringspn 22:4; 
övriga pn är avlösningar. 7 fodringspn 2:2; övriga pn är avlösningar. 8 fodringspn 2:2; arbetspn 
0:2:0:6; övriga pn är avlösningar.9 fodringspn 3:0; arbetspn 2:2; övriga pn är avlösningar.
Källor: E 1982, FoR 5.
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Tabell 55: Landboränta till Stora Dala 1564/65

Bo rd Da rd Ho rd Övriga lb' Summa

Animalier

smör 9:0 8:0 1:0 3:0 21:0
ägg (360) (390) (750)

Djur

höns 12 11 23
lamm 12 12 24
oxar 22 53 44 11

Spannmål

havre 11:0 13:0 24:0
korn 1:0 1:0
malt 18:0 40:3 1:3 60:0
mjöl 1:35 1:3
råg 0:4 '/2 0:4 >/2

Övrig ränta

bast 6:0 6:0
dagsverken6 (96) (104) (200)
humle 6:0 6:0
hö 11 32 43
järn 600 400 1000
pengar 8:27 3:0 17:0* 28:2

Förkortningar: se tabell 51 ovan.
Mätt och vikt — bast, humle i pund:mark; övrigt som i tabell 53 ovan.
1 Omfattar ränta från Öja i Hardemo, Närke (järn) och det oidentifierade ’Storskog. 2 städjeoxar. 
3 städj eoxar 4, foderoxe 1. 4 städjeoxar 3, foderoxe 1. 5 rågmjöl. 6 dagsverken uppskattade enligt 
normen.7 fodringspn 2:2; ?städjepengar 6:0.8 ?städjepn 11:0, avlösningar i övrigt.
Källor: E 1982, FoR 5.
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Bo rd Bå rd Da rd Ho rd Lä rd Övriga Ib' Summa

Tabell 56: Landboränta till Stora Dala 1566/67

Animalier

smör 7:0 2:0 3:0 V2:0 1:0 13‘/z:0
ägg (240) (270) (510)

Djur

lamm (8) (9) (17)
höns (8) (9) (17)

Spannmål

havre 11:0 3:0 9:3 2:0 4:0 29:3
kom 40:3 50:0 90:3
malt 2:0 1:0 10:0 2:0 15:0
råg 1:3 1:3

Övriga räntor

dagsverken2 (64) (72) (136)
humle 6:0 6:0
hö (8) (9) (17)
järn 600 600
pengar 144:0 20:0 10:0 107:0 281:0

Förkortningar, mätt och vikt: se tabell 51, 53, 55 ovan.
1 Omfattar ränta från Tyskatorp, Jungs sn, Skånings hd och Slädene, Slädene sn, Kållands hd.
2 Dagsverken uppskattade enligt normen.
Källor: E 1982, FoR 5.

Tabell 57: Landboränta till Stora Dala 1567/68

Bo rd Bå rd Da rd Ho rd Lä rd Summa

Animalier

smör 28:0 5:12 11:0 44:12
ägg (240) (240) (480)

Djur

höns (9) (8) (17)
lamm (9) (8) (17)

Spannmål

havre 5:3 7:0 4:0 3:0 19:3
kom 17:1 40:0 57:1
malt 14:0 13:0 4:0 3:3 34:3
råg 1:0 1:1 'h 2:1 'h

Övrig ränta

dagsverken (72) (64) (136)
humle 5:0 5:0
hö (8) (8) (16)
pengar 9:0' 86:02 40:03 47:0“ 19:45 201:4

Förkortningar, mätt och vikt: se tabell 51, 53, 55 ovan.
1 husrötepn. 2 gengärd och fodring 59:0, landgille 14:0; städja 4:0, fodernöt 9:0. 3 avlösning av 
mjöl. 4 35:0 landgille; 12:0 avlösning.5 landgille.
Källor: E 1982, FoR 5.
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Tabell 58: Landboränta till Stora Dala 1568/69

Bo rd Bå rd Da rd Ho rd Lä rd Summa

Animalier

smör 4:0 5:0 9:0
ägg (240) (300) (540)

Djur

höns (9) (10) (19)
lamm (9) (10) (19)

Spannmäl

havre 4:0 4:3 4:0 5:0 17:3
korn 28:0 58:5 86:5
malt 2:0 0:3 2:3
råg 1:0 1:0

Övrig ränta

dagsverken (64) (80) (144)
humle 5:12 5:12
hö (8) (10) (18)
pengar 126:3' 57:02 65:1’ 248:4

Förkortningar, mätt och vikt: se tabell 51, 53, 55 ovan.
1 fodring 18:0; avlösning smör 105:0; 3:3 rest från 1567/68. 2 avlösning järn och gengärd 36:0; 
landgille 21:0. 3 avlösning råg 4:3; gengärd 24:0; smör 17:2; landgille 19:4.
Källor: E 1982, FoR 5.
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Tabell 59: Landboränta till Stora Dala 1569/70

Bo rd Bå rd Da rd Ho rd Lä rd Summa

Animalier

smör 11:0 9:0 16:12 36:12
ägg (180) (300) (480)

Djur

höns (6) (10) (16)
lamm (6) (10) (16)
oxe 9 2 11

Spannmål

havre 4:0 8:3 2:0 10:0 24:3
korn 25:0 65:3 90:3
malt 4:0 4:0
råg 1:0 1:0

Övrig ränta

dagsverken (48) (80) (128)
humle 6:0 0:12 6:12
hö (6) (10) (16)
järn 400 400
pengar 119:2' 18:02 58:43 195:6

Förkortningar, mätt och vikt: se tabell 51, 53, 55 ovan.
' avlösning av fodring och gengärd 51:2; landgille 68:0. 2 landgille. 3 avlösning av gengärd 40:4; 
landgille 18:0.
Källor: E 1982, FoR 5.
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Tabell 60: Landboränta till Stora Dala 1570/71

Bo rd Bå rd Da rd Ho rd Lä rd Summa

Animalier

smör 11:0 4:0 9:0 24:0
ägg (180) (300) (480)

Djur

höns (6) (10) (16)
lamm (6) (10) (16)
oxe 1 1

Spannmål

havre 2:3 5:0 2:0 5:0 14:3
korn 24:3 45:0 69:3
malt 3:0 3:0
råg 1:2 Vt 1:2 Vt

Övrig ränta

dagsverken (48) (80) (128)
humle 5:0 5:0
hö (6) (10) (16)
järn 400 400
pengar 142:0' 42:22 73.03 257:2

Förkortningar, mätt och vikt: se tabell 51, 53, 55 ovan.
1 avlösning av gengärd och fodring 88:0; landgille 54:0. 2 avlösning av fodring 4:2; i övrigt ingen 
landgille och avlösning av järn, humle, gengärd. 3 avlösning av gengärd 48:0; landgille 25:0. 
Källor: E 1982, FoR 5.

Tabell 61: Leveranser till boden i Hjo och till Stora 
Dala frän Askersund/Vingåker (tunnor: skäppor) pä 

1560-talet

korn malt råg summa

1564/65 4:0 4:0
1567/68 35:0 5:3 40:3
1568/69 29:3 4:0 20:0 53:3
1569/70 24:0 145:0 169:0

Källa: E 1982.

Tabell 62: Tidpunkter för utsäde vid Stora Dala på 1560-talet

1562 1563 1564 1565 1569 1570

efter 18/4 3/10 6/11 15/5,20/5 efter 30/4 efter 8/4
efter 9/9 
före 20/9

före 29/4

Källa: E 1982.
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Tabell 63: Tröskningstider vid Stora Dala (tunnor: 
skäppor) pä 1560-talet

Period1 Fördelning

före 1/1 efter 1/1

1563/64 25/9-24/4 118:1 154:5 Vi

1564/65 11/9-29/4 141:1 114:5
1566/67 18/10- 4/4 112:0 155:0
1567/68 6/10-30/3 95:3 204:0
1569/70 30/9- 5/4 72:0 110:0
1570/71 1/10-24/2 99:3 80:0

1 Data anger första och sista dag för uppmätning av tröskad 
säd, ärter, lin- och hampfrö.
Källa: E 1982.
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t Tabell 65: Korntal vid Stora Dala (tunnor: skäppor) pä 1560-talet

Utsäde
1563/64

Tröskat
1564/65

Korntal Utsäde
1566/67

Tröskat
1567/68

Komtal Utsäde
1569

Tröskat
1569/70

Komtal Utsäde
1569/70

Tröskat
1570/71

Komtal Median 
för 4 år

Blandkorn 14:0 41:4 3,0 17:0 12:0 0,7 5:0 6:0 1,2 12:0 13:0 1,1 1,15
Havre 6:0 12:0 2,0 ? (11:0) ? (7:0) ? ?
Korn 26:3 Vi 136:3 5,1 52:3 172:3 3,3 50:3 112:0 2,2 44:0 125:0 2,8 3,05
Råg 9:5 48:4 5,0 18:3 95:0 5,1 (3:3') (60:0) ? 14:0 39:3 2,8 5,0
Vete 3:3 12:5 3,7 3:0 9:0 3,0 2:0 4:0 2,0 1:1 2:0 1,8 2,5
Summa1 2 59:5 'A 251:4 4,2 91:0 288:3 3,2 57:3 122:0 2,1 71:1 179:3 2,5 2,85

1 Bara vårutsädet.
2 Siffrorna inom parentes ingår inte i summeringarna. Summa för allt känt utsäde = 279:3 'h och motsvarande tröskning 841:4, vilket ger komtalet 3,01. 
Källa: E 1982.

Tabell 64: Malning och maltning av spannmål vid Stora Dala (tunnor: skäppor) på 1560-talet

1561/62

Maln Mältn

1563/64

Maln Mältn

1564/65

Maln Mältn

1566/67

Maln Mältn

1567/68

Maln Mältn

1568/69

Maln Mältn

1569/70

Maln Mältn

1570/71

Maln Mältn

Blandkorn 8:0
Korn 23:0 (43:0)2 97:2 17:0 70:0 24:0 108:0 90:0 16:0 60:0 13:0 12:0 12:0 68:0 50:3
Råg 24:3 39:3 57:0 51:0 49:3 15:0 35:1 27:0
Vete 2:0 6:3 5:1 4:0 6:3 3:0 2:0
Ospec (12:3')

Summa (62:0) (43:0) 143:2 17:0 140:1 24:0 163:0 90:0 72:0 60:0 28:0 12:0 50:1 68:0 29:0 50:3

1 Siffran är kalkylerad. Inventariet i januari 1562 upptar 10:0 mjöl.
2 Siffran anger inte hur mycket korn som mältats utan hur mycket malt inventariet upptar i januari 1562. 
Källa: E 1982.



Tabell 66: Produktionen av hampfrö, linfrö och ärter vid 
Stora Dala pä 1560-talet

1563
utsäde

1563/64

tröskning kom tal

1568
utsäde

1570
utsäde

Hampfrö 1:0 0:3 0,5 0:3 1:1
Linfrö 3:0 2:3 0,85 0:5
Ärtor 0:2 1:2 4,0

Kvantiteterna anges i tunnor: skäppor. 
Källa: E 1982.

Tabell 67: Lin-, hamp- och ullbearbetning 

1564/65 vid Stora Dala 
Vävt
alnar

Bearbetat till

Biångarn 205
Bolsterväv 48
Lärft 100 4 par lakan, 2 dukar
Säckväv 102 16 säckar
Vadmal, svart 38
Vadmal, vit 30
Väv 33 2 par lakan

Källa: E 1982.
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Tabell 68: Uppbörden av spannmäl/mjöl (tunnor: skäppor) frän avelsgård vid
och landbogods under Stora Dala pä 1560-talet

Havre Kom12 Malt Råg Vete Ospec Summa %

1561/62
Avel 162:5 Vi 43:0 24:3 10:0' 240:2 Vi 71,6
Räntor 19:4 Vi 1:5 72:5 1: l2 95:3'/i 28,4

1563/64
Avel 24:2 189:1 Vi3 (18:4) 30:3 12:0 274:4 Vi 57,8
Räntor 44:0 9:04 141:0 6:4 Vi5 200:4 Vi 42,2

1564/65
Avel 12:0 154: l6 (26:2 Vi) 48:4 12:5 254: Vi 74,4
Räntor 24:0 1:0 60:0 2:1 Vi7 87:1 Vi 25,6

1566/67
Avel 10:0 92:08 (99:0) 69:0 6:0 276:0 66,9
Räntor 29:3 90:3 15:0 1:3 136:3 33,1

1567/68
Avel 11:0 124:39 (66:0) 95:0 9:0 305:3 72,9
Räntor 19:3 57:1 34:3 2:1 'h 113:2 Vi 27,1

1569/70

Avel 50:0'° (74:5) 60:0 4:0 188:5 61,1
Räntor 24:3 90:3 4:0 1:0 120:0 38,9

1570/71
Avel 87:3" (55:3) 39:3 2:0 184:3 67,6
Räntor 14:3 69:3 3:0 1:2 Vi 88:2 Vi 32,4

Summa

Avel 57:2 860:2 (383:2 Vz) 367:1 45:5 10:0 1724: Vi 67,2
Räntor 175:4'A 319:3 330:2 16:2 841:5 Vi 32,8

Parentes markerar att siffran är kalkylerad.
1 mjöl, 2 rågmjöl, 3 206:1 Vi gav tröskningen men därav är lämnat till maltning 17:0, 4 mjöl 3:0, 
5 mjöl 2:0,6 tröskningen gav 178:1 men 24:0 lämnat till maltning,7 mjöl 1:3,8 tröskningen gav 
182:0 men 90:0 lämnat till maltning, 9 tröskningen gav 184:3 men 60:0 lämnat till maltning, 
10 tröskningen gav 118:0 men 68:0 lämnat till maltning, 11 tröskningen gav 138:0 men 50:3 
lämnat till maltning, 12 även blandkorn.
Källa: E 1982.
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Tabell 69: Uppbörden av smör frän avelsgård och
landboräntor pä 1560-talet

1563/64 1564/65

pd:ma % pd:ma %

Avel 32:20 40,4 12:7 36,9
Ränta 48:12 59,6 21:0 63,1

Summa 81:8 100,0 33:7 100,0

Källa: E 1982.

Tabell 70: Personal knuten till Stora Dala pä 1560-talet

1561/62 1563/64 1564/65 1566/67
män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor

Ej legofolk1 8 8 7
Legofolk 19 6 8 6 10 7 8 5

Summa 27 6 8 6 18 7 15 5

1567/68 1569/70 1570/71

män kvinnor män kvinnor män kvinnor

Ej legofolk1 10 6 3
Legofolk 10 5 7 4 11 4

Summa 20 5 13 4 14 4

1 Fogdar och deras medhjälpare. 
Källor: E 1982, AcRiAd.
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Räkenskapsår Betal- Utgifter_______________
medel Livsmedel Redskap Råvaror Textilier Övrigt Tjänster Summa

Tabell 71: Inköp av varor och betalning av hantverkstjänster vid Stora Dala pä 1560-talet

1561/62 pn 3:0'
1563/64 pn 54:06

sp
1564/65 pn 105:613

sp
1566/67 pn 84:420

sp
1567/68 pn

sp 11:233
1568/69 pn
1569/70 pn 78:040

sp 2:045
1570/71 pn 35:050

sp 10:354

51:1:1:42 65:7:2:23 15:4“
40:67 14:78 32:6:1:4

32:2:1:4'4 76:315 13:016

40:7:1:421 34:022 22:424
1:423

13:028 5:029 86:430
0:334 1:435 1:5 '/z36

11: l38
14:04' 74:042 23:043

1:4« 3:047
6:451 19:052 16:453
1:355

3:1 66:45 205:2:0:6
42:610 3:4" 188:5:1:4

2:512 2:5
21:0 5:0'8 253:3:1:4
2:017 2:119 4:1

32:025 27:026 240:7:1:4
2:227 4:0

24:03' 6:032 134:4
2:2 >/237 17:5

299:239 310:3
3:0 42:044 234:0
3:048 2:349 12:1

77:0
3:1 >/256 15:1 'h

Anmärkning: sp = spannmål anges i tunnor: skäppor, pn = mark örtug.
' fisk, 2 husgeråd (kittlar, skålar, slevar, stop), knivar, liar, navare, sadlar, (ull)saxar, stöttor, tjugor, 5 bast, brädor, halm, hampfrö, hö, järn, kålfrö, linfrö, näver, 
ribbor, spik, tjära, timmer, 4 blångam, dukar, skjorta, tröjkläde, vadmal, 5 glasmästare, skomakare, skräddare, smed, 6 fisk, humle, råg, 7 husgeråd (kar, korgar, 
pannor, skålar, tråg), hästskor, navare, oxtömmar, sikt, skäkt, stöttor, sämskskinn, yxor, 8 bast, brädor, kålfrö, rovfrö, 9 duk, lärft, nardiskt kläde, skor, skjortor, 
vadmal,10 oxar, stridshammare m m, " skräddare, smed, 12 smed, svarvare,13 fisk,14 hästskor, korgar, sadlar, skällor, spik, stöttor, såll, tömmar,15 bast, bräder, beck, 
havre, hö, halm, 16 vadmal, 17 1 oxe, 18 skräddare, smed, 19 svarvare, smed, 20 fisk, humle, rovor, 21 brynsten, husgeråd (kittlar, krukor, pannor), saltkar, skrapor, 
stöttor, sylar, såar, ullåmar, ämbar,22 bast, kalk, kålfrö, plankor,23 bast,24 byxor, hosor, skjortor, tröjor,25 lyxartiklar — silverstop, utrustning till Hogenskild Bielkes 
säng, 26 skomakare, skräddare, smed, 27 svarvare, 28 sadlar, 29 kålfrö, 30 blångam, lärft, skjortor, byxor, vadmalsjacka, 31 1 oxe, 32 skräddare, 33 fisk, pors, 34 skål, 
ullsax,35 bast, 36 duk, vadmal,37 murmästare, skinnare, spinnare,38 vadmal, 39 fåle (52:0), guld (20:0); i övrigt oredovisade inköp,40 fisk,41 spik, stöttor,42 humle, 
spik,43 blångam, vadmal, väv,44 skomakare, skräddare, smed, 45 fisk,46 humle, ved, 47 vadmal, väv,48 1 oxe, 49 svarvare, timmerman, 50 fisk, 51 hästskor, skrapor, 
52 bast, papper,53 blångam, lärft, vadmal,54 fisk,55 sporrar,56 smed, vävare.
Källa: E 1982.



Tabell 72: Särskilda leveranser till Stora Dala 1561/62 och 1563/64

Varor 1561/62 1563/64
Från Halland1 Från Påtorp Från Åkerö från Åkerö Övrigt

Fisk 12 tr, 3 064 sty2 14 pd3 8pd5 1 t, 3 pd, 5 sty6
Humle 15 pd, 10 mark
Mjöl 11 3 tr
Råg 3 tr, 4 1/2 sk
Salt 10 tr, 4 sk 11,5 tr
Socker 2 pd
Sviskon 10 pd
Husgeråd4 X X X

1 troligen inköp
2 flundra, homgädda, klofisk (hummer o krabba), kolja, långa, rocka, sill, torsk, vitling mfl
3 10 pd id, 4 pd finska gäddor
4 bryggpanna, gryta, fat, tallrikar m m 
5braxen
6 finska gäddor, lax, sik, strömming, troligen från Åkerö.
Källa: E 1982.
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1561/62 1563/64 1564/65

g Tabell 73: Utgifter vid Stora Dala (marhörtug) pä 1560-talet

Förvaltning

Hästar — — —
Logi ' — 13:4 22:2:0:5
Personal' 27:1 108:0 74:5
Redskap 4:0 - -
Transport — 4:0 3:0

Hushållet vid 
sätesgården

Animalier 379:7:0:6 307:6:0:6 15:2:1:4
Fisk 87:1 144:6 105:6
Husgeråd 29:6 17:0 0:4
Salt 64:0 69:0 —
Spannmål2 569:1:1:1 811:6:0:1 736:5:2:2

Produktion vid
sätesgården

Dagsverken 65:2 60:6 56:2
Lön’ 62:4 75:5:0:2 87:1:0:2
Redskap 14:5 23:6 31:6:1:4
Råvaror 59:5:2:2 13:7 100:7:1
Textilier 69:4:1:7 70:6:1:4 85:4:1
Utfodring4 621:4:0:3 740:5:1:5 694:6:1:1
Utsäde 218:6:1:7 151:5:0:7 179:2:4:1
Övrigt 5:7:1:4 4:2 21:0

1566/67 1567/68 1568/69 1569/70 1570/71

— — 52:0 — —

16:0 118:3 50:0 74:0 88:1:2:2

I 62:0 50:0 _

12:1:2:2 12:0:1:4 13:4 11:4 11:4
54:4 22:6:0:6 — 85:3:1:2 61:3:1:7
15:2 1:6:0:4 — — —

819:1:2:5 366:2:1:7 259:2:1:5 424:2:0:6 181:2:0:3

38:2 38:2 42:0 36:0 32:5
38:6:1:4 53:5:2:1 18:0 143:5:2:2 105:1:2:4
25:5:1:4 15:0:2:5 — 14:0 6:4
64:1:0:6 9:1:2:2 — 16:6:2:6 25:5:1
27:0 99:0:1 11:1 75:4:2 44:4

718:6:2:2 715:6:1:2 607:4:2:2 695:6:0:3 697:0:0:6
235:6:1:7 172:7:2:2 172:1 180:1:0:3 —
— 24:0 — 11:1:0:2 —



1561/62 1563/64 1564/65 1566/67 1567/68 1568/69 1569/70 1570/71
Ägarens konsumtion

Allmosor — 0:6 — — — _
Hästars utfodring5 249:2:1:7 155:2 239:5 160:2:1:4 2:2:1:6 — — 5:0:1:4
Lyxartiklar6 27:4 9:0 — 32:0 — 20:0 16:0 —

Rusttjänst7 - 8:2:2:1 — 17:4 5:4 — — 3:6:1:1
Sätesgården8 57:0 - - - - - 26:0 -

Övrigt

Inköp - 200:0 — — — 227:2 —

Klockaren 0:6 — — 1:2:0:3 1:2:0:3 — —

Leveranser9 192:0 — — — 1000:0 132:0 1000:0 285:3:1:2
Tionde — 30:3 — — — — —

Utlåning - — — — 96:6:1:6 11:6:1:4 —

Övrigt — — - - - - 3:0 -

Varuvärdering enligt tabell 74 i tabellbilagan.
1 Lön och tärepengar,2 Spannmål, mjöl, humle, pors,3 Både fast och tillfälligt anställda samt betalning av tjänster från utomstående, 4 Utfodring som gällt boskap, 
arbetshästar, grisar o d, ej ägarens ridhästar,5 Utfodring av Hogenskild Bielkes och andra frälsemäns hästar. Även fogdehästar torde ingå,6 Silverstop, utrustning till 
Hogenskild Bielkes säng, utländskt kläde, socker, sviskon, 7 Utgifter för stridshammare och andra utgifter i samband med 7-årskriget, 8 Utgifter för glasmästare, 
smed, timmerman, 9 Leveranser till Anna Hogenskild (1561/62,1567/68), övriga till Hogenskild Bielke.
Källor: E 1982, AcRiAd XVI



452 Tabell 74. Utgifternas fördelning vid Stora Dala pä 1560-talet (mark örtug)'

Utgifts-

slag

1561/62

mark %

1563/64

mark %

1564/65

mark %

1566/67

mark %

1567/68

mark %

1568/69

mark %

1569/70

mark %

1570/71

mark %

Förvaltning 31 1,1 126 4,2 100 4,1 16 0,7 180 6,4 102 6,3 124 4,3 88 5,7
Flushåll 1130 40,3 1350 44,7 858 34,9 901 39,6 403 14,3 273 16,9 521 18,2 254 16,4
Produktion 1118 39,8 1141 37,8 1257 51,2 1149 50,4 1128 40,0 851 52,6 1173 41,0 912 58,9
Ägaren 334 11,9 173 5,7 240 9,8 210 9,2 8 0,3 20 1,2 42 1,5 9 0,6
Övrigt 193 6,9 230 7,6 - — 1 0,1 1098 39,0 371 23,0 1003 35,0 285 18,4

Summa 2806 100,0 3020 100,0 2455 100,0 2 277 100,0 2817 100,0 1617 100,0 2 863 100,0 1548 100,0

1 Avrundning till hela mark.
Varuvärdering: För räntor som avlösts utnyttjas räkenskapernas avlösningspris. Det samma gäller inköpta och försålda varor. I övrigt utnyttjas priser från 
rusttjänsttaxeringen 1561 i tabell 36 i tabellbilagan, kompletterade med följande priser ur främst VarHa, Stockholms slott, 1—2, KA: bast — 1 pd = 48 pn, bönor — 1 
pd = 288 pn, 1 dagsverke = 54 pn (Stora Dala), 1 fårfall = 240 pn, 1 gås = 72 pn, fisk (id, gädda m fl) - 1 pd = 192 pn, 1 tunna (håfisk, kolja, torsk, sill) = 1152 pn, 1 
tunna salt 2688 pn, humle - 1 pd = 240 pn (Åkerö), näver 100 = 48 pn, nötkött - 1 pd = 240 pn, 1 nötsfall = 2040 pn, 1 oxhud (salt/torr) = 960 pn/768 pn, 
spannmål — tunna 475 pn, 1 spikelax = 144 pn, 1 svin = 768 pn, talg — 1 pd = 192 pn, vadmal — 1 aln = 27 pn, 1 älghud = 1920 pn, ärter — 1 sp = 288 pn. Slaktköttet 
uppskattat till 10 pd/oxe, 1 pd/får, 4 pd/svin, 1 sida fläsk = 1,25 pd, 1 skinka = 1 pd, 1 lårstycke (nöt) = 2,5 pd, 1 bog (nöt) = 2,5 pd.



Tabell 75: Anna Klemetsdotters (Hogenskild) land
bogods under Åkerö 1568/69. Enheternas fördel

ning pä landskap, härad, socken och rättardöme

Härad Socken 8 to k Rd

Närke
Asker Asker 2 Lu

St Mellösa 5 Lu
Glanshammar Götlunda 2 1 Sä
Grimsten Viby 14 Gu
Hardemo Kråklinge 1 Gu
Oidentif 1 1 Sä

Summa 25 2

Södermanland

Jönåker Bergshammar 1 Bal
Björkvik 9 1 Ås
Bärbo 1 Bal
Halla 10 1 Bal
Kila 1 Ås
Nykyrka 2 Bal
Stigtomta 1 Bal

Oppunda Bettna 8 2 Ral
Floda 1 Ås
Lerbo 1 Ås
St Malm 1 Ås
Vingåker 1 Ha
Vrena 2 3 Bal

Selebo Toresund 1 Sä
Viliä ttinge Helgesta 1 Ral
Österrekarne Barva 5 Sä
Oidentif 4 Sä, Ås

Summa 44 12 1

Värmland

Karlskoga Karlskoga 1 Gä
Kil Hammarö 1 1 Gä
Visnum Kil 1 Gä
Väse Vamum 5 2 Gä

Summa 8 3

Västmanland

Tuhundra Barkarö 6 Bar

Summa 6



Härad Socken g to k Rd

Östergötland

Aska Fivelstad i St
Klåstad i St

Brå bo Kvillinge 1 i Ha
Vifolka Herrberga 1 Fa

Veta 1 Fa
Vånga Kullers tad 2 i Ha

Summa 5 4

Summa summarum 88 21 1

Förkortningar: Bal = Ballersta, Bar = Barkarö, Fa = Fall, Gu = 
Gullberga, Gä = Gallerås, Fla = Flaget, Lu = Lundby, Ral = 
Rallersta, St = Styra, Så = Såby, Ås = Åsåter.
Källor: E 1991, FoR 2, 3, 6

Tabeil 76: Anna Klemetsdotters (Hogenskild) land
bogods i Sverige, vilket ej låg under Åkerö 1568/69. 

Enheternas fördelning på landskap, härad, socken 

och rättardöme.

Härad Socken g to k ö

Småland

Aspeland Virserum 1
Handbörd Högsby 2
Kinnevald Almundsryd 1

Jät 8
Konga Hemmesjö 1

Ljuder 1
Sandsjö 4

Norrvidinge Asa i
Ormesberga 1
Rottne 2
Tjureda 4
Tolg 2

Sevede Frödinge 5 i
Uppvidinge Dädesjö 1
Västra Bringetofta 1

Hjälmseryd 1
Sandsjö 1

Östra Alseda 1
Kråkshult i
Nye 2
Skirö 1
Stenberga i
Vetlanda 2 i

Summa 42 4 1
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Härad Socken g to k ö

Södermanland1

Selebo Toresund 1 1
Ytterselö 2

Österrekarne Näshulta 9 1 1

Summa 12 1 1 1

Uppland

Bälinge Skuttunge 1 5

Summa 1 5

Västergötland

Askim Fässberga 1
Gudhem Rådene 6 1

Sjogerstad 3
Gäsene Hudene 5 3
Kinne Hovby 1

Kleva 2
Kåkind Forsby 1

Kyrkefalla 1
Skövde 2

Kålland Sunnerberg 1
M^ark Horred 2

Istorp 1
Öxnevalla 1

Skåning Edsvära 4 5
Jung 1
Synnerby 3
Vinköl 1

Vartofta Slöta 2
Valstad 3
Yllestad 1

Ås Grovare 1
Rångedala 3

Summa 45 10

Västmanland

Norrbo Haraker 3
Simtuna Simtuna 2
Yttertjurbo Björksta 1

Tortuna 1
Tuhundra Barkarö 1 2
Snevringe Munktorp 1

St Rytterne 1

Summa 8 4



Härad Socken g to k ö

Östergötland

Aska Fivelstad 1
Motala 1 1
V Stenby 1
Styra 1
Varv 1

Boberg Skeppsås 1
Vallerstad 1

Dal Källstad 1
Örberga 1

Göstring Ekeby 1
Väderstad 1

Kinda Oppeby 1
Tjärstad 1

Lysing Ödeshög 3
Vifolka Sya 1

Ö Tollstad 1
Veta 1
Viby 2

Vånga Kullerstad 1

Summa 16 5 1 1

Summa summarum 124 29 2 3

1 Troligen disponerade av Bengt Gylta under Hedensö sg.
Källor: FoR 1, 2, 3, 4, 6, Johansson 1972 II

Tabell 77: Anna Klemetsdotters (Hogenskild) landbogods under Nynäs i Finland 
i slutet av 1560-talet

Landskap Socken Antal
enheter

Landskap Socken Antal
enheter

Egentliga
Finland

1 Satakunta Ulvsby i
Kimito
Lemo
Masku
Nousis
Pemar
Pikis

6
4
2
4
3

V Tavastland

Ö Tavastland

Hattula
Kalvola
Saris
Lampis

7
3
2
2

1 Summa 14
Pöytis
Sagu
Töfsala

4
2
2

Oidentifierade 3

Summa summarum 52
Virmo 1
Oidentifierade 4

Summa 34

Källa: E 1989
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Förvaltning

Ersättningar1
Resor
Övrigt

24:0
88:0:0:6

28:3
50:2:2:6

34:2
3:5:0:3

Hushållet

Animalier2
Fisk
Salt m m3
Spannmål mm4

617:4
90:0

3:4:1:4
400:3

489:4
85:6

1015:2

280:5:1:4
361:7
222:0
850:1

Produktionen

Foder5
Lön6
Redskap, rå
varor m m7

116:0:2:3
25:3:0:6

77:6
181:1:0:6

47:2
182:7:2:4

6:6

Utsäde
Övrigt*

175:6:0:6 119:2 70:2:1:4

Ägarens kon

sumtion

Allmosor9
Foder till 
hästar10

4:6
176:6

39:3:1:4
141:6

37:2
104:2:2:6

Lyxvaror"
Resor
Övrigt12

25:7
10:5:0:6
34:2:0:6

10:6:0:6
23:4

31:2
19:3:1:4

1556 1557 Summa 1569

24:1 11:2
6:1:2:5 4:4

807:2:2:1 108:6
119:4

933:2:0:6 741:4:0:5

30:4 43:7
182:7:0:7 16:6:1:4

2:2

83:2
24:0

122:0 2:4 
152:6:0:4

3:0

2303:6:0:5 1319:5
657:1 370;4
225:4:1:4 22:3:1

3940:4:1:3 1114:3:1:4

199:3 70:7
679:7:2 168:6:1:6
34:3:0:6 111:6

448:4:2:2 87:7:1:4
24:0 66:0

40:3:2:5 24:7:1:4
199:3 75:3

13:0

146:6:2:5 27:4:0:6
697:4:2:6 109:3:0:6

25:7
56:6

146:6:2:2 47:4
4:0:1:4

56:5



458 1553 1554 1555 1556 1557 Summa 1569

Övrigt

Lev till familjen 54:0 15:6 27:6 97:4 51:5:1:4
Lev inom godset13 28:2 20:4 100:4 24:7:2:4 6:4 180:5:2:4
Gåvor till 
ståndspers14

89:7 41:4:1:4 106:3 41:2:1:4 13:4 292:5 50:2

Tionde,
klockaren15

36:0 28:1 6:4:0:6 1:1 71:6:0:6 170:7:2:2

Utlåning
Övrigt'6

9:7 4:4 2:2 24:0 0:6:1:4 41:3:1:4 2:0:2
58:2:0:6

Varuvärdering enligt tabell 74 i tabellbilagan. Lev = leveranser.
1 lön och ersättning för enstaka tjänster.2 får, gäss, höns, kor, lamm, oxar, svin, smör, fläsk, ost och ägg.3 1569 även ved.4 spannmål (mjöl), malt, humle och bönor.5 
till gäss, höns och svin. 6 kontanter, textilier, skor, ersättning in natura till skinnare, snickare och spinnerskor samt dagsverken (1569).7 bast, hampa, hö, näver och 
stänger; utgifter för båt, hjul, tråg mm. 8 självdöda djur. 9 enskilda personer, fattigstugan vid Bettna, Vadstena kloster, olika hospital även gåvor till enskilda 
personer, tidigare anställda och sockendjäknar. 10 ägarens och andras, framför allt, ståndspersoners hästar. 11 peppar, saffran, senap. 12 skor, textilier, ersättning till 
skräddare, förbättring på sätesgård, sågmästare, tegelslagare och timmerman 1555—57, sadlar till hästar, utgift för ryttare, rusttjänst (1556 vapen). 13 Stora Dala, 
Nynäs och till Anna Hogenskilds hus i Nyköping.14 frälsepersoner, framför allt i Södermanland. 15 1569 får även kyrkoherden i Näshulta vissa gåvor. 16 sju personer 
mottar 1569 varor utan att skäl anges: en hustru i Nyköping, en i Norrköping, vidare hustru Ingeborg, svenske Per, Staffan mfl.
Källa: E 1991



Tabell 79: Utgifternas fördelning vid Åkerö (mark örtug)1 pä 1550-talet och 1569

Utgiftsslag 1553 1554 1555 1556 1557 Summa 1569
mark % mark % mark % mark % mark % mark % mark %

Förvaltning 112 5,7 79 3,2 38 1,5 30 U 16 1,5 275 2,6 5 0,1
Hushåll 1111 56,8 1590 66,0 1715 69,1 1860 70,7 850 80,1 7126 67,6 2 827 73,4
Produktion 317 16,2 378 15,7 307 12,4 323 12,3 61 5,7 1386 13,1 505 13,1
Ägarens konsumtion 252 12,9 215 8,9 192 7,7 301 11,4 113 10,7 1073 10,2 184 4,8
Övrigt 164 8,4 149 6,2 231 9,3 119 4,5 21 2,0 684 6,5 333 8,6

Summa 1956 100,0 2411 100,0 2483 100,0 2633 100,0 1061 100,0 10544 100,0 3 854 100,0
1 Avrundade tal till hela mark. Varuvärdering enligt tabell 74 i tabellbilagan. 
Källa: E 1991



Tabell 80: Räntebärande enheter i BNBJräk och 
BJureg. Enheternas fördelning pä landskap, härad, 

socken och rättardöme

Härad Socken g to k ö Rd

Närke

Edsberg Edsberg 1 Skä
Grimsten Viby 6 1 Skä
Hardemo Hardemo 2 Skä
Kumia Kumla 2 Skä
Sköllersta Norrbyås 1 Skä
Örebro Längbro 1 Skä

Vintrosa 1 1 Ra
Ånsta 1 Ra

Summa 11 4 1 1

Södermanland

Daga Bjömlunda 1 Va
Dillnäs 1 1 Va
Gåsinge 1 Va

Jönåker Bärbo 2 1 Tjt
Kila 1 R
Nykyrka 3 Tjt
S:t Nikolai 10 6 1 3 Fj Tjt, Tä,
Stigtomta 3 2 1 Tjt
Tuna 1 Tjt

Oppunda Husby 7 Tä
V Vingåker 2 Tjt
Vrena 2 Tä

V-Rekame Fors 1 A
Ö-Rekanre Kjula 4 1 A

Kloster 1 A
Vallby 1 A

Rönö Baling 13 1 Bä
Ludgo 1 Tä
Råby 1 Tä
Runtuna 1 Ra
Svärta 1 Ra

Selebo Toresund 2 Va
Ytterselö 5 1 Va

Svartlösa Grödinge 2 2 1 By
Villåt- Dunker 1 1 A
tinge Hyltinge 1 3 Ra

Summa 66 18 2 8

Uppland

Bälinge Bälinge 1 Bä
Långhundra Gottröra 7 1 Nä

Närtuna 7 Nä
Östuna 1 Nä

Seming- Fröstuna 1 Nä
hundra Skepptuna 5 Nä
Sjuhundra Skederid 6 4 1 Fi
Sollentuna Spånga 1 1 Ra

Summa 29 6 1



Härad Socken g to k Rd

Västmanland 

G Norberg 
Siende 
Vagnsbro 
Ö-Tjurbo

Summa

Karbenning
Irsta
V Färnebo
Kila
Kumla

La
Ra
La
La
La

11 6

Östergötland

Aska
Bankekind

Björkkind
Boberg
Dal
Gullberg
Hammarkind
Hanekind
Valkebo

Vifolka

Östkind

Varv
Svinstad
Vårdsberg
Värna
Ö Ny
Lönsås
Örberga
Västerlösa
V Husby
Kaga
Rakered
Rappestad
Normlösa
Sörby
Veta
Viby
Ö Husby

1 1

Br
1 Br 

Br 
Br 
LiH

1 Br 
Br 
Br 
LiH

2 Br 
Br 
Br 
Br 
Br 
Br 
Br 
LiH

Summa 25 3 3 4

Summa Summarum 142 37 7 13'

Rättardömen Ägaren

A = Aspesta Birger Nilsson
Br = Bränninge2 Birger Nilsson
By = Byrsta Birger Nilsson
Bä = Bälinge3 Birger Nilsson
Fi = Finsta Brita Joakimsdtr
Fj = Fjälla Birger Nilsson
La = Lasjö Brita Joakimsdtr
LiH = Lilla Hag Birger Nilsson/Brita

Joakimsdtr
Nä = Närtuna Brita Joakimsdtr
Ra = Ramella4 Birger Nilsson
Skä = Skävid Birger Nilsson/Brita

Joakimsdtr
Tjt = Tjocktuna Birger Nilsson
Tä = Tärnö Brita Joakimsdtr
Va = Vanhus Birger Nilsson

1 Av de 199 enheterna kan 122 tillföras Birger Nilsson och 77 
Brita Joakimsdotter. 2 Enheter i Gullbergs och Vifolka hdr 
redovisas även som Gottlösa rd. 3 kallas även Koppardals rd. 
4 Enheterna i Närke och Södermanland redovisas även som 
Svanviks rd.



Tabell 81. Uppbörd i BNBJräk 1548/49 och 1549/50.

Rd Avrad Arbete Foder Övr.nat.pers. Sak
ören

Städ
ja

Res
tantier

pn sp järn dv-pn arb-pn gästn f-n-pn h-h-ä smör lamm

Landbouppbörd 1548/491
A X X X X X

Br X

By X X X X X

Bä X X X X X X X X X

Fi X

Fj X X X

La X X

LiH X X X X

Nä X X

Ra X X X X

Skä X X X

Tjt X X X X X

Tä X X

Va X X X X X

Fo2 X

Landbouppbörd 1549/40
A X X X X X

Br' X X X X X

By X X X X

Bä X X X X X X X

Fi X X X X

Fj X X X X

La X X X X

LiH X X X X

Nä X X X X X

Ra X X X X X X X

Skä X X

Tjt X X X X X

Tä X X X

Va X X X X

Fo2 X X

1 Restantier i form av klumpsummor finns dessutom från två rättardömen i Östergötland (Baggeby 
och Karlsö) och ränta från uthyrning av en stadsfastighet i Stockholm.
2 Fo = Forkarby, enskild enhet som ej är inordnad i något rd.
Förkortningar: sp = spannmål, dv-pn = dagsverkspengar, f-n-pn = fodernötspengar, h-h-ä = 
hampa, höns ägg, Rd = rättardömen. Förkortningarna på rättardömena och deras lokalisering 
framgår av tabell 80 i tabellbilagan.
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Tabell 82: Uppbörden i BJureg

Rättardömen 1543/44 1544/45 1547/48 1548/49
Restantier årlig ränta årlig ränta årliga ränta
sp pn1 pn1 sp pn sp

Finsta X X
X2 X2 X2 X

Närtuna X X
X2 X2 X2 X

1 däri ingår avrads-, dagsverks- och ålpengar
2 bara klumpsummor för hela rättardömena

Tabell 83: Avlösning av spannmälsrestantier i 1548/49 och 1549/50 års upp
börd i Birger Nilssons och hans hustrus gods i Östsverige.

Rd 1548/49 års uppbörd 1549/50 års uppbörd
korn/malt
pd:sp mark/spann

Summa pn 
mark (örtug)

korn
pd:sp mark/spann

Summa pn 
mark (örtug)

A 0:3* 0:3 >/2/0:52 1:5%
Br 5:14 0:4 20:4 1:63 0:5 8:6
Bä 0:65 0:5 3:6
Fj 4:05 0:5 20:0
Tjt 1:5 0:6 9:6

Summa 9:7 44:2 3:6 20:1 Vi

' 0:1 för vart och ett av åren 1546—48.2 0:5 pn för 0:2, 0:3 1/2 pn för 0:1.3 0:5 från 1547, 1:1 från 
1548.4 malt.5 kom 
Källa: BNBJräk

Tabell 84. Penningavlösning av spannmål i Birger Nilssons och hans hustrus 
gods i Östsverige — 1548 års ordinarie ränta

Rd enh korn
pd:sp

avl/sp malt
mark (örtug) pd:sp

avl/sp mjöl
mark (örtug) pd:sp

avl/sp Summa
mark (örtug) mark (örtug)

A 7 6:2 0:5 31:2
By 3 3:7 0:5 1:0 0:6 25:3
Fi 2 2:1 0:6 12:6
LiH 1 0:6 0:4 3:0
Nä 5 3:7 0:6 7:0 0:6/0:5‘ 62:2
Ra 3 8:6 0:7/0:52 47:6
Va 6 6:2 0:43 25:0

Summa 27 31:7 7:0 1:0 207:3

1 4:0 å 0:6/sp, 3:0 å 0:5/sp. Om den senare avlösningen: ’Unte min herre honom'.
2 6:6 ä 0:5/sp; 2:0 ä 0:7/sp; två gårdar har avlöst för 0:5/sp; om den ena sägs: 'Som min herre ... 
unte'. Den andra får samtidigt helt och hållet befrielse från 1 pund kom.
3 Avlösningspriset 0:4/sp givet för 'fattigdoms skull'.
Källor: BNBJräk, BJureg.
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Tabell 85. Penningavlösning av spannmål i Birger Nilssons och hans hustrus 
gods i Ostsverige — 1549 års ordinarie ränta

Rd enh kom
pd:sp

avl/sp
mark
(örtug)

malt
pd:sp

avl/sp
mark
(örtug)

mjöl
pd:sp

avl/sp
mark
(örtug)

Summa
mark
(örtug)

A 6 4:5 0:4/0:6' 26:6
Br 12 13:1 0:4/0:53 0:7 1:0/1:2" 71:3
By 3 3:7 0:6 2:6 l:0/0:62 42:6
Bä 1 0:6 0:6 4:4
Fj 2 4:0 0:5 20:0
LiH 2 0:2 0:6 1:4
Ra 4 10:0 0:4/0:6/ 52:0

0:75
Tjt 6 4:6 0:6 1:1 1:0/1:2‘ 38:4
Tä 9 5:2 0:5 26:2
Va 3 3:3 0:5/0:67 19:4

Summa 48 36:7 - 13:1 - 4:6 - 303:1

1 0:4 å 0:4/sp, 4:1 å 0:6/sp; om avlösningspriset 0:4/sp sägs 'för hennes fattigdoms skull'. 2 1:4 
rågmjöl å l:0/sp; 1:2 bjuggmjöl å 0:6/sp. 3 11:5 å 0:5/sp; 1:4 å 0:4/sp; om avlösningspriset 0:4 
sägs: 'Förty min herre unte honom det så för hans fattigdoms skull'. 4 0:6 bjuggmjöl å l:0/sp; 0:1 
rågmjöl ä l:2/sp. 5 5:0 å 0:4/sp, 3:0 å 0:6/sp, 2:0 å 0:7/sp; om avlösningspriset 0:4/sp sägs att 
därmed var min herre tillfreds'.6 0:4 rågmjöl å l:2/sp; 0:5 bjuggmjöl å l:0/sp.7 0:6 å 0:5/sp; 2:5 
å 0:6/sp.
Källor: BNBJräk, BJureg.

Tabell 86. Normer för avlösning i pengar av spannmålsränta i Birger Nilssons

och hans hustrus gods i Östsverige__________________________________
1548/49 års uppbörd
Avlösning Ordinarie ränta (hösten 1548) Restantier Summa

kom malt kom/malt smårum
pd:sp pd.sp pd.sp pd:sp % p .sp o pd:sp %

4 öre/spann 7:0 7:0 17,55 5:12 51,9 12:1 24,4
5 öre/spann 16:7 3:0 19:7 49,84 4:63 48,1 24:5 49,5
6 öre/spann 6:0 4:0 1:0' 11:0 27,59 11:0 22,1
7 öre/spann 2:0 2:0 5,02 2:0 4,0

Summa 31:7 7:0 1:0 39:7 100,0 9:7 100,0 49:6 100,0 1

1 rågmjöl. 2 malt. 3 kom. 
Källor: BNBJräk, BJureg.
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Tabell 87. Normer för avlösning i pengar av spannmålsränta i Birger Nilssons 
och hans hustrus gods i Ostsverige 

1549/50 års uppbörd

Avlösning Ordinarie ränta (hösten 1549) Restantier Summa

kom
pd:sp

malt
pd:sp

mjöl
pd:sp

summa
pd:sp %

kom

pd:sp %

summarum

pd:sp %

0:3 1/2 öre/spann 0:1 3,3 0:1 0,2
4 öre/spann 5:4 1:4 7:0 12,79 7:0 12,0
5 öre/spann 10:0 11:5 21:5 39,50 2:0 53,3 23:5 40,4
6 öre/spann 19:3 1:2' 20:5 37,67 1:5 43,4 22:2 38,0
7 öre/spann 2:0 2:0 3,65 2:0 3,4
8 öre/spann 2:72 2:7 5,25 2:7 4,9
10 öre/spann 0:53 0:5 1,14 0:5 1,1

Summa 36:7 13:1 4:6 54:6 100,0 3:6 100,0 58:4 100,0

1 Bjuggmjöl. 2 1:4 rågmjöl, 1:3 bjuggmjöl. 3 Rågmjöl. 
Källor: BNBJräk, BJureg.
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466 Tabell 88. Avlösning av foderhästar i 1548/49 och 1549/50 års uppbörd i Birger Nilssons och hans hustrus gods i Östsverige

Rd 1548/49 1549/50

Ordinarie ränta Restantier Ordinarie ränta Restantier

hästar
antal

avi/häst 
mark (örtug)

mark (örtug) summa '
mark (örtug)

hästar
antal

avi/häst 
mark (örtug)

mark (örtug) summa °
mark (örtug)

A 31 1/3 0:3 11:6 31 1/3 0:3 11:6
Br 18:2' 31 0:2 7:6
By 12 0:3 4:4 12 0:3 4:4
Bä 52 0:3 19:4 52 0:3 19:4
Fi 33 0:3 12:3
Fj 36 1/3 0:3 13:5 36 1/3 0:3 13:5
LiH 12 0:3 4:4 35 0:2 8:6
Nä 88 0:3 33:0
Ra 42 0:3 15:6 46 2/3 0:3 17:4 2:2!
Tjt 51 0:3 19:1 51 0:3 19:1
Tä 40 0:3 15:0
Va 30 0:3/ 5:1 38 0:3/ 8:1

0:1:0:63 0:1:0:64
Fo 2 0:3 0:6

Summa 266 2/3 93:7 18:2 496 1/3 171:6 2:2

' 2:2 pn för 1546/47, resten 1547/48.2 fór 1548/49.3 2 hästar å 0:3/håst; 28 hästar å 0:l:0:6/håst.4 10 hästar å 0:3/häst; 28 hästar å 0:l:0:6/häst. 
K«//«: BNBJräk.



Tabell 89. Städja i Birger Nilssons och hans hust
rus gods i Östsverige

Rd 1548/49 1549/50

Enh Avgift1 Enh Avgift1

Br 1 8:42
La 1 2:0
UH 1 5:43
Nä 1 3:0
Ra 2 16:04
Skä 1 4:05

Summa 1 4:0 6 35:0

1 anges i marlcöre. 2 silversked vägande 4,25 lod. 3 silversked 
vägande 2,75 lod (1 lod = 2:0 pn). 4 10:0 + 6:0 från lb i Närke 
och Västmanland.
5 Närke.
Källa: BNBJräk.

Tabell 90. Inköpta varor 
hustrus gods i Östsverige

1548/49 och 1549/50' inom Birger Nilssons och hans

1548/49 1549/50

mark örtug % mark örtug %

Inhemska produkter 
Importerade produkter

238:4
115:7:1:4

67,3
32,7

202:2:2 61,9
124:4 38,1

Summa 354:3:1:4 100,0 326:6:2 100,0

1 1548/49 är 15:0 och 1549/50 110:0 inköp ospecificerade. Av dessa gavs 15:0 + 31:0 till fogdar 
för inköp. Det gäller sannolikt inhemska varor. 79:0 var givet 'på betalning . Det rör sig här 
troligen om utländska varor.
Källor: BNBJräk, BJureg.

Tabell 91. Betalningsmedel för varuinköp 1548- 
hans hustrus gods i Östsverige

-50 inom Birger Nilssons och

1548/49 1549/50

mark örtug % mark örtug %

Varor 170:0
Pengar 184:3:1:4

47,96
52,04

124:0
202:6:2

37,94
62,06

Summa 354:3:1:4 100,0 326:6:2 100,0

Källor: BNBJräk, BJureg.
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Tabell 92. Utgifter inom Birger Nilssons gods i Östsverige fmark örtug)' 1548— 

1550

Utgiftsslag 1548/49 1549/50

mark mark % mark mark %

1. Förvaltning, uppbörd

Byggnader 48:02 10:4:1:43
Papper, skrivtyg 1:2 0:4
Personalkostnader 60:2:1:44 24:3:1:45
Redskap, verktyg 0:66 2:17
Transporter 7:5 5:2:1

Summa 117:7:1:4 10,4 42:7:1 4,1

2. Adliga familjen

Gåvor 4:0:1:48 26:39
Husgeråd 5:2 2:0
Hästskor 12:1 3:2
Textilier, skor 129:0 6:4
Resor 20:2 9:0
Vin, exkl. mat 6:1:1:4
Övrigt 15:2
Okänt 79:0'°

Summa 192:1 17,0 126:1 11,9

3. Konsumtion vid
sätesgården"

Fisk 111:4 2:2
Salt 45:0
Småpersedlar 85:0:1:112 92:1:1:112
Spannmål 416:3 565:3
Okänt 15:013 31:0'3

Summa 627:7:1:1 55,4 735:6:1:1 69,7
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Utgiftsslag 1548/49 1549/50

mark mark % mark mark %

4. Produktionen
Avelsgården

Dagsverken
Fodernöt
Näver, bast
Järn
Redskap14

80:6
49:4

3:1
36:0
18:7 188:2

85:6
49:4

12:0
147:2

Landbogodset

Byggarbeten
Kvarstenar

1:2
6:0 7:2 4:0 4:0

Summa 195:4 17,2 151:2 14,3

Summa summarum 1133:3:2:5 100,0 1056:0:2:1 100,0

1 Varuvärdering enligt tabell 91. 2 35:0 byggarbeten på åboden i Nyköping, 1:4 byggarbeten på 
byggningen i Linköping, 5:3 ved till stenhuset i Stockholm, 6:0 hö till stallet i Stockholm, 0:1 lås 
till vedboden i Stockholm. 3 Dagsverken vid byggningen i Linköping 0:4:1:4, 10:0 hö till stallet i 
Stockholm. 4 Lön 45:3 till Frenne Blautus, gästning 9:0, 'tärekostnad' 5:7:1:4 (spannmål och 
pengar). 5 Lön 9:0 (fogde 8:0, rättare 1:0), gästning 1:2, 'tärekostnad 14:1:1:4 (spannmål och 
pengar). 6 Tunnor för uppbörd. 7 Spannmått, spik till båt under tillverkning. 8 Fisk (2:2) till 
sjukstugan i Strängnäs, 'offerpengar' 1:6:1:4. 9 Laurentius Andreæ: 24:0, 2:3 till okänd person i 
Östergötland. 10 Givet 'på betalning'. 11 Avser personalens och den adliga familjens konsumtion 
vid sätesgårdarna. 12 Fläsk, höns, lamm, smör, ägg, 1549/50 även ärter. 13 Givet till fogdar för 
inköp. 14 Notvarp, sländor, knivar.
Källor: BNBJräk,BJureg.
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VI. SUMMARY





At the middle of the 16th century, the Swedish nobility owned one 
fifth of all land in Sweden (excluding Finland). Some 60 % of noble 
land belonged to the aristocracy, while low and petty nobility owned 
the rest. The aristocracy was a small internally related group of 
slightly more than 60 adult persons. The remainder of the noble 
estate was approximately 700—800 adult persons. In addition to their 
own land, the noble persons also had a certain income from crown 
fiefs. The large fiefs went almost exclusively to representatives of the 
aristocracy. The crown's enfeoffment policy thus served to strength
en that inequality between different strata within the noble estate 
which could also be found in the structure of land ownership.

The aim of the present dissertation is to demonstrate how the 
aristocratic estates were structured — geographically and in terms of 
production and rent — how they were run and how income was 
used. The study presupposes that the estates had a specific societal 
function: that of maintaining the position of the aristocracy in soci
ety. It furthermore proceeds from the assumption that production 
within the individual estate was established so as to make a far- 
reaching self-sufficiency possible within the aristocratic household, 
and that surplus was used partly for the purchase of goods and for 
the payment of services which could not be obtained within the 
individual estate, partly for the purchase of new land.

From the perspective of management, the estates were divided 
into home farms cultivating the demesnes and land cultivated by 
tenants. The home farms were naturally attached to the aristocratic 
manor house and were run on behalf of the landowner with the help 
of hired workers and labor rent from nearby tenants.The tenants — 
legally they had the status of free men but they only had temporary 
right of usage to the land that they cultivated — payed a rent to the 
landlord for this right of usage.
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The concrete investigation has two separate components. The first 
is a structural study, which treats the geographic composition of the 
large estates and their production and rent structure. The second part 
studies the manner in which the estates were run and how the 
income was used. Both subordinate studies are based on extensive 
analyses of a selection of aristocratic estates: in the first three entire 
estates, of Per Brahe (dead 1590), Birger Nilsson (Grip, dead 1565) 
and Karin Hansdotter (Tott, dead 1549) — in the second, parts of 
three estates belonging to Hogenskild Bielke (dead 1605), Anna 
Klemetsdotter (Hogenskild, dead 1590) and Birger Nilsson (Grip). 
The imposed restriction to a small selection of larger estates can be 
justified both in terms of source material and research strategies.

The investigation of geographical structure shows that the many 
tenant holdings — an aristocratic estate was normally made up of 
several hundered of tenant holdings — were spread over several 
regions and provinces; at the same time they were arranged in 
various groups or concentrations of tenant holdings. A greater con
centration of tenant holdings could be found around every manor. 
The wide geographic distribution of tenant holdings has been ob
served by a number of scholars. They have maintained that this 
distribution was intended to protect the landowners from local crop 
fluctuations, which in the case of a poor yield could lead to dwin
dling revenue, or in the case of large yield could make the sale of 
grain unprofitable due to low prices. Both explanations can safely be 
dismissed. Instead the broad distribution of tenant holdings is con
nected to effective inheritance practice, which led to constant divi
sion of estates and made impossible all attempts to keep tenant 
holdings concentrated and confined to a single region. A distribution 
over several regions was simply necessary.

The investigation of rent structure shows that this was composed 
in different ways depending on the region. In southern and western 
Sweden, rents were dominated by payment in cattle and dairy pro
ducts, in parts of the Malar Valley and eastern Sweden, by payments 
in grain and cash and in the mining regions and adjacent parts of the 
Malar Valley by payments in iron. At the distribution of an estate 
among heirs these regional variations were taken into account: the 
heirs were given tenant land in the different rent regions. Finally, the 
areas around a manor were characterized by a special rent structure. 
Here one finds a larger number of small articles, apparently intended 
for use in the aristocratic households at the manor houses, and a 
heavier labour rent than elsewere within the estates. The heavy 
labour rent was apparently necessary for running the home farms.
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The actual value of the labour rent was nevertheless insignificant in 
comparison to the total rent income. It only represented a small 
percentage of the total income from rent, calculated on the basis of 
contemporary rent evaluation. The payments in kind had the great
est value; they accounted for between 50 and 80 percent of all rent 
income.

Regional variations in the size of rent — appraised in cash — could 
be found, both in terms of individual items as well as in terms of the 
entire rent of the various tenant holdings. Thus, for example, the 
tenants in the Malar Valley gave more in grain rent than tenants in 
Östergötland, and tenants in Västergötland more in butter rent than 
tenants in Småland. In terms of total rent, the tenants in the Malar 
Valley normally paid more rent than tenants in other regions. Within 
the Malar Valley, however, great differences could be found among 
tenants with different principal rent. Tenants paying their principal 
rent in cash or iron had a lower rent than tenants paying their 
principal rent in grain. This was indisputably due to the fact that 
rates of payment for principal rents had not changed a great deal 
during the first part of the 16th century, and that these tenants had 
to sell their farm products in order to make their payments in iron 
and cash. Through the price development of the first half of the 
century, they continuously obtained higher prices for their farm 
products; thus they could sell correspondingly less in order to make 
their payments. The result was that the part of production which was 
put aside to make up rent diminished for tenants paying their princi
pal rent in iron and cash. But for the great majority of tenants the 
part of production put aside to make up rent did apparently not 
diminish in this period — it rather increased due to new rent fees — 
and consequently the economic pressure rose for the great majority 
of tenants. These results are contrarary to Guy Bois's thesis in La crise 

du féodalisme, where he maintains that the part of production put 
aside to make up rent generally decreased during a period of eco
nomic growth, as in the 16th century.

The second part of the thesis focuses on the running and economic 
management of the estates. Hypothetically, the investigation presup
poses that the production at the manor and tenant holdings located 
near the manors was responsible for the primary support of the 
aristocratic household, while rents from land situated at a greater 
distance from the manor provided that surplus which paid for var
ious items, services and purchase of new land. Support for this 
hypothesis was found in the investigation of structure of estates. The 
composition of rent from land surrounding the manors clearly indi
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cated that these parts of the estates had a maintenance function.
This section initially discusses revenue, that is to say, income from 

the tenant holdings (rent) and products from the landowner's home 
farms. It is clearly demonstrated that the possibilities for collecting 
the fixed rent varied among the three estates included in this investi
gation. The loss of rent was insignificant in one of these estates; 
almost all rent could be collected. But in the other two estates, the 
loss of rent was fairly great during certain years; 20 to 30 percent of 
the entire income could disappear. This can be linked to strains on 
the tenant holdings during the Seven Years War (1563—70); the 
insignificant reduction of rent can be explained by the fact that in 
this case the investigated years were good years in terms of agricul
tural production.

Manorial production was organized so as to provide vital items for 
the daily consumption at the manorial households.This means that 
the manorial production was not organized for sale and adapted to 
the demands of a market economy. The products from the manor 
and the rents from land under tenancy seem to have complemented 
each other. In terms of grain production, for which we have the most 
satisfactory source material, it is clear that the grain rent included no 
wheat and hardly any rye. These types of grain were instead pro
duced at the manors.

Surplus products — primarily rents — were sold both within and 
outside Sweden. The thesis, very popular among Polish historians, 
that the Swedish nobility in sharp contrast to the nobility in other 
countries around the Baltic were not engaged in foreign trade, is 
simply not correct. Many members of the Swedish aristocracy owned 
merchant ships on which surplus products could be transported 
overseas, principially to towns on the southern coast of the Baltic but 
also to Denmark and Western Europe.

Income primarily went towards the extensive consumption at the 
aristocratic manor. Some income was used for improvements at these 
manors — of buildings and furnishings. At the same time productive 
investments were limited, which led to low productivity at the man
ors. Some investments were made for the running of mills, but other 
investments in the tenant holdings did not occur. The tenants them
selves were responsible for running their farms.

The investigation on the whole confirms the hypothetical assump
tions from which it departs. A high level of self-sufficiency was 
actually maintained within the individual estate in regard to goods 
for daily consumption at the arisocratic household. The home farms 
and nearby tenancies were responsible for the direct support of the
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manorial household, while tenant land farther away from the manor 
took care of the necessary surplus. Furthermore, the investigation of 
rent structure and of the actual income from rent shows that labour 
rents were fairly modest. In this respect, Sweden was indisputably a 
part of Western Europe and not of Central and Eastern Europe, 
where the running of manors was based on a heavy labour rent from 
peasant holdings.
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Sakregister
Registret hänför sig till text och noter.

arbetsränta 13, 15ff, 22, 40, 47, 94, 101, 106,121f, 153-57, 160, 164,172, 
203, 222, 247, 250f, 322, 331, 334, 336, 370, 383 

arrondering 12f, 87, 94, 164 
arv och eget 11, 29, 106, 167, 221
avelsgård 23ff, 33, 38f, 41f, 45, 61, 87, 91, 94, 101, 104ff, 140, 155, 171, 

175f, 183, 196-203, 215f, 221, 223, 225, 253-62, 267, 270, 288-99, 301, 
310, 313f, 330, 357, 359f, 362, 370-74, 380-83 

avlösning (av ränta) 62, 95, 121, 140-45, 153, 203, 221, 240, 244f, 249f, 
285, 312, 321-26, 328, 331-36, 338, 370f, 383 

avrad 47, 57, 103, 111, 123, 126, 128, 131, 145, 147, 159-63, 168, 171, 
180f, 186-89, 193f, 203, 205, 220, 282, 320f, 330f, 338, 347, 382

bokföring 229—41 
borgrätt (gårdsrätt) 104
bortfall (av ränta) 220ff, 240, 247, 249, 282, 284, 312f, 322, 336, 344, 357, 

371
bruksvärde 15,26 
bytesvärde 15,26 
bördsrätt 28 f

dagsverken 29, 39f, 45, 57f, 62, 65, 87, 94, 101, 103-07, 153, 155ff, 159, 
161, 166, 168, 189, 203f, 209, 215f, 222f, 228, 244f, 251, 253, 262, 310, 
312f, 317, 321f, 331-34, 336, 357, 360, 370, 374, 381 

digerdöd 17, 21

egalisering av räntan 192 
ekonomisk struktur 14, 19, 22 
ensaksböter 48
exploatering 12f, 21, 23, 107, 170, 224 

feodal, feodalism 12f, 15f, 19, 22, 24, 27, 40
fodring 28, 47f, 57, 61 f, 106, 121, 133, 139f, 144f, 149, 159f, 161, 166f, 

172, 203f, 222f, 239, 312, 321f, 328, 336, 370, 382 
fodernöt 57, 62f, 65, 67, 133, 139-44, 150, 159, 161, 166f, 172, 186, 193, 

203f, 218, 328ff, 336, 360f, 370 
folwarki 39
frälsejord 28f, 31, 33, 68, 150 
företagare 40
förläning 29f, 31f, 34f, 39, 35, 51, 87, 96, 102f, 105, 209, 221, 224, 244, 

251, 253, 262f, 270, 276, 278, 280, 282, 285f, 299, 312, 362, 366, 369, 
371ff, 379f

förslå 63, 94, 106, 153f, 159, 161, 203, 251

gengärd 123, 125, 147, 149, 160f, 163, 167f, 171, 180f, 188, 193, 204, 250 
gipt 47
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Grundherrschaft 39, 41, 383 
Gutsherrschaft 39, 41, 383

herravälde 13, 39, 41, 383
herresäte 33, 42, 45, 81, 85, 87, 91, 94, 20Iff, 205f, 21 Of, 314, 371, 373ff, 

381f
husfolk 209f
hushåll 13, 38, 42, 46, 94, 109, 194, 209ff, 224, 274f, 296, 306, 310, 313f, 

336, 359f, 371, 379, 381
hushållning 12, 46, lOOff, 209ff, 214, 220, 310, 313f, 336, 357, 363, 372f, 

379, 381
huvudgård 71, 73, 77, 91, 205f 
höghetsrätt 13, 27

investering 23, 214ff, 218-21, 276, 310, 314, 360f, 373, 380f

jordebok 30f, 36, 38, 46, 48f, 53-65, 71f, 115f, 118, 221, 224, 370f 
jordränta 27, 29

konungssakören 47f, 335 
konvertering, se avlösning 
korntal 110, 176f, 183, 200f, 253, 381 
kronojord 28f, 31, 45,102 
kyrkojord 29
kyrkoreduktionen 11, 27, 30, 32

landgille 47, 103, 123, 126,161 
largitas 316 
lega 46f
legofolk 209, 261f, 296ff, 381 
livegen(skap) 13, 19, 21 f, 39 
lån 220, 264f, 308, 310, 368f

mata 126, 128 
merarbete 13, 15, 23, 27

naturaränta 22, 31, 40, 46f, 91, 94f, 100,122-47,160, 203, 222, 224, 247- 
52, 285f, 322-30, 336, 344-52, 370, 382f 

necessitas 45

ollonfläsk 128
oviss ränta 47,138ff, 147, 150, 334ff 

pant 220
penningränta 12, 15ff, 22, 40, 47, 57, 62, 94f, 99ff, 105, 122, 147-53, 150, 

159f, 203, 222, 250f, 263, 282, 299, 312, 330f, 336, 370, 382f 
pest 17, 216f, 222 
plockepengar 147
produktionsförhållanden 13—16, 19f, 22f, 27—32, 40, 221, 380f 
produktionssätt 14f, 21, 379
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produktionsmedel 13f, 27f 
produktivkrafter 14ff, 19, 21, 23f 
produktränta 13, 15ff, 101, 336

rentier 40, 382
restantier 220, 240, 285, 322f, 325, 328, 331, 336-40, 344, 357 
rusttjänst 30, 32, 60, 98, 116, 121, 210 
rågat mått 115f
räkenskap 36, 41, 49, 53, 63f, 66, 96, 143, 229-41, 288, 350, 374 
räkenskapsår 229f, 234, 237 
räntetitel 27, 29, 47, 122, 147, 203, 322
räntetryck 107-11, 121, 170f, 181ff, 187, 189£f, 192, 194, 203f, 205, 382f

sakören 47, 65, 147, 152f, 334f
självhushållning 23f, 38, 42, 100, 103, 313, 379f
skavelfläsk 128
skattejord 28f, 31, 68, 102, 220
skattevrak 28
stordrift 39f
storjordbruk 39
struket mått 115f
subsistensprodukt(ion) 108f, 170f, 188
städja 28, 47, 57f, 62, 65, 67, 131-34, 140, 147, 150, 152, 159, 161, 166, 

172, 186, 221, 334f
sätesgård 25, 32f, 53, 57-61, 63ff, 67-76, 78, 81, 84-87, 91f, 94, 96f, 

103ff, 107, 129, 134, 137, 142, 154-57, 159, 161, 163f, 167, 174, 190, 
197-200, 202-05, 209f, 214, 218, 220f, 223ff, 227, 230-36, 242-316, 
326, 332, 345-52, 354f, 357, 360f, 370-75, 381f

tomtören 147 
trädespengar 57, 147, 282 
tullmjöl 123,380 
tunnepengar 147 
täcka 28, 46f, 150, 152, 221

underhållsräntor 46, 87f, 92, 94, 134, 164f, 196, 203, 223f, 247, 326 
uppbördsbok 36, 49, 53, 63, 65f, 116, 237, 239-41 
uppbördstermin 32 lf
utsäde 108ff, 170f, 172, 180, 183, 222, 253f, 288f, 313f

viss ränta 47, 140, 147ff 
Vorwerk 39, 41

årlig ränta 48, 57f, 65ff, 106, 321f, 331

äganderätt 13,27f 
ängspengar 147,330f

öde 174, 247f, 249, 262, 285 
överbyggnad 14ff
överskottsräntor 46, 87f, 94f, 164f, 203, 205, 223f, 373
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Personregister
Registret hänför sig till text och noter. Huvudpersonerna — Anna Klemets- 
dotter (Hogenskild), Birger Nilsson (Grip), Hogenskild Bielke, Karin Hans- 
dotter (Tott) och Per Brahe — upptas inte.

Anders Henriksson, fogde 235 
Anders Karalainen, legohjon 299 
Anders målare 348 
Anders Nade 350f 
Anders spinnare 260
Anna Arvidsdotter (Trolle) 49, 63, 74, 88f, 107, 116
Anna Hansdotter (Tott) 57f, 72, 226, 236, 314
Anna Håkansdotter (Hålbonäs-ätten) 307
Anna Jöransdotter (Gyllenstierna) 307, 309
Anna Klasdotter (Horn) 296
Anna Nilsdotter (Bese) 307, 309
Anna Pedersdotter (Bielke) 119
Anna Sture 227, 372, 375
Anna Turesdotter (Hård) 119
Anund Jönsson (Ulfsax) 49
Anund Stensson (Ulv) 62
Arvid Trolle d ä 38, 57, 64, 69, 87, 89, 107, 165ff 
Arvid Trolle dy 57, 116, 154, 157

Beata Eriksdotter (Leijonhufvud) 35, 315
Beata Eriksdotter (Trolle) 35
Beata Gustavsdotter (Stenbock) 35, 51, 359
Bengt Gylta 267, 275, 278f, 304, 306, 308f
Bengt småsven 322
Bo Jonsson (Grip) 78, 80
Brita Hansdotter (Tott) 57, 126, 176
Brita Haraldsdotter (Soop) 62
Brita Joakimsdotter (Brahe) 35, 49, 60, 64ff, 73f, 88,

92, 106, 129, 131, 143, 154, 197, 205, 228, 237, 239f, 317, 347f, 354, 359, 
361, 372

Brita Jönsdotter (Roos) 307 
Brita Larsdotter (Tre rosor) 35 
Bror Eriksson (Buth) 62

Caspar bokbindare 349 
Catillus Johannis, pastor 232 
Cecilia Gustavsdotter (Stenbock) 35 
Claes Claesson, fogde 229, 232 
Claes Bielke 227, 306

Daniel Rantzau 249
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Ebba Månsdotter (Lilliehöök) 35, 359 
Elsa Laxmand 237, 317, 338
Erik XIV 30, 35, 47, 51, 60, 68f, 74, 95, 121, 227, 263f, 306
Erik Gustavsson (Roos) 62
Erik Gustavsson (Stenbock) 35
Erik Johansson (Vasa) 65
Erik Jönsson (Ållongren) 307
Erik Karlsson (Gyllenstierna) 306
Erik Månsson (Natt och Dag) 116
Erik Nilsson, fogde 264
Erik Sparre 227
Eskil Mickaelis 65

Folke Gregersson (Lillie) 205
Frenne Blautus, fogde 237, 239, 321, 328, 330, 334, 336, 345, 347, 349, 

354f, 359

Gabriel Kristersson (Oxenstierna) 35, 211, 375 
Gotskalk, fogde 239f, 330, 345, 347, 354 
Gregers Mattsson (Lillie) 205 
Gunilla Johansdotter (Bese) 210, 314
Gustav I 11, 28, 30ff, 42, 48f, 51, 65f, 68f, 74, 90, 95ff, 97, 100, 102f, 106, 

111, 120f, 150, 167, 192, 194, 198, 212, 216, 218, 221, 227, 236, 306, 308, 
314f, 335, 349, 363

Gustav Johansson (Tre rosor) 35, 95, 307, 368f 
Gustav Karlsson (Gumsehuvud) 63 
Gustav Olsson (Stenbock) 35, 315 
Gylie 362
Görvel Abrahamsdotter (Gyllenstierna) 247

Hans Brask 95, 183 
Hans Holbein 50
Hans Persson (Forstena-ätten) 307, 309
Hans Åkesson (Tott) 49, 126
Hans skomakare 349
Harald Knutsson (Soop) 49
Harald Larsson 303
Heike, legohjon 299
Henrik, legohjon 299
Henrik Persson, fogde 234f
Hillevi Knutsdotter (Sparre av Hjulsta och Ängsö) 116, 154, 157

Ingeborg Jakobsdotter (Krumme) 226, 279, 306 
Isak Nilsson (Baner) 116

Jakob Bruckenhusen 296 
Jakob Gylta 296 
Jakob Krumme 226, 279, 306 
Jakob van Sode 362
Joakim Brahe 51, 65, 83, 88, 92, 126, 129, 134, 155, 205, 229, 240, 326
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Joakim Trolle 57
Joen Klint, präst 217,320
Johan III 35, 47, 51
Johan av Hoya 51
Johan Pedersson (Bååt) 144, 307
Johan Turesson (Tre rosor) 307
Jöran Finke 62, 307
Jöran Holgersson (Gera) 35
Jöran, prästman 234

Karin Holgersdotter (Gera) 307 
Karin Nilsdotter (Bielke) 227, 306 
Karin Nilsdotter (Sparre av 167 
Ellinge)
Karl, hertig 66, 227, 307
Karl Holgersson (Gera) 35, 103, 157, 307
Katarina Stenbock 315
Kerstin Andersdotter (Baner) 144
Kerstin Anundsdotter (Ulfsax) 62f, 153
Kerstin Jakobsdotter (Krumme) 35, 226, 306
Kerstin Larsdotter (Sparre) 307
Kerstin Nilsdotter (Gyllenstierna) 309
Kerstin Åkesdotter (Tott) 144
Klas Kristersson (Horn) 35, 306
Klemet Bengtsson (Hogenskild) 226
Knut Haraldsson (Soop) 62, 206, 307
Knut Knutsson (Lillie) 307
Kristian I 37
Kristina Bengtsdotter (Färla) 35 
Kristina Eriksdotter(Gyllenstierna) 49, 126 
Kristina Gyllenstierna 369 
Kristoffer Persson på Fållökna 307, 309

Lars Fleming 35, 307 
Lars Krumme 275
Lars Turesson (Tre rosor) 211, 219, 375 
Laurentius Andreae, ärkedjäkne 349

Majsa tavast 299
Malin Olofsdotter (Örnfot) 62
Margareta Eriksdotter (Vasa) 51, 65f, 81, 88, 126, 198, 205, 229
Margareta Grip 65, 130, 133, 138, 143, 145, 154, 362
Margareta Pedersdotter (Bielke) 119, 307, 309, 314
Margareta Siggesdotter (Sparre) 307
Mikael Olsson 349f
Mickel finske 299
Måns Ivarsson (Liljeörn) 307
Måns Johansson (Natt och Dag) 102, 116
Mårten i Tuna, rättare 351
Märta Eriksdotter (Leijonhufvud) 35
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Märta Gylta 296
Märta Haraldsdotter (Soop) 62

Nils Bosson (Grip) 49, 63f, 78, 87f, 130, 133, 143, 155, 205 
Nils Hogenskild på Vi 309 
Nils Larsson, borgare 286
Nils Pedersson (Bielke) 57,137,140, 227, 236, 279, 295, 299,306, 359,375 
Nils Svensson, fogde 234f, 282, 304,
Nils i Ekeby, landbo 238

Olaus Magnus 128 
Olaus Petri 286 
Olof Claesson, skrivare 66 
Olof Persson (Örnfot) 49, 53f, 57

Peder Axelsson (Baner) 213 
Peder Månsson 41 
Pelle stalldräng 295 
Per Gylta 296
Per Larsson till Barksäter 307
Per Nilsson, borgmästare 345, 347f, 351
Pernilla Nilsdotter (Sparre av Ellinge) 307

Rasmus Ludvigsson 66

Sigge Andersson, fogde 232 
Sigge Larsson (Sparre) 307 
Sigismund, kung 227 
Sigrid Eskilsdotter (Banér) 205 
Sigrid Klasdotter (Kyle) 309 
Sten Bengtsson (Ulv) 62
Sten Eriksson (Leijonhufvud) 35, 321, 348, 353, 359 
Sten Eriksson (Kolhammars-ätten) 307, 309 
Sten Sture d ä 37, 74, 140 
Svante Sture 35, 60, 95, 211, 227, 375 
Sven Thorberni, kyrkoherde 232

Ture Bielke 227, 241, 306
Ture Pedersson (Bielke) 119, 307, 309

Åke Bengtsson (Färla) 307
Åke Hansson (Tott) 63, 75, 126, 142, 167
Åke Haraldsson (Soop) 62, 307
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Ortregister
Registret hänför sig till text och noter. De svenska landskapen upptas inte.

Ale hd, Västergötland 249, 251, 263
Alingsås 263
Allbo hd, Småland 78
Almesåkra sn, Småland 78
Arboga 111, 145
Aska hd, Östergötland 83
Askersund 244, 251
Aspesta, Kjula sn, Södermanland 325, 339, 349f 
Aspesta rd, Södermanland 337, 339, 349 
Asphyttan, Färnebo sn, Värmland 147

Baggeby rd, Östergötland 237 
Ballersta rd, Södermanland 282, 285, 299 
Balticum 96,99f
Barksäter, Vingåkers sn, Södermanland 307 
Benhamra, Vada sn, Uppland 210, 314 
Bergkvara, Bergunda sn 41, 69, 104, 166 
Bergslagen 26, 37, 105, 147, 194, 355 
Bettna sn, Södermanland 281, 284, 286, 307 
Bjurum, se Stora Bjurum 
Bjurums sn, Västergötland 75, 77 
Björkvik, Ö Ryds sn, Östergötland 157 
Bogesund 83, 263, 313
Borgunda rd, Västergötland 242, 244, 247, 250 f, 255, 262 
Bringetofta sn, Småland 78
Brokind, Vårdsnäs sn, Östergötland 138, 154 f, 198 f, 209, 222 
Brunkeberg 37
Brunsboda, Åsaka sn, Västergötland 257 
Bränninge, Kaga sn, Östergötland 340
Bränninge rd, Östergötland 237, 322, 325, 328, 33lf, 334 f, 337f, 340, 344, 

349 f
Byrsta, Grödinge sn, Södermanland 74
Byrsta rd, Södermanland 74, 347
Båtegårds rd, Västergötland 242, 244, 247—51, 270
Bäckaskog, Kiaby sn, Skåne 247
Bälinge hd, Uppland 76
Bälinge rd, Södermanland 325f, 348, 350

Daga hd, Södermanland 79, 222
Dagsnäs, Bjärka sn, Västergötland 197
Dala rd, Västergötland 242, 244, 247, 250 f, 255, 262
Dala sn, Västergötland 232, 245
Dals hd, Östergötland 70
Danmark 34, 49, 69, 73 f, 92f, 96f, 219, 227, 367f, 372 
Danzig 364
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Ed, Eds sn, Småland 367 
Ed, Våxtorps sn, Småland 69
Eds sn (Ö/V), Småland 50, 64, 78, 156, 199, 317, 366
Edsveden, Laske hd, Västergötland 266
Edeby, Ripsa sn, Södermanland 309
Ekeby, S:t Nicolai sn, Södermanland 238, 325
Ekholmen, Veckholms sn, Uppland 90
Ekolsund, Husby-Sjutolfts sn, Uppland 90, 111, 113
Elsass 18
Eneby, Halla sn, Södermanland 289, 29If, 313 
England 20, 211, 234, 241, 294, 316, 369 
Enköping 145

Palan 75,313 
Falbygden 172 
Falköping 49, 75, 243 
Faurås hd, Halland 78
Finland 26f, 30, 33f, 42, 51, 282, 286, 295, 302-05, 312, 314 
Finnveden 222
Finsta, Skederids sn, Uppland 206 
Finsta rd, Uppland 239f, 321f, 323, 328 
Fjälla rd, Södermanland 238, 328, 333 
Flatlandet, Kjula sn, Södermanland 337, 339 
Flundre hd, Västergötland 249, 251 
Frökinds hd, Västergötland 317, 362 
Fyrby, Lillkyrka sn, Östergötland 64 
Fågelvik, Tryserums sn, Småland 97 
Fållökna, Malma sn, Södermanland 307, 309 
Fållinge, Villstads sn, Småland 74 
Fägerhult, Villstads sn, Småland 74

Gamleby (Gamla Västervik) 74, 79, 145 
Gamleby sn, Småland 156 
* G ammelgården, Ö Ryds sn, Uppland 75 
Glanshammars hd, Närke 76, 184 
Glittinge, Kaga sn, Östergötland 325 
Gotland 295
Gottlösa rd, Östergötland 237
Grevbäcks sn, Västergötland 76
Grimstens hd, Närke 79
Gripsholm 348, 354, 359
Gräsön, Härlunda sn, Västergötland 57
Gudhems hd, Västergötland 55, 77, 128, 142f, 198
Gumlösa kyrka, Gumlösa sn, Skåne 50
Gäddeholm, Trosa sn, Södermanland 309
Gällerås rd, Värmland 281
Gäsene hd, Västergötland 77, 142, 198, 265
Gärdserums sn, Småland 156
Gölet, ?Bettna sn, Södermanland 289, 29lf, 313
Götaland 31, 103



Göstrings hd, Östergötland 83

Hagunda hd, Uppland 28, 113, 242, 276 
Hammarkinds hd, Östergötland 78 
Hammers ta, Ösmo sn, Södermanland 113 
Handbörds hd, Småland 79 
Hannäs sn, Småland 156
Hedensö, Näshulta sn, Södermanland 227, 278ff, 286, 304, 307ff
Helgeandsholmen, Stockholm 140
Helgenäs, V Eds sn, Småland 367
Hisingen 263
Hjo 243, 251, 253, 263, 276
Hj ortstad,Hallingebergs sn,Småland 73
Horns rd, Västergötland 242, 244, 247—51
Hulebäckstorp, Ugglums sn, Västergötland 57
Hultsjö sn, Småland 115
Hyppinge, Orkesta sn, Uppland 75
Hållnäs sn, Uppland 112
Hångers sn, Västergötland 75
Hångsdala, Hångsdala sn, Västergötland 266
Händelö, S:t Johannes sn, Östergötland 154, 309, 314
Häringe, Västerhaninge sn, Södermanland 113
Höjentorp, Eggeby sn, Västergötland 257
Hörningsholm, Mörkö sn, Södermanland 211, 375

Julita kloster, Södermanland 87f, 90f 
Jutatorp, Bjurums sn, Västergötland 72, 77 
Jönköping 117, 265, 275 
Jönåkers hd, Södermanland 78, 83, 280 
Jöranstorp, Lönsås sn, Östergötland 325, 339f

Kalmar 28, 74, 79, 117, 154, 166
Kinda hd, Östergötland 78
Kinds hd, Västergötland 76, 153, 175, 198
Kinne hd, Västergötland 143
Klara kloster, Stockholm 87f, 90f,
Kolmården 358
Kopparbergslagen 27
Konga hd, Småland 78
Kråkerum, Mönsterås sn, Småland 150
Kumla hd, Närke 79
Kyringe rd, Västmanland 118
Kyrkefalla sn, Västergötland 76
Kåkinds hd, Västergötland 74, 77, 114, 123, 198
Kållands hd, Västergötland 142, 198, 244, 263, 265
Körtingstorps rd, Närke-Västmanland 119

Lagunda hd, Uppland 113 
Lahtis, Lahtis sn, Finland 232 
Laske hd, Västergötland 251
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Lasjö rd, Västmanland 326, 332f 
Lena sn, Västergötland 264 
Lidköping 265
Lilla Hags rd, Östergötland 321, 328, 330, 333ff, 350, 358 
Lindholmen, Orkesta sn, Uppland 51, 59f, 69, 74f, 81, 129, 131, 144, 155, 

164, 190, 197-200, 205, 211
Lindö, Kärrbo sn, Västmanland 62, 73, 77, 91, 139, 205f, 218
Linköping 73f, 79, 241, 349f, 355, 357
Ljustorp, Bjurums sn, Västergötland 77
Lofta sn, Småland 156, 199
Loftahammars sn, Småland 156
Lübeck 364
Lye kyrka, Gotland 366
Lysings hd, Östergötland 76
Långhults rd, Småland 78
Läckö, Kållandsö sn, Västergötland 49, 51, 227, 230, 320, 372, 375 
Längjumns rd, Västergötland 242, 244, 247—51, 270 
Lödöse 75, 244, 303, 364 
Lösings hd, Östergötland 83

Malmstorp, Hällestads sn, Östergötland 73,147 
Marks hd, Västergötland 76, 83, 153f, 175, 198 
*Millomskog, Bjurums sn, Västergötland 72 
Mo hd, Västergötland 76 
Målen, Marbäcks sn, Småland 73 
Målen, Vimmerby sn, Småland 73 
Mårby sn, Västergötland 75 
Mönsterås, Mönsterås sn, Småland 73 
Mörby, Esterna sn, Uppland 211,375

Normandie 19, 26, 168, 382 
Norrköping 286, 313 
Norrland 27
Norrvidinge hd, Småland 78, 167
Nyköping 74, 78, 86, 88, 92,112, 235, 276, 278f, 286, 302, 307ff, 313, 321, 

326, 345, 348f, 350f, 353f, 357, 363 
Nynäs, Bälinge sn, Södermanland 92, 130, 150, 314 
Nynäs, Nousis sn, Finland 226, 232, 235, 278, 282, 299, 302, 304, 307ff, 
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Närtuna, Närtuna sn, Uppland 361
Närtuna rd, Uppland 239f, 32Iff, 323, 328, 345, 360
Näshulta sn, Södermanland 280, 308, 361

Odensberg, Färnebo sn, Värmland 147 
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Odenshyttan, Färnebo sn, Värmland 147 
Oppunda hd, Södermanland 62, 83, 134, 155, 280 
Orkesta sn, Uppland 82 
*Oskesta, Ö Ryds sn, Uppland 75
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Påtorp, Fristads sn, Västergötland 267

Rallersta rd, Södermanland 282, 285, 299
Ralms (Ramella) rd, Mälardalen 119, 237, 239, 333, 338
*Ralsberg, Västergötland 244
Redvägs hd, Västergötland 63, 149, 244
Reval 51
*Ricketorp, Bjurums sn, Västergötland 72 
Ringarums sn, Östergötland 78 
Romsten, Ugglums sn, Västergötland 57 
Rostock 364
Rundholm, Vansö sn, Södermanland 54 
Ryda, Oppeby sn, Östergötland 73
Rydboholm, Ö Ryds sn 51, 59f, 65f, 72, 75, 81, 85,129,131,134,137,144, 

155, 164, 189, 197-200, 205, 211 ff, 375 
Ryds skplg, Uppland 134 
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Röshult, Gryteryds sn 74

Salsta, Tensta sn, Uppland 72 
St Albans, England 16 
Sandboda, Tjust, Småland 367 
Selebo hd, Södermanland 77, 79, 279 
Sevede hd, Småland 78 
Siende hd, Västmanland 77 
Själland 69, 93
Sjöholm, Vingåkers sn, Södermanland 309 
Sjösa, Svärta sn, Södermanland 309 
Skara 29, 49, 75, 243, 249, 263, 313 
Skinnartorp, Bjurums sn, Västergötland 72 
Sko kloster, Uppland 52, 87f, 90f, 359 
Skåne 69
Skånings hd, Västergötland 77, 198
Skävids rd, Närke 332
Sköldinge sn, Södermanland 281f, 284f
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Skövde 244, 263
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Stegeborg 288 
Stenbrohults sn, Småland 78 
Stensnäs, Lerbo sn 309
Stockholm 24, 27, 34, 37, 49, 51, 74f, 79, 81, 99f, 112, 115, 227, 236f, 267, 

275, 278, 286, 302, 307, 313, 321, 323, 330, 336, 345, 348f, 351-55, 359, 
363

512



Stora Bjurum, Bjurums sn, Västergötland 49, 53£f, 62f, 71ff, 75, 77, 137, 
142f, 154, 167, 189f, 197-200, 205

Stora Dala, Dala sn, Västergötland 117, 133, 176, 226f, 229—32, 234, 236, 
239-79, 307ff, 312-17, 359, 370-74 
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Storgården, Äspereds sn, Västergötland 72 
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Stranda hd, Småland 79 
Strängnäs 307, 321, 348f, 353ff, 359 
Stävlö, Åby sn, Småland 154 
Sundbo hd, Närke 83
Sundholmen, Äspereds sn, Västergötland 51, 59f, 74f, 82f, 85, 144, 155, 

182-85, 197-200, 205, 211, 375 
Svartlösa hd, Södermanland 74 
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Söderköping 74, 79, 88, 113, 117, 154, 313, 350, 354f, 363 
Södertälje 313, 330, 349f, 353ff 
Södertörn 113,347
Sörtelna, N Fågelås sn, Västergötland 74

Tidersrums rd, Östergötland 78, 237 
Timmerbacka, Bjurums sn, Västergötland 72 
Tjocktuna rd, Södermanland 326, 328, 332f, 351
Tjust (Norra, Södra), Småland 49, 51, 57f, 65, 78, 114, 117, 130, 133, 143, 

145, 155f, 200, 317, 362, 364, 366, 369, 373 
Tollestorp, Bredsäters sn, Västergötland 72 
Torlunda, Toresunds sn, Södermanland 72 
Torpa, Länghems sn, Västergötland 41, 74, 104 
Torshälla 307 
Try serums sn, Småland 156 
Tuhundra hd, Västmanland 77 
Tuna, Bärbo sn, Södermanland 325, 351 
Tveta hd, Småland 145 
Tyskland 51, 96, 98, 236, 364, 368f, 372 
Tyresö, Österhaninge sn, Södermanland 166f 
Täby sn, Uppland 82
Tärnö, Husby sn, Södermanland 64, 92, 129, 134, 143, 155, 205, 240, 317, 

321, 326, 328, 330, 333, 345, 348-51, 358, 360, 362, 372 
Tärnö rd, Södermanland 326, 332, 334, 360

Ukna sn, Småland 78, 156, 199 
Ullervads sn, Västergötland 76 
Ulina, Ö Ryds sn, Uppland 59 
Ulricehamn 83 
Uppsala 60, 75, 112, 349 
Uppvidinge hd, Småland 78

Vadsbo hd, Västergötland 77, 142f, 198, 251, 265 
Vadstena 74, 79, 86, 117, 265, 275, 307, 359
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Vadstena kloster 20 
Vannesta rd, Södermanland 334 
Valle hd, Västergötland 143 
Varberg 227
Vartofta hd, Västergötland 77, 83, 114, 120, 142f, 198
Varv, Varvs sn, Östergötland 64
Vattinge, Äspereds sn, Västergötland 75
Vedbo (N/S) hd, Småland 78
Vedens hd, Västergötland 79
Venngarn, S:t Olofs sn, Uppland 90, 113
Vi, Memmings hd, Östergötland 309
Viborg 51
Viby rd, Vårdsnäs sn, Östergötland 154, 222 
Vifolka hd, Östergötland 83 
Vik, Balingsta sn, Uppland 227, 242, 276, 278 
Vikbolandet, Östergötland 143, 358 
Villåttinge hd, Södermanland 79, 184 
Vilske hd, Västergötland 77, 142f, 154, 198 
Vingåkers sn, Södermanland 242, 244, 251, 253, 263, 270, 278 
Vinäs, V Eds sn, Småland 49, 56ff, 60, 64f, 73, 78, 80, 92, 130f, 133f, 137, 

143, 155, 157, 167, 197-200, 205, 215, 317, 321, 330, 332, 345, 348£f, 
351, 354, 358, 360, 362£f, 366f, 372 

Vinäs rd, Småland 78 
Visby 367
Visingsborg, Småland 51, 375 
Visingsö, Småland 205,211 
Viste hd, Västergötland 78, 142, 198 
Vrena, Vrena sn, Södermanland 285 
Vrångebäck, N Fågelås sn, Västergötland 74 
Vålberga, Lönsås sn, Östergötland 73 
Väne hd, Västergötland 83, 265 
Värend 106, 167
Västerrekarne hd, Södermanland 79, 184
Västbo hd, Småland 61, 74, 79, 92
Västervik (Nya) 74, 79, 86, 364, 366ff
Västerås 32, 112, 145, 350, 353f
Västeuropa 16, 19, 21f, 27, 39ff, 96, 98, 100, 219, 383
Västra hd, Småland 78
Vättle hd, Västergötland 83, 244
Växjö 28

Wismar 364 
Wittenberg 227

Ydre hd, Östergötland 72, 78 
Yxnerums sn, Östergötland 157 
Yxta, Mellösa sn, Södermanland 309

Åbo 120,302
Åby, Vingåkers sn, Södermanland 325
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Åkerbo hd, Västmanland 76, 83 
Åkers hd, Södermanland 83
Åkerö, Bettna sn, Södermanland 133, 165f, 167, 226—29, 232—36, 239— 

42, 259, 267, 273, 275, 278-317, 359f, 369-75 
Ås hd, Västergötland 75, 83, 128 
Åsäter, Björkviks sn, Södermanland 285 
Åsäters rd, Södermanland 284f, 299

Ängsö, Ängsö sn, Västmanland 41, 104, 154, 157, 218

Öknebo hd, Södermanland 184 
Ölme hd, Värmland 78 
Önna, S Hestra, Småland 74
Örby, Vendels sn, Uppland 12, 38, 42, 90, 167, 176, 178, 200, 211, 215, 

225, 229, 259, 302 
Örebro 32, 83, 145, 350, 353f 
Österrekarne hd, Södermanland 79, 279 
Östeuropa 19, 21f, 39f, 41, 383 
Östkinds hd, Östergötland 83 
Östra hd, Småland 78 
Östra Ryds sn, Uppland 82 
Östra Ryds sn, Östergötland 157
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Karin Hansdotters (Tott) gods 1550. Landboenheternas sammansätt
ning och fördelning på landskap, härad, socken och 
rättardöme 390—93
Birger Nilssons (Grip) gods 1562. Landboenheternas samman
sättning och fördelning på landskap, härad, socken och 
rättardöme
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16. Smörräntan i tre högadliga gods 1550/62. Räntans fördelning
på landskap och olika landboenheter samt medel- och sprid
ningsvärden 406

17. Medel- och spridningsvärden för smörräntan på Karin Hans-
dotters landboenheter 1550 407

18. Medel- och spridningsvärden för smörräntan på Birger Nils
sons landboenheter 1562 408

19. Medel- och spridningsvärden för smörräntan på Per Brahes
landboenheter 1562 409
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foderhästar 409

21. Räntan i foderhästar inom Birger Nilssons (Grip) gods 1562.
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med dagsverksplikt och antal dagsverken i olika landskap 417
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1550/62 419
37. Räntepersedlamas värde i olika landskap i tre högadliga gods

komplex 1550/62 420
38. Ränteformernas värde i tre högadliga gods 1550/62 421
39. Räntetitlamas värde i tre högadliga gods 1550/62 421
40. Medianer och kvartiler på värdet av den sammanlagda räntan

på olika enheter i olika landskap i tre högadliga gods 1550/62 422f
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41. Antal gårdar och torp i Karin Hansdotters gods med 2, 3, 4 och
okänt antal gärden för utsäde i olika landskap 424f

42. Antal gårdar och torp med husdjursdata (1571) och utsädes-
och ängstal i Karin Hansdotters gods (1550) 425f

43. Skörd, ränta och utsäde i Karin Hansdotters gods. Aritmetiska
medelvärden för landbor med olika avgifter 427

44. Animalieavkastning och animalieräntor för frälsegårdar och -
torp i olika landskap: aritmetiska medelvärden i penningar av 
mark örtug 428

45. Animalieavkastning och animalieräntor för gårdar och torp i
olika landskap i Karin Hansdotters godskomplex: aritmetiska 
medelvärden i penningar av mark örtug 429

46. Produktion, ränta (inkl tionde) och utsäde i Karin Hansdotters
gods: aritmetiska medelvärden i penningar av mark örtug för 
gårdar och torp med olika avgifter 430

47. Agostruktur, skörd, räntor, som belastar skörd (inkl 10:e) och
utsäde i Karin Hansdotters godskomplex: aritmetiska medel
värden i penningar av mark örtug 431

48. Utsäde och kalkylerad skörd vid fyra sätesgårdar vid 1500-
talets mitt 432

49. Spannmålsintäktemas fördelning mellan avelsgårdar och re
gionala landboräntor inom tre högasdliga gods 1550/62 432

50. Spannmålsintäktemas fördelning mellan avelsgårdar och
samtliga landboräntor i spannmål inom tre högadliga gods 
1550/62 433

51. Räntebärande enheter under Stora Dala gård på 1560-talet.
Enheternas fördelning på landskap, härad, socken och rättar- 
döme 434

52. Hogenskild Bielkes landbogods, som ej låg under Stora Dala
på 1560-talet. Enheternas fördelning på landskap, härad och 
socken 435

53. Landboränta till Stora Dala 1561/62 436
54. Landboränta till Stora Dala 1563/64 437
55. Landboränta till Stora Dala 1564/65 438
56. Landboränta till Stora Dala 1566/67 439
57. Landboränta till Stora Dala 1567/68 439
58. Landboränta till Stora Dala 1568/69 440
59. Landboränta till Stora Dala 1569/70 441
60. Landboränta till Stora Dala 1570/71 442
61. Leveranser till boden i Hjo och till Stora Dala från Asker-

sund/Vingåker på 1560-talet 442
62. Tidpunkter för utsäde vid Stora Dala på 1560-talet 442
63. Tröskningstider vid Stora Dala på 1560-talet 443
64. Malning och maltning av spannmål vid Stora Dala på 1560-

talet 444
65. Korntal vid Stora Dala på 1560-talet 444
66. Produktionen av hampfrö, linfrö och ärter vid Stora Dala på

1560-talet 445
67. Lin-, hamp- och ullbearbetning 1564/65 vid Stora Dala 445
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talet 447
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Inköp av varor och betalning av tjänster vid Stora Dala på 
1560-talet 448
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Utgifter vid Stora Dala på 1560-talet 450f
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landskap, härad, socken och rättardöme 454ff
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Finland 456
Utgifter vid Åkerö på 1550-talet och 1569 457f
Utgifternas fördelning vid Åkerö på 1550-talet och 1569 459
Räntebärande enheter i BNBJräk och BJureg. Enheternas för
delning på landskap, härad, socken och rättardöme 460f
Uppbörd i BNBJräk 1548/49 och 1549/50 462
Uppbörden i BJureg 463
Avlösning av spannmålsrestantier i 1548/49 och 1549/50 års 
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Penningavlösning av spannmål i Birger Nilssons och hans 
hustrus gods i Östsverige — 1548 års ordinarie ränta 463
Penningavlösning av spannmål i Birger Nilssons och hans 
hustrus gods i Östsverige - 1549 års ränta 464
Normer för avlösning i pengar av spannmålsränta i Birger 
Nilssons och hans hustrus gods i Östsverige 464
Normer för avlösning i pengar av spannmålsränta i Birger 
Nilssons och hans hustrus gods i Östsverige 465
Avlösning av foderhästar 1548 och 1549 års uppbörd i Birger 
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Förkortningar

ATA Antikvarisk-topografiska arkivet, RAÄ
bgslg bergslag
enh landboenhet, -er
fol folio
hd(r) härad(er)
KB Kungliga biblioteket
KMK Kungliga myntkabinettet
lb(r) lando(r)
NM Nordiska museet
pn penningar
r recto
RA Riksarkivet
RAÄ Riksantikvarieämbetet
rd(n) rättardöme(n)
SHM Statens historiska museer
skplg skeppslag
sn(r) socken(socknar)
V verso

Förkortningar för källor och litteratur återfinns i referensförteckningen på s 
479-97.
Förkortningar i tabellbilagan återfinns på s 387.
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