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ningom vinna en betydenhet, som rubbade det gamla för¬
hällandet. Den personela aibetskraften föll i värde, utan
att capitalet ännu vunnit någon deremot svarande tillvext.
Utan någon annan förändring, än den sakernas naturliga
gång nödvändigt af sig sjeli medförde, blef således jorden
ioreträdesvis i detta afseende mer och mer bemärkt; hvar-.
till ock bidrog dess relativa oföränderlighet och den derpå
grundade säkerhet om de för den åtagna skatter; hvii-
kens möjlighet i afseende på lös egendom de derrned lätt
inträß'ande förändringar uteslöto. Men, sedan Konungen
börjat bevilja hela stånd, både för deras personer och gods,
skattefrihet, öfverflyttades begrepet om denna frihet snart
på sjelfva joiden, som då kallades frälse, i motsats hvare-
mot man började tala om ofrälse 5) och skattskyldig 4) jord.
Namn betyda stundom mycket; och denna benämning skatt¬
skyldig, som blef vanlig lör jord och annan med grunden
förenad, men icke för annan egendom, bidrog utan tvifvel
ganska betydligt till glömskan af all skatts egentliga natur
i Sverige, och till stadgande af den föreställning, att jord¬
skatten var ett slags af Kronan, såsom jordegare, upburen
afrad, på hvilken föreställnings makt 2 §. af 1407 års, i
Strengnäs gilna, stadga 6) lemnar ett af de mest förvånande
bevis, i föreskriften, att bonde, som på sitt heman hade
landbo, ej feck upbära mer än hälften af afraden; hvare-
mot den andra hällten upbars af Kronans Embetsman. Så

3) WGL. IV. 21: 77.

4) KSt. 6 Dec. i544. §. 21. Hadorph vid BjärköaRälten
«. ιδ. JSu Ceti frcelses man ella hona. gor scipte ella köp moef)
\iem a scathscyllurn ΐοφοτη. sitia. 8C LL. 10^7 KgB. 26. (Ofvann.
Cod. B. 9).

5). Hadorph vid BjarköaRätten s. 44.
7 '
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feök jordens skattskyldighet en ny betydelse, hvilkens grnnd-
löshet val nu mera är allmänt erkänd; men allt för länge-
ulöfvat ett högst yigtigt inflytande på vår lagstiftning.

Vid frågan om grunderna, efter hvilka denna skattskyl¬
dighet på jorden fördelades, förtjenar landskapstndelningen
så mycket mer att åtminstone anmärkas, som hvarje land¬
skap, den tid då skattskyldigheten iörst utbildades, utgjorde
ett eget samhälle, som, enligt livad lagarne, gamla hand¬
lingar och äfven nuvarande förhållanden vittna, efter ser-
skilda grunder utgjorde sin skatt. Ehuru vi af förhållan¬
det på Gottland 6) i detta afseende icke våga sluta till det
som på fasta landet egde rum, är det ej heller osannolikt
att skatten kunnat stundom utgöras till bestemdt belopp af
hvarje landskap.

Om landskapen, förr än länen upkommo, i afseende
på skatterna, delades i större delar an härad, och Jiuru en
dylik indelning, om den funnits,'varit beskaffad, är i all¬
mänhet obekant; ehuru vi om förhållandet i några ega nå¬
gon kunskap.

En indelning af de till hafvet gränsande landskapen ,

som i detta afseende förtjenar upmärksamhet, är den i Up-
lands- och östgÖtaLagarne 7) angifna i landslag och sjölag
med olika skatt.

I Upland bibehölls ännu 1296 indelningen i 5 Folk¬
land, egentligen hvartdera, kanske med undantag af Tiun-

6) Gottl. L. Add. 2: 4.

7) UL. KgB. 11: pr. 0GL. BB. 28: p:
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daland, under en Folklands Herre 8J, hvilkens rätt att ut¬
söka skeppsvisten 9) uttryckligen namnes.

Helsingland, i sin vidsträcktaste betydelse, indelades
af dess lag, med afseende på skatterna, i 3 delar, Uma och
Bygda, Angermanland med Medelpad, samt Sundheden, som
här troligen betyder det egentliga Helsingland 10), och be¬
vis finnas att några af dessa serskilda delar af det stora
Helsingland, ännu lemligen sent, livar för sig, till bestemdt
belopp utgjort sin skatt 1J.

De i HelsingeLagen 2) nämnda, af en lika indelning
på Gottland 3J motsvarade, tridjungcir tyckas antingen va-

8) UL. KgB. 10: 21. MhB. i4: p. ThmB. 2: p,

9) UL. KgB. 10: 21.

10) HL. KgB. 7. jfr. Geijer, Sverige vid slutet af hednisk*
tiden. Svea XIII; 2. s. 290. not. 4.

1) 1446 d. 8 Junii ingeck Konung Chrislopher med Ånger¬
manland en öfverenskommelse alt derifrån skulle, i stället för
68o Mark, utgöras 5oo Mark och den vanliga skinnskallen (Riks-
Regisirat. L:ra B. f. 109 v.)

i464 d. 23 Mars eftergaf Biskop Ketil, sora Riksförestånda¬
re, 45o Mark af Heisinglands skatt. (RiksReg. L:ra. B. f. 106 v.)

1528 d. 12 Mars ålades landskapet alt af de eltergifna 45o
Markerna å nyo utgöra 5oo, hvarigeuom hela skatten blef 1200
mark (RR. L:ra B. f. 108 v.)

i55i d. 2 April eftergafs denna förhöjning (RR. 1529, 153o,'
i55i. f. 2i4. se ock Strinnholm, Svenska Folkets Historia under
Konungarne af Wasaätten 3: s. i48)

2) HL. MhB. 29: p. ThmB. 7. p.

3) Gottl. L. Add. 1: 5. Den egentliga beskaffenheten af de i

X
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rit nyssnämnda större delar, eller sådana underafdelningar,
som Nordstigen, Sundheden och Sunnanstigen, hvilka, raed ett
Upsalagods i hvardera, utgjorde det egentliga Helsingland ±).
Om den senare meningen antogs, skulle de egt mycken lik¬
het med de bon, i hvilka Westergötland, när dess äldre
lag skrefs, indelades 5), och hvilkas sammanhang med
skatteväsendet synes temligen säkert, i anledning både af
deras bildning efter Upsalagodsen, och af deras likhet med
de i den senare WestGötaLagen 6,J samt Uplands- och
Westmanlands-lagarne η) nämnda länen, hvilka redan då
tyckas varit allmänna, och, i alla fall, blefvo det till den
grad, att namnet slutligen blef det gällande för landets all¬
männa administrativa indelning SJ, när denna, likasom allt
annat, ordnades af den stora Gustaf Adolf q) och, efter hans
död, slutligen i i65i års Regeringsform feck full stadga.

Af senare ursprung, införda gencm Styrelsen och frem-

DaleL.BB. 56: EdsB. 10: 1. ThB. i3: 25. och 01. omtalta tri—
djungar synes mera dunkel.

4) Geijer, i sistnämnda arbete s. 290.
5) WGL. 1 pl.
6) Ländir män nämnas i den äldre; men namnet län före¬

kommer först i den yngre Westgölalagen.
7) UL. KgB. 10: 7. KmB. 10: p. ThmB. 1 : 1. 2: p,

WmL. KmB. 16. 1 SmL. KmB. i5: p. heter det: "(hel land
(Härranum) är giwit af Kununge."

8) I Dannemark påböds, genom Ordres till Skattkammaren,
β. ig Febr. 1662, att, i Expeditionerna, skulle i stället för Län
och Länsmän sättas Amter och Befallningsmän eller andra så¬
dana ord "der kunde passe sig med den Kongelige Arveregie-
xings Tils tand"-! Kofoed Ancher 1. c. 5; s. 4oi.

9) Hallenberg 1. c. 4: s, 48o, 5: s. i56.



55

mande for folket, hade dessa äldre i oj likasom de nyare
länen kamerala och administrativa ändamål, hvaribland up-
börden så mycket säkrare ingeck, som denna var länsinne-
hafvarens enda nödvändiga befattning. Någon annan ge-
rnensamhet i skatteväsendet fanns väl från början endast
tillfälligtvis inom länet; ehuru den lätt, just genom den nu
gifna, kunde upkomma.

Lika fremmande som länsinrättningen for folket var,
lika mycket ur landets natur och folkets eget lif utgången
var deremot håra dsindelningen, hvilken, i egentligen poli¬
tisk mening, dock ej sträckte sig till Norrlanden; och huru
fast, äfven i afseende på skatterna, det band, som sam¬
manhöll häradet, var, derpå gifva äldre lagar och hand¬
lingar bevis nog.

Häradsvis utgjordes Ledingen i Upland , Westmanland
lj och förmodligen äfven i Södermanland och Östergöt¬
land. %) I Upland, om hvars skatteväsen dess lag gifver

10) De syslor, som i Norrige (Saga af Olafi hinom helga c.
302), Dannemark (JuteLagen 2: Sy. Kofoed Ancherj 1. c. 2: s.
7S8. Suhms Samlede Skrilter 9: ss. 180,227) och på Island
(Arnesen 1. c. s. 177 ff.) omtalas, och ännu i Wermland bibe¬
hålla sitt namn, skilja sig deri från de gamla länen, alt de för¬
ra egentligare voro syslomannen till förvaltning updragna; de se¬
nare deremot oftast törlänta, då de kallas län på tjenst eller i
pant; hvaremot de öfriga kallas län på räkenskap eller som lig¬
ga till Konungens Fatebur.

1) UL. KgB. 10: 2. WmL. KgB. 12.

2) SmL. KgB. io: 1, 2 tyckes antyda att hvarje hundare i
-Södermanland endast utgjort ett skeppslag. Att hvart härad i
ÖsterGötland likaledes endast utgjort ett sådant, förmoda vi i
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temligen noggranna underrättelser 5), upgifves som en all¬
män regel; att, ehvar utgärder skulle utgöras efter manta¬
let, hela häradets mintal skulle jemföras 4); äfvensom ut-
skylder i allmänhet häradsvis upburos 5). Häradets skatt¬
läggningsgrunder voro ock i allmänhet gemensamma 6J; ett
förhållande som, enligt livad allmänt bekant är, ännu är

anledning af ett KBr., som vi här införa, efter det af Herr Riks-
ArchiviSecreteraren Liljegren godhetsfullt meddelade Originalet,

TVi albrict mcedh guclz nadh sweija oc gåta konungr. kaen-
nomps openbarlika madh thasso waro oprio brefue. at wi
hafwm takit til warra riylto oc gagna ena sncekkio af skarkinda
hxroedhe, mcedh hwilkothe plaghadho oss til riikesins wcerio fålg-
hia.oc thiana som Ifdndzens sidhwania warit hafuer af ålder oc
arum the hcerad/ieno plietoghe enaswa godha sncekkio. i. gen gifj-
foa alla hxnna fulla wcerdh. thy gifwm wi oc latum thxt
forncempda haradhet qu.it oc liclught vm tlie sncekkio thixnist
the agha oss at gåra til Rikesins wcerio si va atthehwazke thorf-
wo oss sncekkio halda, oc ey the bot alla sakåre, som heter snxk-
kiopxninga vtgifua. nokrum manne får ari wi hafwm thsm swa
full oc likt giort for the snxkkio iac hafuer af them takit, som
a någher, Oc ty forbyudhom· wi. warom foghatom oc ambetz-
mannom som thxt hcerxdhet nu inne hafua alla framledhes. fa.
kunno. at the cenghen thaη man som i the fornxmpda skarkinda
haradhe bygger oc bo. hindren alla qwcelin annat tyggia om
snxkkio alla snakkiopaninga. Innan than tymati som får ar
sagt swa frampt the wilia alska warra naclh och fly warra ko-
mingxlika hcempd oc wredhe. Datum stocholm. anno Domini
mccclxx sexto In profesto beati Nicolai Episcopi, sub secreto
nostro quo loco sigilli vtimur apposito presentibus in pendenti.

5) UL KgB. io:
4) UL. KgB. io: io:

5) UL. KgB. ίο: i6.
ß) ÖGL. BB. 2δ: pr. jfr. Calraarc Recess z4y4 §: 2o. i485.§: 4/.'
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det vanliga. Åfven i detta afseende är häradsindelningen
jemte den i landskap den vigtigaste, liksom den mest olör·^
ändradt bibehållna af alla våra landsfördelningar.

För skattens utgörande delades Häradet i Upland 7) i
fjerdingar och åttingar, i Westmanland och Södermanland 8)
åtminstone i fjerdingar, och serskilde för upbörden tillsatte
åltingsmän nämnas lör Upland både af dess lag och äldsta
räkenskaper 9J.

Der häradet fanns, var skeppslaget antingen en del der-
af, eller ock häradet sjelft, endast under ett annat namn,
hvarefter skeppsvisten 10J och troligen äfven skeppsbygnad-
en i vissa orter utgjordes. Der häradet saknades, voro
skeppslagen 1J, skeppsnotena 2), eller skeppen 5), äfven i an¬
dra afseenden, sjeliständiga, häradet motsvarande: före¬
ningar.

7) UL. KgB: 10:

8) WmL. KgB. 12. SmL. KgB. 10.

9) UL. KgB. jo: 7: Ulf. N:o 1, j555-

10) SmL. KgB. 10. WmL! KgB. 12:

1) UL. KgB. i] : p. MhB. 18; p. (SmL. MhB. 29: p.?) HL'KgB. 6: 4, ii: 1. ÄB. 16: 5, MhB. 20: p, 27: p. WB. s4: 2.ThmB. 6: p. Skeppslagsinrättningens ålder i Sverige är obekanta1 Norrige sattes den först al Hakon gode på ordentlig fot (S afII. G. c. 21) och heslentdes nogare af Sven Alfifeson (S. af Ol.hin. helga c. 255).
2) HL. KgB. 8: MhB. 5: p, 1.

5) HL. KgB. 7: p, 1, 2. jfr. UL. KgB. 11: pl der sliplagech ar skiljes likasom på anförda ställe af HL. skip och har. '
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I en tid, då skrifkonsten ännu vår föga begagnad, och
inga ordentliga allmänna Jordeböcker funnos, voro likväl
dessa fördelningar, om älven dertill lägges den i socknar ,
otillräckliga för controllen af de inom dessa districter be¬
lägna egendomars skattskyldighet; för hvilket ändamål in¬
gen tjenligare utväg fanns än att fördela dessa districter i
ännu mindre, och öfverlemna controllen inom dessa sist¬
nämnda åt, ibland medlemmarne sjelfva, valda män 4), hviU
ka blefvo uppbördsmannen närmast ansvariga.

Sådana mindre fördelningar nämnas i Westergölland
skiren 5J, ett i England inhemskt och der för större; lands·
afdelningar brukligt, inom Norden, så vidt oss bekant är,
endast i Westergötland förekommande namn. I hvart skire,
som blott synes varit ett annat namn för grcend ti), hade
en Nämdeman, utom andra åligganden, älven controllen öf¬
ter de der utgående skatterna. Skiret, som ännu nämnes
af en i i5:de århundradets förra hälft η) gjord antekning,
men deremot aldrig förekommer i de från i6:de århundra¬
det bibehållna räkenskaper, synes för öfrigt endast hafva
varit ett upbördsdistrict, men icke något egentligt mått för
en viss skattskyldighet.

Allmännare och äfven senare träffas deremot hamnein-

4) Samma melhod , som änuii brukas i Dalarne. der upbörd-
en inom hvarje rote förrättas af hufvudmanneu. Järta, Femårs-
berättelse om Stora Kopparbergs Län år 1822. 2:dra Upl. Falilu»
1826. s. 96.

5) WGL. V; 5. jfr. äfven II Atld. 10,

6) WGL. III: i3o.

7) WGL. V. jfr. företalet s. XXXI.



ir:Inmgen 8J hvars ändamål ej blott var upbördens lättande 9)»
utan äiven att bestämma deltagandet i skeppsvist och span-
nemålsskatt io), afvensom manskap till skeppens bemanning

8) Hamnor i Sverige nämnas för äldre tider af HL KgB.
10. ThtnB. 1 : 2, WmL. KgB. 12 ThmB. 5. SmL. KgB. 10.ThmB. 2: p.j Herligarne Eriks < ch Waldemars B ref 5i Oct.
i5o9 (Lagerbring I. c. 5 s. 70 Not) och K. Albrekts Br. 12 Junii
(Eskils dag) i366 (Peririgsk ölds Dipl. Tom 10). Har och hamna
af 6GL GB. 16: pr, BB. 28,: 5. Har HL. KgB. 7:3. (Om Har
se Glossarium till ÖGL).

I Waldemar II:s .Tordebok (Langebek 1. c. p. 507) nämnashafi)03 i Jutland (s. 518—620), på Fyeti (s. 525) och i Halland (s.535—535). Alt de afven räknats i Skåne visar ett K. Br. af
i5:de Århundradet (Sv Dipl. I: s. 696). Derom föreskrifves i
Jutska Lagen (3: 1) att af hvar hafnae en man skulle fara i le-
ding (likaledes stadgadt i sislnämda bref); (3: 12) alt Bonde medmark guld eller mera i jord skulle utgöra y hafnae; med 4 markö¬
er silfver £ hafnae; och med 2 marker, eilfver T*y hafnae, och
(3: 3) att Styrmannen af livar hafnae upbar 3 skäppor råg m. m.

I Magnus Lagahaelers Gular L. LvB. 6, 7 och L1B. 29, 5i57 namnes väl iardarhojη, men synes ingen ting annat belydaän ia< darmegin, hvilket ock i det lagen vidfogade Glossarium
a-ntages.

Hamna eller hafna;, i den mening det egde i Sverige ochDannemark (på ett ställe i WmL. KgB. 12 skrifves det, i os#bekanta Svenska skrifter, för öfrigt alllid : hamna, hampna, kallad·ordet, efter äldre sättet, hafna), tyckes snarare böra härledasfrån ho/n, skipsho/n, som i LandnamaB. 1: 18,5: 10. LaxdaelaS. c.
4o. Saga af Half] ock Halfsrekkum c. 6, Saga Hrolfs Gautreks-
3 onar c. 11. m. fl. st.f jfr Ihres Glossarium Sviog. I: s. 776) bety¬der besättning, än från ho/n eller hamn i delta ords nuvarand·
betydelse.

9) UL. KgB. 10: 7, 9, 12.

10) UL KgB. jo. WmL. KgB. 12.
i
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troligen här, som i Dannemark, hamnevis utgjordes. Ham¬
nan feck ej förändras utan Styrmannens orh hela skepps¬
lagets bifall ien löreskrift, som bort i skattväsendet bibe¬
hålla stadga, men, likasom hela hamneräkningen, med krig¬
ens förvandling från sjö- till land-krig, troligen råkade i
förgätenhet, och ersattes genom de senare omtalta årliga
skattläggningarne 2). Hamnor nämnafc dock under Konung
Gustaf I:s tid flerestädes i Upland och Westmanland, 5)
och deras storlek angifves, för tvenne härad i det sistnämn¬
da landskapet 4J, att böra yara 12 markland jord, ehuru
det verkliga jordatalet ymsom något öfver- och understiger
detta normalmått. Få skattepersedlar utgingo dock denna
tid efter Hamnetalet, 5Jf och på flera ställen, der ham-
norna dock uptagas, utgjorde de endast upbordsdistricter,
utan att några skatter derelter utgingo.

-

. ' ■ ■ I"' " ' - ' . · —.

1) SmL. KgB. 10: 1.

2) Calmare Recess liyi §. 25, i485: §.47. Hadorph vid
BjärköaRälten. ss. 59, 62.

5) År 1555 var Trögds härad indelat!t i 54, i544 i 55 hamp¬
nar; (UfT. N:o 1, 1535. N:o 5 i544); ι55ρ utgjorde Snafringe
Härad i Weslmanlaud 1.5 Iiampnar (WmH. N:o 1 , i53g) Åfven
Åkerbo och några Socknar af Tjurbo Hårad i samma landskap,
delas s. å. i hampnar.; och senare finner man äfven tvenne sock¬
nar i Tuhundra på samma sätt indelade (WmH. N:o i3, 1676).
3 544 uptages ock Wåla Härad till 9 och Tegelsmora Socken i
Upland till 4 hampnar (UH. N:o 2, i544)/·

4) Snafringe. WmH. N:o 1 , i5öq. Senare träffas samrüa up-
gift för Tuhundra och bibehåiles lör begge ännu i i657 år«
iWmHr N:o 21.

5) I Snafringe utgeck af hvar hampn i5 spän korn jemta
nSgra victualiepersedlar; allt annat utgeck efter Jordatai och Man-r
tal (WmH. N:o 1, i55g).
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Så upgifves i vissa af dessa orter ätt Hufvudskatten utgeck
efter stadga, de andra efter jordatal, mantal och gardetal 6),
och för ett annat härad η), att, sedan socknarne förut va¬
rit skattlagde till något visst af hvar socken, de om hösten
i55g bliivit skattlagda efter jordatalet, men vissa persedlar,
som derefter utgingo, "gjordes dock samman uti hampnor,
hvaremot de tillförene gjort lika i hampnone,"

Hamnerakningen, som sålunda, efter att redan, med
den gamla sjötjenstens uphörande, liafva förlorat sin egent¬
liga betydelse, blott var ett annat uttryck för jordatalet, blef
ofverflödig, då ordentliga jordeböcker gjorde controllen möj->
lig och lätt, och uphörde, som det synes, af sig sjelf utan
någon allmän föreskrift derom. I Åkerbo härad af West-
manland saknas den redan i5io, i Trögd i5ij o. s. r.
Endast i Snäfringe och Tuhundra af Westmanland finner
man den ännu 16Ö7, hvarefter den älven der försvinner.

Lika sällsynt som hamnetalet, lika allmänt var deremot
under Konung Gustaf I:s tid, det någon gång tillsamman
derrned uptagua 8) Gärdetalet, som dock i allmänhet synes
liafva efterträd! och undanträngt detta. Så länge ännu
hamnan var skyldig att utgöra sin man till ledingen, sam¬
manhölls den 5 skeppsvisten, som derjemte eller ock, vid Ko¬
nungens hemasittande, i stället derföre utgjordes, var ännu

6) Trögd. UH. N:o 10, 1541.
7) Åkerbo. WmH. N:o 5, låög.
8) Trögd. UM. N:o 10, i54i. WmH. N:o i5, 1576 har ett

"ilampne- eller Garde Register wtii Snäffringz- och uågre Soch-
ner af Tuiiundralz häreder pro anno 75 och 76'' och, sedan liarn^
ror och gärder blifvit specificerade, uptagee "Summa på hampner
och gärder."
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«η bisak. Då cTenna skyldiglut upbörde, blei väl vistrn
hufvudsak, men, då andra utgärder ökades, blef äfven den
i jemförelse med dessa mindre vigtig, och det var natur·1·
ligt att den sammansättning, hvarefter den utgjordes, för¬
lorade sin vigt och slutligen älven sitt namn. Garden, som
flerestädes i Westmanland och Östergötland 9J utgjorde 13
markland,samma jordtal som, enligt den egentliga upgift, vi Öf-
ver hamnans storhet halva, en sådan borde utgöra, var, liksom
hamnan, på en gång ett upbördsdistrict med en för con-
trollen serskildt utsedd man 10), och en sammansättning".
af hvilken ett visst skattebelopp utgjordes 1J, Samman¬
sättningen var olika. Ofta bestod den af 6 settingar , (hvar-
otn mera nedanföre) eljest af 6 2) 7,8, o s. v. skattebönder.
Om ock i början afseende tillfälliga sammanskott, hade den,
åtminstone före Konung Gustaf I:s tid, lörlorat denna
betydelse, och var nu ett stadigt mått för ständig skatt.
Ledmgen var sjelf en gärd 5-J, men en urtima gärd; led-
ungslamen deremot, som ock efter hamna utgeek, blef snart
en under fred ständig gärd. Den skatt, som efter nu i frå¬
ga varande gärdetal utgeck, var ej mer urtima än ledungs-

9) Se nedmföre vid Settingen. Både gärd och hamua fin¬
nas dock på andra ställen haft ganska olika jordatal.

10) Gärdeman. ÖGH. N:o 1, i545, UH. N:o 1, i555;N:o»,
*558.

1) Öster- och WesterGötlands, Smålands, Upland.% Söder¬
manlands och Weslmaulands Räkenskaper lemtia ölveralit der-
på bevis.

3) t. e i Aspolahd (SmH. Nio 8, i/»44); i Mark, Wälle
och Säfvedal (WGH. N:o 6, i54o, N:o 18, i55o) i Åkerbo Hä¬
rad, i ÖsterGötland, (0GH. N:o 1, i54i)

' ·

5)Leidångrsgöt da (Sagan af Magnusi Ber frei fa.c. 8):Lidgie»dl»
(Sv. Dipl. s, 549). Utgérd Björn Haidorsson , vid detla ord.
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lamen, tvertom ännu stähdigare, såsom utgående både un¬
der krig och fred. Gärdetalet uptagee derföre Öfverallt i
jordeböckerna bland de grunder, efter hvilka årliga ränta#
utgeck. livad de verkligen urtima gärderne angår, skulle,
enligt Stadgan 8 Julii i519 '*) Herrarne och menigheten
clertill samtycka, och upbörden i hvart Biskopsdöme be-
sörgas af en utaf Herrarne förordnad man jemte 2 bönder.
Enligt KBr 7 April 1046 5) skulle, i ErkeBiskopsdömet ,

ErkeBiskopen med 6 Riddare och 6 af Allmogen pröfva
huru stor ilen påbtidna garden skulle blifva. Enligt Magni
Erikssons fö'jaftde året föreslagna Lag Q) skulle denna pröf-
njng i hvarje lagsaga ske a£ Biskopen ined 6 Hofmän och
6 Bönder, hvartill i i44a års Landslag kom Lagman¬
nen. Icke deslomindre finner man sättet, hvarpå gärd¬
en borde utgöras, och dess belopp af hvarje serskild sam¬
mansättning, i sj<-llva gärdebrefven bestemda; hvadan alt
anledning synes vara att, der sådant ej skett, de nämnde
deputerade utsatt både det ena* och det andra, utan af-

4) Hadorph vid Rimkrönikorna s. 11.

5) Lagerbring 1. c. 5: s. 547.
f>) -KpB. 5: Syåtta, afticulus år at Konunger aghrr Ufwa

wiih ivpsala o\)e kronurina gooz., ok arlika lagha wtskylder. aß
landoin sinom oc e/ig/n nyiari tungha allcir alagha a land sit/i
lag/iia. wtari met> stva forskahtm. —

I \iolikom fallom £>a. skal biskoper aff laghsaghu hwarre.
oc syax ajj hofmannom. oc syax aß almoghanom mellinsin
wäigha. hivat hialpp ahnoghin skal. ok ma daghl/kast (för dräg-
likasl) göra honunge sinom. (Ur Linköpings JBibliolheks Codex
N:o 11). -

7) LL. i442. KgB. 4: 6.
8) Lagerbring 1 c. 3:ss. 70, 667, 72.^ 745. 4: s. 445. Sljem-

wian, Riksdagars och mötens beslut t: ss. 43/
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seende på någon en gång for alla gifvcn sammansättning ,
hvilken, om den i detta afseende varit bekant, väl bort i
några gärdebref bestemdt såsom sådan upgifvas.

Gärdetalet delade i öfrigt harnnetalets öde att, genom
noggrannare räkenskaper, blifva öfverflödigt och afläggas.
Dock finnes det ännu i slutet af i6:de århundradet pä
många ställen bibehållet. På några namnes det icke mer
uttryckeligen; men den skatt, som derefter utgått, upta-
ges dock ännu för sig, under det äfven detta spår på an¬
dra tidigare försvunnit. I Dalarne, der, som i Norrlandcn
i allmänhet, skattläggnings-väsendet var mindre utbildadt,
motsvaras gärden af bondelag g).

Efter dessa sammansättningar återstå nu att tipgifva de
mått, med hyilka serskilda egendomars skattskyldighet ut¬
trycktes.

Af dessa är mantalet säkerligen det äldsta i o). Deref¬
ter utgeck den skatt, som gafs Oden, Det förekommer ock,
i sin äldsta och egentliga bemärkelse: antal af men, på flera
ställen i landskapslagarne i)j och des) äfvensom Landslag-

9) Dessa utgjorde i V;ester-Dalarne 22\ med 218 Bönder, i
Öster-Dalarne i5r med i58i Bönder och i Grenge, Söder- och
NorrBerke i4 med 82 Bönder. WraH. N:o i, i65g.
\

10) Åfven i Rom utgjordes utskylderna efter mantal till
dess Servius Tullius fördelade dem efter förmögenheten. Livir
US I: 42.

1) WgL. Ii. AB. 3. Add. 11: 165 io: pr, ij III: ?5. ÖGL*
DrB. ta. UL. KgB. 10: 5, 10.

») Uli. KkB 1: p. SmL. KkB. 1: 1. WmL, KrB. 1.
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P« 5) nämna jemval Bondatal i motsats mot jordatal 4), på
åtskilliga stallen, enligt hvilka, för der uppgifvet ändamål,
hvarje Bonde, såsom sådan, och utan afseende pa det re¬
lativa värdet af hans jord, egde lika skyldigheter: Enligt
samma grundsats besterndes äfven storleken af vissa sockne—
vis utgående gärder efter antalet af de i socknen boende
bönder, utan afseende på deras olika egendom 5). Benäm¬
ningen bondatal gaf dock sedan vika för den af mantal, livil-
ken således antogs för den beskattningsgrund, enligt hvilken
bönder, efter sitt antal, utgjorde någon skatt. Dervid för¬
utsattes visserligen, för att tillägga en jordegare namnet
bonde, en viss förmögenhet 6); men så snart denna fanns,
och en man således räknades i detta mantal, låg i dess äl¬
dre begrep ingen vidare skilnad. Denna betydelse af man¬
tal träffas ännu i åtskilliga jordeböcker från K. Gustaf I:*
tid 7), der livarjc skattebonde, han måtte ega hel eller
half setting , eller livad annat namn man gaf de olika jord¬
lotterna, i vissa utgärder lika deltog. Dä detta lörfarande,
drägligt så länge förmögenheten i allmänhet var jernnare
fördelad, fanns alltför tryckande, hvilket i synnerhet måste
inträffa, der större delen af skatten utgeck efter mantal,
började man urskilja hela och halfva, fullsädes- och halfsU·

{ 5) LL. i44'2j KkB. 1: r.

4) HL. KkB. 1: a, som inskränker denna förbindelse till
fullgjärdsbönder, sätter Bondatal for de andra lagarnes jorda-
tal

, och för deras Bondatal wighra. manna tat
*

5) UL. KkB. 4: p. HL. KkB. 4:

6) UL. KgB. 10: 6. IlL. KkB. 1: 2, urskiljer dock redan
elasser. j fr. WGL. V.

7) t. e. i Lösnings och Björkekinds (ÖGH. N:o 1, 155g, N;o
6, i545) Håbo härads (UH. No r, j54o). Westerbottene (NH.
N.o 1, iå5g).
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dés-skattebönder, och någon gång äfven fjärdingsman, till
Jb.vilka då äfven torpare, som förut icke i detta mantal gäl-
de f fördes 8).

Der huivudskatten utgjordes efter mantalet, föranled¬
des man lätt att urskilja ännu flera classer, och mantalet
blef slutligen ett tomt namn, under det skatten, utan afse-
endederpå, rättades efter hvars och ens förmögenhet. Åf-
ven der mantalet med färre skilnader bibehölls, finner man
stundom fullsätesheman hafva olika deltagit i vissa bördor 9);.
och då beräknades mantalet "efter som hvart heman var

skattlagdt till, efter korngilld jord och annat utryme med
äng, skog och fiskevatten 10);" hvarmed mantalet hade öf-
vergått till ett slags upskattnings-sätt af jord; men icke till
något egentligt jordatal, så vida det blott uttryckte det
hela af bondens egendom, och åtlöljde egaren, icke jorden,
och således äfven ytterst sällan beräknades högre än till ett 1),
Häri låg ännu qvar en orättvisa, som fullkomligen förtje-
nar det tadel Botin a) riktar emot gärde- och settings räk-

8) i Elfkarleby socken (UH. N:o 2, i544). Fellingsbro S:n
i Åkerbo Härad (WmfL N:o 1 , 1509) m. fl.

9) t. e. Fodringen i Tierp och Wala UH. N:o 2, i544.
10) Wrall. NT.o 1, 1509.
1) I ÖGH N:o 1, i543. finnes för östkind: Mantalet 98,

theribland 5 bönder hafva 2 heman under sig.
Hvad vi här antagit successift, finnes väl i olika Jordeböc¬

ker samtidigt; men successionen synes nödvändig för tankan, och
lika lätt antagen som funnen.

2) Beskrifning om Svenska heman och jordagods 1 : a. 29.
e. 5o. ,n. 25. Beliofvet af ett maximum för mantalet uttalar sjgi 1.437 års St. § · 5. LL. i442. KgB. 3o: 2 St. i459 §. 1. Ree ι4?4
$ 25. x485. §£. 44, 45.

- 's ' ' ' ' '
.. . :
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