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rtingerf, helst, utom större eller mindre del af den årliga
skatten, extra skatter och besvär synas oftast mantalsvis
blifvit utgjorda 5).

Ständigare än förut, och bestemdare fästadt vid jorden
blef mantalet, efter K. Gustaf J:s inrättning af jordeböck¬
erna och de tid efter annan under iö:de Århundradet
hållna skatt aggningar 4); hvarföre K. Johan III, genom
Bref till Fogden i Ångermanland i4 Mars i584 5), strängt
förböd det 5, 4 eller flera lieman inåtle läggas under ett
mantal. Den strängare controll som K. Gustaf II Adolf
inlörde, och som, i synnerhet lör gärdernas utgörande,
måstes söka bibehålla mantalet oförändradt, blef, under K.
KamrnarCollegii öfverupsigt, för LandshÖfdingarne, ej min¬
dre i afseende på mantalet än jordeboksräntan , lättare att
handhafva genom det förbättrade skick jordeböckerne un¬
der denna tid fingo 6), och mantalet förlorade småning-

5) jfr. de i Not. 8 s. 61. åberopade bref.
4) KKBBr. till Kymenegåids Län 8 Aug. 1659. RR· f·

till Åbo Län 5 Jan. i54o KR. f. 52, 53. till Dalarne 27 Oct. i54o.
HR. f. 96. till WesterGötland 2.3 Mars i542. RR. f. 199, till Wi-
borgs län 8 Ju! ii i558 RR. f. io3. v. om Uplands sk att läggning d.
5o JVJaji i584 RR. f. 46. Den Instruction al i5'i8, som Botin 1.
c. 1. s. 56, 07 omtalar, halva vi förgälves sökt. I en, Kongl.
KcimmarCollegii Bibliothek tillhörig, Copiebok. N:o J21 hafva vi
deremot träffat eu i ?enare tider gjord afskrift af en Skattlagg-
nings-Instruction, hvars titel angifver i568, som det år den blif¬
vit gifven; med påtekning att det är den samma som Botin
hänfört*till 1628. Skulle Botin verkligen menat denna, hvartill
anledning icke saknas, då den, i de al Botin angifna delar, all¬
deles öfverensstemmer med hans citater, så visar dess 10 $, som
omtalar Presternes på landsbygden vederlag, att den måste fram¬
flyttas åtminstone till i54o talet, då delta vederlag först gafs,

5) Riks Reg. f. 23.
6) Deribland kan nämnas att Jordeböckerna år i65i finnas

allmänt förändrade så, alt den hvarje heman åliggande ranta i
eolumn uptages och serskildt summera».'.

9
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om alldeles sin gamla betydelse, och öfvergeck till den af
en måttstock för hemans kameralistiska storlek.

De namn , som i våra gamla lagar oftast brukas för be-
bygda sjelfständiga jordpossessioner, äro : bol 7), bolsiad och
by 8), af hvilka det förra helst nyttjas för en andel i sam-

7) GoltlL 5: r; i3: 7, 9528: 22, 23. WGL. 1 KB. 20 : p.
JB. 7. II FB: 3i ÖGL BB. 3: 1. 5o: p. UL. K kB. 2: JB. 4: υ,
5: ρ. ThmB.8: ρ. SinL. KkB. 2: JB.- 11: ρ. WmL. Krß. 2: JB.
22, 23, 57. HL. KkB. 2: LL. ι44·2. JB: 20, 24, m. il. st. jfr.
Sv. Dipl. 1. ss. gS, 228, 4:41.

Det på Island allmänna heimili erinra vi oss icke hafva seit
närandt i Sverige. Haini^orp omtalas i GottlL. ι5: 3, 8; Hemol
i Sten och Gollskalk Bengtssöners Bytes Bref i5 Junii [die Viti et
Modesti] ι4ο 1 afskrifvet f. 12 v. i Copieboken I: 6. i Riks-Arcliivet,
äfven i Wadslena Klosters Jordebok. (OGH. N:o 9, i543) f. 07 v,
42; men lieman namnes, så vidt vi veta, först i K: Gustafs I:s tid.

8) By uttryckte lika litet nödvändigt alt flera grannar deri
skulle finnas, (WmL. JB : 1. Agher en bonde by. allan UL. WB.
6: p.) som bol alltid inskränktes till den i texten, som den van¬
ligaste, angifna betydelsen (t. e.Kirkiubol. UL. KkB. 2. WGL. II.
KB. 1. ni. 11·); dock var väl detta del allmänna förhållandet; och
WGL. II JB. 36. säger: Half tylft at fcestu skal i. by boas
asnhan gitoer vitit sik til fal byaer. Mellan By och bolstad skilja
Isländska berällelserna. Nybyggaren feck eller tog sig bolstad
LandnåmaB. 1: 8, 2: 17, 24). derå lian bygde by (1. c. 2: 12).
hugdist lianum sva at, at skämt ^adan mundi vera holstadr
godr — hann reisti bas hjd vik |)eirri er kista Kveldålfs kam
d land. berättas (l. c. 1: 19) om Skallagrim. Bolsladen var så¬
ledes, hvad namnet ock lillkännagifver, staden d. ä. stället, der
byn bygdes, med dit lagda egor. Samma skilnatl återfinnes i
våra lagar. Bolstad, som ändas i sjö, omtalas i UL. WB. 37:4,
och den händelse, när någon känner sig skog å annans bolstad
i s L o. B. 17: 9. äfvensom WmL. BB. 5. bjuder att den, som
lade allmän väg ur gamla läget, skulle lägga den å egen bolstad;
livaremot UL. WB. 24: i, 25: 1. omtalar 'bys brand. Derifråu
ullrycket Bya bolsiad. UL. WB, 10': 1, 16: 6. WmL. BB. 48.
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manblandade cgor; de senare för inom bestemda gränser
sammanhängande områden.

I motsats mot bol nämnas umegn, utjord, urljell, hump ,

hap, enka åker och ang, och, i motsats mot by, torp.
De mått, med hvilka de äldre lagarne uttrycka dessa

bols storlek, äro, alltid i Östergötland, vanligen i Wester-
Götland och, märkvärdigt" nog, älven någon gång 9) idet,
fordom än till Götaland och an till det egentliga Svithiod 10)
räknade, Södermanland, Atiungen; men, vanligen i Söder¬
manland, alltid i Westmanland och Upland, samt äfven
stundom i WestergÖtland 1), Ortugslandet.

Ättlingen synes af dessa jordmått, som begge tjent att
bestemma delaktighet i skatts utgörande 2), äldst och är
oss minst bekant.

Dock iakllages den icke alltid. Bemärkelsen af by utvidgades först
till tomten (Ligger gatu giönura hy UL. WB. 2: 4 jfr WmL.
BB. ii:), och sedan ytterligare till den ofriga jorden (Huru
bönder skulle by sin sa; Aterlaghu iord innan bya. UL WB.
!5: p. 9: 5). Den af de gamla så omtyckta alliterationen föran¬
ledde de ofta återkommande sammansättningar: by eller bolstad.
UL. WB. 20. p. a3: 15 WmL. BB. 56; 60; HL. WB. 17:
p; by och bolstad UL. JB. i4:p, W^B. 17: 8, 22: 1; WmL.
BB. 58.

9)SmL. K kB. 2: ρ.
ίο) Geijer, Sverige vid slutet af Hedniska tiden. Svea' XTIt:

2. s. 244—a45.

1) WGL. I JB. 7: 5, II JB. 19. V: 1. Äfven från Små¬
land omtalas denna räkning i Bref lian i5:de Århundradet (Sv.
Dip!. 1: s. 567)äfvensom (Ortugha Sädhe) i Jönköp. Stadgai56o
§: 5. Hadorph vid BjäiköaR. s. 23 Urfjellar mättes någon gång,
likasom bol, efter Öre och Örtug, UL. WHB. 17: 20.

2) För Altungen visas det afÖGH. N:o 2, i543; N.*o r, i542.
m. fl. Örelalet ar alltför bekant att några bevis i detta afse-
ende behöfvas.
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Att den måtte har vara äldre än öresräkningen , för¬
moda vi dels af den glömska, hvari den fallit och som in¬
tygas af Östergötlands äldsta Jordeböcker från i6:de År¬
hundradet 5}, der Oltingarne väl uptagas, men det dock
anmärkes att deras antal nu mera var obekant, dels deraf
att den, ehuru ännu år 1200 4) omtalad i Upland , dock
hvarken nämnes i några senare bref om jord i detta land¬
skap eller, med def enda nyss anförda undantaget, af Svea-
lagarne, utan tidigt synes inskränkt till Göta rike, och äl¬
ven derstädes uteslutande lörekommer endast i Östergötland,
under det man i Westergötland 5), och äfven i Småland ,

(jfr not. 1. s. 67) träffar öresräkningen, som, åtmin¬
stone till det senare landskapet, kunnat blifva öfverförd från
Skåne, i hvars lag 6) den nämnes.

Om denna attungens relativa ålder icke är utom allt
tvifvel, är allt annat, den angående, ännu osäkrare. Det
gifvas ställen i ÖGL., der vi icke veta huruvida Attungen
har samma betydelse, som på de ställen der Siaetungsattung
omtalas, och vi kunna ej vara fullt förvissade att de i Ü-
sterGötlands Jordeböcker omtalta Ottingar äro detsamma,

3) "Item änn "Wtgiordes en annan Skalth affiForschi iiTue he-
«rede kallas Ledingzlamans peningher, huilcke peningher skulle
«ffordum tiidh wara ett bewiss huru myckin Jord huar Skatthe-
«bondlie hade: Szå atth llie plegade gifiwa aff huar Ottungz
«Jord 4 peningher och Sex Ollungher borde göre en hel Settingh
«Men nu äre samnia Ottungar Owisse huru många the åre vtarin
«wtgibve epter manrithaletth.« ÖGfJ. N:o 6, i545. för Aska
Dals och Lysings härad. Samma anmärkning uprepas på alla stål¬
en, der Ottingar i Östergötland föivkomma.

4) KBr. 1200. Sv. Dipl. 1. s. 1.39.
5) WGL. T JB. 7: 3. II KB. 2. JB. 19: V: 1.

6) SkL. 4: 10.
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som ÖGLns Attungar. Sannolikt synes att attungen 7) här,
som eljest, betyder en åttondedel f); men hvad det hela
yar, är deremot alldeles ovisst Byn synes det dock icke
varit. Detta motsäges dels af KBr. 5 Junii 1212 g\ der
12 ättingar i en by omtalas, och en antekning i en Wadste-
na Klosters Jordebok 10), hvaraf synes att fem ättingar jord
utgjorde tredjedelen af en annan; dels af den okunnighet,
som i i6;de Århundradet var rådande om ottingsräkningen
(förutsatt att dessa ottingar äro desamma, som de gantla
atlungarne), hvilken synes otänkbar, om denna räkning en¬
dast uttryckt, byns fördelning i lika delar, i hvilket fall den
icke heller tyckes kunnat läggas till grund för utgörande af
ledingslame-penningar, hvilket dock på flera ställen skett 1).

Säkert synes att attungen i äldre tider, åtminstone i
Östergötland, uttryckt ett geometriskt mätt 2), hvars när¬
mare beskaffenhet dock är oss obekant. Attungen var lör

7) Allunger beteknar äfven en slagtskapsgrad. Snorra Edda.
Skåldskaparmal. 67, 74.

8) jfr. dock Glossarium till WGL. vid detta ord.
9) Sv. Dipl 1: s. 166.
10) f. 22, ÖGH. N:o 9 i.543, i FCammarArchivet: ntorde

vara trån i5:de eller åtminstone från början af i6:de A'huu
di adet.

1) ÖGH. N:o 1, 1.512. ÖGL. BB: 6: r, (hVarmed kan jetn-
föras SmL. KgB. 10) kunde väcka något t vi Ivel i detta afseende,
men, utom det ovisst är om attung bär betyder detsamma som
der siaetungs attung förekommer; följer, äfven om delta antoges,
icke med nödvändighet att attung måste vara hälften af fiaeiy-
ungsby, ehuru han i allmänhet varit mindre än denna,

2) ÖGL. BB. 2: 1 , 1 o: p. hvårföre och jord på Öland, der
Allungar eljest räknades, (KB. 3 Junii 1212. Sv. Dipl i; .s 166),
såldes elter sådant mått (I. c. s. 655, och Magnu« Grens Bi ef
5 Aug (feria 3;a post fes tu ui ad viucula Petii.) lågö, altkrilviti
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Öfrigt delningsgrund i by 5). Full nyttjande ratt till bys
skog och utmark tillkom i Westergötland endast den dele-
gare, som, jemte laga tomt, öresland och sex lassa äng,
hade attunda lot attungs 4); äfvensom alla deras bifall, som
egde attunda lot attungs, fordrades för intaga å skogen 6).
Sia?tungs altunger var i Östergötland' den minsta lott, som
berättigade sin egare att fordra byns läggning i laga läge 6)',
och, liksom 5 marks jord i humper och haper, den min¬
sta, som behofde liembjudas 7).

Öretnlet tyckes, såsom bärledt från grundränta 8), Iivil¬
ken först i ett mera odladt land allmännare kommer i frå¬
ga, redan i denna sin natur medföra bevis för sin senare
upkomst. I den del af riket, som låg regeringens gamla
sate närmast, och der skattesystemet blifvit bestemdare nt-
bildadt, nämna alla lagar öretalet, såsom delningsgrund i
byn 9), äfvensom Uplandslagen uttryckeligen föreskrifver
att jord i by skulle köpas efter öre örtngs- och penninge¬
tal 10), och likaledes atigifver öretalet, som skattemått 1).

Copieb. I: 6. å RiksArchivet, f. 198 v); hvilket äfven skett i
österGölland (Sv. D. i: 5i8.) Ett i Peringskiölds Diplomat. af-
skrifvet Bref, dat.octaua b. virginis ι558, nämntr ock i Kelilsta
Socken qitatuor attungos, una ulnci minus.

5) ÖGL. ES. 24 BB. 6: pr. WGL. I JB. ι4, ΙΓ JB. 55
4) WGL. I. JB. 7. ΙΓ: KB. 2. JB. 19. FB. i5.
5) WGL. I JB. ι4; Il JB. 53.
6) ÖGL BB. 1: 1; 5: 2.
7) 6GL. ES. 5: 2.
8) I ErkeBiskop Stephans och Konung Knuts Bref (Sv. Dip.

ss. 75, 90) tyckes denna räkning ännu förekomma i sitt första
och enklaste skick.

9) UL. WB 1: 5; 2: 7 WmL. BB. 4, i4, JB. i4. SraL,
JB. i4. BB. i5. 21: p.

10) UL. JB. 4: 2. I Westmanland hestenides och fastarnes
antal efter örtugtalet. WmL. JB. o.

1) UL. KgB. 10.



Åfven i Wcstergölland förekommer det som sådant i den
clervid fogade upgiiten öfver Konungens utskylder af detta
landskap. I de omkring Mälaren belägna landskapen, före¬
kommer det i räkenskaper och jordeböcker från K. Gustaf
Iis tid, såsom skattemått, i 2jne helt olika betydelser, nem-
ligen antingen utan något afseende på örtugs-landets olika
värde, eller ock i förening med sådant afseende. Enligt
den' senare upskattnihgen utgeck liufvudskatten; enligt den
förra skipestaskatten i en stor del af Upland. Detta värde,
som vi af Uplandslagen 2) veta redan vid dess utgifvande
liafva varit olika, skiftar vid medlet af i6:de århundradet
olika i olika trakter; så att, då det högsta och lägsta* vär¬
det i några härad är och 3 marker. 3finnes det i
andra liafva varit 1 och i5 marker 4); en olikhet, som är
förklarlig genom de olika tillfällen till odling och andra
förbättringar, som kunnat förändra förhållande från öre¬
talets första införande, bvilka oaktadt det en gång satta
Öretalet, såsom delningsgrund inom byarne , bibehölls 5),
och således äfyen i detta afseende bildade en skarp motsats
till det ständigt rörliga och ombytliga mantalet.

Ett försök att jemföra öreslandet med attungen , måste
redan af detta skäl lör senare tider misslyckas. Men svå¬
righeten synes vara lika stor äfven lör de äldsta , som våra
underrättelser hinna. Jemförelsen mellan den i ÖGL. 13B.
9: 1 utsatta trädeslön med den, som bestemmes i UL. JB.
6: p. och WmL. JB. 25, skulle föranleda alt anse attungen
lika med öreslandet. Enligt SmL. KkB. 2, tyckes attungen
varit lika med ji Öresland. ÖGL. GB. 5: p. ES. 5: 2

2) UL. JB. 1:1,21:1.

5) i Wåla Härad Ull. N:o 2, i5i4,
4) i Frösakers Härad UH N:o 5, i54o
å) jfr Bolin 0111 Svenska Hemman och Jordagods. } ; s. 4o· 4i.
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antager sjaetiingsatiung lika med 3 markers egn i liumpum
och haputn. Af LL. JB. i: i, 21: 1 vete vi att ett ör-
tugsland, d. ä \ Oresland, af bä^ta slag, galcle 1 , och, af
sämre, j mark sill ver; som ÖGL. DrB. ib: 2 föranleder att
anse lika med SmL:ns (ÅB, 2 : 2) 2 eller iy marker (penningar.)
Det förra värdet, som ock antages i WinL* ThmB 2o:
omtalas dessutom af liera samtida brel t>) I loljd häraf
skulle attungen bliiva lika med 3 öresland af bästa slaget i
Upland. Dereniot angifver ett Bref af d. 22 Aug. 1274 7)
attungens värde till 5o marker penningar, och enligt ett
annat af den 3 Ang. 1281 8) tyckes det åtminstone ej kun¬
na nedsättas under 3o marker. Oin vi ock antoge, alt detta
sista värde sto de i samma förhållande till ett så kalladt
justum pretium, som det af de två, i not 6 sist anförda,
brefven upgifna till det för den orten gällande , skulle än¬
dock attungen bliiva lika med 4, och, om det näst förut
nämnda brefvets värde antoges, lika med 5^ Öresland.
Vid denna olikhet i våra äld.-da handlingar, förvånar det
icke att våra senare författare så föga öfverensstemnia om
attungens förhållande till öreslandet Berättelserna om Hel-
geandsholmsbeslutet 9) upgifva att attungen räknades lör 5
öresland; Stjernhöök 10) att den ungeiär motsvarade | Öres¬
land, hvaremot Botin 1) påstår att en åttung var så myc.

G) Breiven 22 Jan. 1278, 25 Junii s. å. och 9 Junii 1282.
(Sv. Dipl. 1: ss. 525, 528, 612) kalla delta, eller nära detta,
pris, justum pretium. Samma värde antages i Brefven 2 Febr.
1278 och i5 Ang. 1281 (Sv. Dipl. ss. 524, 588). Deremot finner,
man af Br. 16 Aug. 1280 och 27 Jan. 1281 (1. c. ss. 573, 578) att
ett ungefär y högre pris, juxta oestimationem, betalts.

7) Sv. Diplom. 1: s. 482.
8) 1. c. 1: s. 586.
9) 1. c. i: s. 606—610.
10) de Jure Sveonura et Gothorum vetusto p. 265.
1} Beskrifning om Svenska heman och jordagods 1: s. 22,
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ket som en marksland d. a. 8 öresland jord: och troligen Ur, om
icke ännu fullkomligt obekanta uplysningar komma i dagen,
all på sådan jemförelse använd möda onyttigt lörspild.

Öretalet namnes icke för de Norra landskapen af de
äldsta i Kongl Kammar-Archivet förvarade jordeböcker,
men hufvudskatten utgjordes icke destomindre efter jorda¬
tal, i Helsingland kalladt skuldhetal 2), \ Medelpad maletnl o)
och i Ångermanland sdlandsial 4).

Af de allmännare skaltemåtten återstår endast ett, men
«om i Kameralhistorien blifvit, efter vår tanka, missför-
stådt, och derigenom äfven ådragit sig en upmärksatnhet,
som det knapt torde förtjena: Settingen eller, som Botin 6),
med ett namn, som vi i ingen äldre handling funnit, kal¬
lar det: Sättningen. Då denne af vår Kameral-Lagfarenhet
och Historia lika högt förtjente Mans classiska anseende
billigt försäkrar en af honom yttrad mening om ett stort
förtroende, anse vi oss böra uptaga hans yttranden härom;
iör att sedan i motsats dermed visa huru vi funnit förhål¬
landet.

2) NH. N:o 1, i545. "Uti haar sköld 5i2 Mååll, och år
huart Mååll så stoort som eth spann elandb Jordh ejfter Hel-
bingeSpannen. Sköllelalet a58 7V2 Skiöllgr.''

5) NH- N:o 5, 1.542. "Och år hwartt mall så stortt som ett
Spannelandh eller ock wthi huart Mall åre 52 Stenger Jord hade
ivthi lengdenn och hredclenn och hivar stångh år 7 alηa långh
och år Mållen l for:de Medellpadh 19155.''

4) NH. N:0 5, i542. 'Och år uthi huart Sålandh 5 March
Jordh eller och ivlhi huartt Sålandh 28 st enger Jordh hade Wthi
Lengdenn och 1 bredden och haffuerhuar Stång 7 a Ina LengdhJ
Sälanden voro 27027. I "Westerbönen räknades Pundland och
Spannland NH. N:o 1, i55g.

5) Beskrifning om Svenska heman och jordagods 1: s. 29»
Svenska Folkets Historia 2 Del. s. 201.

10
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I Beskrifning om Svenska hemman och jordagods (se fö-
reg. not) berättar han, att årliga skattläggningarne hade 2:ne
föremål; nemligen först att till årlig eller jordeboksränta
ekattlägga hvar bonde efter Öretal eller annan jordräkning,
och, för det andra, att sätta hvart och ett hernan til! en

viss sätlning, hvarefter det borde svara till besvär och ex-
traordinarie skatter och gärder. Dessa hela och halfva sätt¬
ningar Voro, efter hans mening, detsamma som hel- och
halfgärdsheman. I en not npgifver han grunden till sätt¬
ningstalet 6) vara HelgeAndsholnisbeslutets stadgande att sex
öresland i Upland och Attung i Göta rike skulle blifva ett
helgärdsheman , ehuru, enligt hans erkännande, detta för¬
hållande i senare tider icke så noga iakttogs. I Svenska
Folkets Historia (se not. 5 s. j5) berättar han ock att hvar bon¬
de måst årligen skattläggas till viss sättning, hvilket han
här tror hafva gifvit anledning till jordens indelning efter
mynträkningen. Vi vilja icke uppehålla oss vid den mot¬
sägelse som dessa begge upgifter innehålla, då vi tto in¬
gendera vara riktig; utan anmärka endast att, såsom bland
tviflarne om HelgeAndsholnisbeslutets verklighet, vi icke
kunna godkänna någon förklaring derutur.

Obestridligt ar att Settingen stått i förhållande till gärd.
Med ett enda undantag 7) upgifves detta ölverallt, der gärd
och setting på en gång nämnas, sådant att 6 Settingar el¬
ler, som de ock kallas 8), Siettingar utgöra en gärd (hvaraf
också namnet tydligen är taget); hvarvid man dock icke,

€) som han i denna och iöljande not afven ger det rikliga
namnet Såttingtal.

7) Bobergs Härad i Östergötland, der (0GH N:o 2, i545,)4 Settingar räknas på en gärd.
8) i Ulleråker, Baling, Rasbo och Norunda (UH. Nio g,i544) och Wallentuna samt Seminghundra Härad (UH. N:cr 10,

15/2).
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allraminsi för i6:dö Århundradet, får tänka sig någon ur¬tima gärd, utan det af oss redan nämnda gärdetalet,

Att besvär under i6:de Århundradet vanligen utgjortsefter Settingtal, är obevisligt. Det vigtigaste besvär, somi K. Gustaf I s tid af räkenskaperne namnes, Fodringen, ut¬gjordes vanligen, äfven der skatt utgeck efter settingtal,icke derefter, utan efter jordatal 9), eller mantal 10).Η vad urtima gärder angår, liafva vi ingenstädes, i de gär-debref från äldre eller nyare tider vi haft tillfälle att se,eller i hvad derom af räkensikaperne förmäles, sett settingen
ens nämnd; och något allmänt öfver hela riket gällandemått för sådana synes den så mycket mindre kunnat vara ,
som den på många orter, t. ex. i Småland och Westergöt-land, med undantag af några härad, samt afven på fleratrakter i Östergötland, Upland, Södermanland^ och Westman-
land, att ej nämna Norrland, var alldeles okänd.

. Deremot är Settingtalet i alla de räkenskaper från i6:deÅrhundradet, i hvilka det förekommer, en grund, efterhvilken en del af årliga räntan, och ofta sjelfva hufvud-skatten j) utgeck; hvarföre Settingen, redan vid sin första
upkomst 2), sannolikt afsett en redan ständig blefven gärd.

9) Waxala, Ulleråker, Bälinge, Rasbo och 5 socknar åfNorunda Härad (Uti. N:o 2, i54o).
10) Bråbo och Björkekind (0GH. N:o 1, j545),· Tierp ochWåla (UH. N:o 2 , 1544); Tuhundra, Norrbo och Siende (WmH.N:o 1, 1559).
Efter Settingtal utgingo dock, äfvensom hufvudskalten, hä¬starne i Semiughundra och Sollentuna ^UH. N:o 1. i538V
1) I Serninghundra, Wallen!una och Sollentuna (UH.vNfO

1, 1538); Tuhundra, Norrbo och Siende (WmH. N:o 1, låSg),Bråbo, Björkekind, ostkind och Lösning (ÖGH. N:o 1, i545)fBoberg (ÖGH. N:o 1, 154a); Dal ^ÖGH. N:o 11, 1543).
2) Som en gissning, och endast en sådan, kan nämnas att

Settingens uphof möjligen kunde finnas i Strengnäs Stadgan 25
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Väl namnes i den redan (not. 4 s. 65), omtalta, till tiderr,
for oss åtminstone, ovissa Inst.ructionens 8 att heman
som lågo lör 4, 5 eller 6 Öresland borde blifva för half-
va sattingar och räknas ior halft uti gärder och andra ovis·
sa pålagor; men jemförelsen med den föregående föreskrift¬
en: att stora heman borde skattläggas till två eller halft-
annat mantal, visar att författaren ansett setting som ett
med mantalet, hvarföre, då mantalet utan fråga var det
Vanliga måttet på delaktighet i ovissa pålagor, ingen ting
häraf bevisas om settingen, i annan mening än af mantal.

J åtskilliga orter* der mantalet, sådant det vid gamla
skattläggningar blifvit bestemdt, blef det egentliga skatte¬
måttet, var Settingen, äfven den tid våra räkenskaper börja,
verkligen ett mantal 5).

Men på ojemiörligt flera, ja, så vidt vi kunna oss er¬
inra, med de i nyss föregående not. anförda undantag, på
alla orter, der Settingtal namnes jemte mantal, urskiljas de

och 26 Mars i4Ö7 (Hadorph vid Bjäi köaRätlen s, 44;) som,
bland annat, förordnar: "Först skall Laga Skatten aller utgå
och twädela aj then andra skatten som the förra giorde, tå 11 rr
Bönder voro lagde uti en Giardh hwadt thet ar arfwode, Af-
radha eller andra thskyIder och trediungen ar af vthgifven.

För öfrigt förekommer sammansättningen af 6 Bönder i en
eländig gärd redan i UL. KgB. 10: 11.

o) I Möre namnes Settingztal eller mantal pa fullssättings-
och halfssåttingzbönder (SmålH N:o 1, ιό42.) I Östra härad he¬
ter det: Eri fulset tes Skattebonde kallas en hel setting (s. 1.1 ) I
Bed väg, der Settingslalet synes varit Jikate det Upländska, sä¬
ge s dock att en Bonde kallas en setting (WGH. N:o 8, 1545)

• I Gäsened Härad (WGH. N:o i5. i56o) och några Socknar af
Selebo Härad (SödmH. N:o 45, i544). äfvensom i Åkerbo Härad
af OslerGölland (ÖGH. N:o 5, i545) anses och hilsettingsbonds
vara detsamma aom hclsåtesbonde.
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bestemdt 4), så att settingarnes antal är alldeles olikt man-
falet f>), och olika skatter efter Setttingtal och Mantal utgå 6).
Settingen utgör då ett verkligt jordatal, som, ehuru icke
på alla 7), dock på många ställen är fullt bestemdt, och
utgör än 2, 8) än 7-! 9) Markland; och i några Östergöt¬
lands härad, der jorden beräknades i ottingtal, 6 Ottingario).

Setlingens betydelse berodde af Gärdens; der denna
bestemdes efter Mantal, var Settingen ett sadant; der den

4) I Si Ilde, Norrbo och Tuhundra härad (WraH. N:o 1 ,

ϊο.'κ)'; Seminghuudra, Wallentuna och Sollentuna (UH. N:o 5,
i545) Tierp och Wala (ITH. N:o 2, i544) Ulleråker, Waxala,
ISälinge, Rasbo och Norunda. (UH. N:o 1 , i54o) o. s. v.

5) T. e. 1 Wallenturia Härad funnos, åren i545 och
5<) Sottingai; hvaremot mantalet var 62 hela och 2 halfva skatte¬
bönder 1631 räknades 56 Settingar, men 67 hela och 2 halfva
Skattebönder: I Norunda räknades, år ι544, Settingar,
199 fullsetlis ocii 9 halfsettis skattebönder: I Björkekind upgif-
vas år i543 Settingarue till 00, utom i4 Öresland, och Bönaerne
till 98: 1 Hammarkind 70i Settingar; 92 Settingsbönder, tl.ä. Skat¬
tebönder, som äro lagde i Setlingstal o. s. v.

6) Dei föreg. Not. nämnda härads jordeböcker innehålla öfver-
allt bevis härpå·

7)1 Seminghundra, Wallentuna, Sollentuna, Bro, Håbo,
Solholm, Svartlösa m. fl. Denna obeslemdhet gaf verkligen Set-
lingtalet härslädes någon likhet med Mantalet, ehuru de icke
desto mindre bestemdt skiljas.

8) I Siende, Norrbo och Tuhundra (Wmll. No 1, iS5g);
Bråbo, Björkekind, Östkind, Lösning, Hammarkind (0GH. 1543.
N:is i och 6), hvilket ock synes lör de i iöregående not nämn¬
da orter vara ett medeltal.

9) I Ulleråker, Bälinge , Waxala, Rasbo och Norunda
(UH i54o N:o 2). Tierp, Wala samt Wendels och Tegelmora
Socknar af Wendels härad (UH. ι544. N:o 2)

10) Wifolka, Boberg, Lysing. Aska och Dal (üGH. 1543
N:o 6.)
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åter utgjordes efter jordatal, feck äfven Settingen denna be-i
tydelse. Settingen delade derföre äfven gärdens Öde att,
genom förändrade förhållanden blifva öfverflödig. Förr el¬
ler senare uphörde den på olika orter; de sista spåren deraf
försvinna på i63o:talet, efter jordeböckernas redan an¬
märkta förändring, och de skatter, som derefter utgått, up-
buros sedan ymsom efter mantal och jordatal.

Sedan ett århundrade förflutit, efter det K. Gustaf I.
lät uprätta ordentliga Jordeböcker, hade man således hun¬
nit befria sig från de flesta af dessa flerialdiga skattebe¬
räkningsgrunder, hvilka för en äldre tid kunde vara till
nytta, men för den nya endast till hinder och oreda. Att
mantalet icke destomindre jemte jordatalet, och såsom ett
slag deraf, bibehölls, dertill ligger orsaken tydligen i de na·
turalprasstalioner, hvilkas utfordrande efter det egentliga
jordatalet skulle medfört svårigheter och oredor, dem man

genom mantalets bibehållande ville undvika.
Dessa voro de allmänna grunderna för skatte-fördel¬

ningen; framställningen af sjelfva skatterna måste vi till en
annan gång upskjuta.

Rättelser:
S, 10 r. 31 st. förra 1. senare

— — 32 — fö åldrad 1. föråldrad
16 r. 4 — skiffa 1. skifta
— 5 o. 7 — och 1. eller
l8 — i3 — Wostgöta 1. Westgöta
— — 20 lieaman 1. lieman
,i g — 3o — ordet 1. ordet stadga
22 — i — till 1. till hela
27 — 3 Konung—Bergsmän 1. det Konung—Bergsmän bifogade

Utdrag ur gamla Norbergsboken
— r. 28 st. 3o 1. 3i
— — 3o — i84. 1. i84 Ad. Pr. 1617 $$· 24, 2,5.
3o — 3i — 11. 1. 1.

37 — 22 — Ödhetorp som 1. Ödhetorp — som
38 — 34 — sem 1. sura

44 — 1 —- ornas 1. gornas . v
45 — 1 o. 2 j ska-tter 1. skatt-er
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